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1730.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije iz-
dajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o najemu posojil in poro{tvu za
najeta posojila za odkup pridelka p{enice v letu 1995

Razgla{am zakon o najemu posojil in poro{tvu za najeta
posojila za odkup pridelka p{enice v letu 1995, ki ga je
sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 20.
junija 1995.

[t. 012-01/95-52
Ljubljana, dne 28. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O NAJEMU POSOJIL IN PORO[TVU ZA NAJETA

POSOJILA ZA ODKUP PRIDELKA P[ENICE
V LETU 1995

1. ~len

Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve (v
nadaljnjem besedilu: direkcija) ima pravico najeti pri doma-
~ih poslovnih bankah posojila za odkup p{enice, pridelane v
Republiki Sloveniji v letu 1995.

Posojila iz prej{njega odstavka najame direkcija za od-
kup tistih koli~in p{enice, ki jih ponudijo pridelovalci po
ceni, ki jo dolo~i Vlada Republike Slovenije, in v skladu z
navodilom o odkupu p{enice letine 1995 v blagovne rezerve.
Posojila zna{ajo skupaj najve~ tri milijarde tolarjev.

Pogoji za najetje posojila so naslednji:

– posojilne pogodbe se sklenejo s poslovnimi bankami,
ki nudijo najugodnej{e pogoje,

– rok odpla~ila posojila je najve~ eno leto,

– spodnja meja najetega posojila pri posamezni banki je
100 milijonov tolarjev,

– obrestna mera ne sme biti vi{ja od obrestne mere na
medban~nem denarnem trgu po zadnjih podatkih Banke Slo-
venije.

Direkcija lahko sklepa posojilne pogodbe iz tega ~lena
le ob predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance.

2. ~len

Republika Slovenija daje poro{tvo za obveznosti direk-
cije iz naslova posojil iz prej{njega ~lena pod naslednjimi
pogoji:

– poro{tvo je subsidiarno, tako da Republika Slovenija
izpolni svojo obveznost, ko je banka storila vse za izterjavo
terjatve od direkcije,

– poro{tvo se izte~e 14 dni po zapadlosti zadnjega obro-
ka za vra~anje posojila,

– zahtevek za uveljavljanje poro{tvene obveznosti se
{teje za popolnega, ~e banka pred iztekom veljavnosti poro{-
tvene izjave obvesti ministrstvo, pristojno za finance, da
posojilojemalec dolga ni pla~al, in ~e predlo‘i vse dokaze,
dolo~ene v poro{tveni pogodbi, zahtevku pa prilo‘i {e po-
trebne dokaze o neuspe{nem poskusu popla~ila iz drugih
zavarovanj.

Poro{tvene pogodbe z bankami sklepa minister, pristo-
jen za finance.

Republika Slovenija za izdana poro{tva po dolo~bah
prvega odstavka tega ~lena ne zara~una provizije.

3. ~len

Republika Slovenija poravna svojo morebitno poro{tve-
no obveznost z uporabo prora~unskih postavk Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj. V primerih, ko Republika Sloveni-
ja pla~a obveznost iz posojilne pogodbe namesto direkcije,
pridobi v razmerju do direkcije pravico regresiranja izpla~a-
nih zneskov in vseh stro{kov, ki so v zvezi s tem nastali.

4. ~len

Navodilo iz drugega odstavka 1. ~lena tega zakona izda
minister, pristojen za ekonomske odnose, v roku 10 dni po
uveljavitvi zakona.

5. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 440-03/94-47/2
Ljubljana, dne 20. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1731.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o subvencioniranju prispevkov za

socialno varnost v letih 1995 in 1996

Razgla{am zakon o subvencioniranju prispevkov za so-
cialno varnost v letih 1995 in 1996, ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 1995.

[t. 012-01/95-53
Ljubljana, dne 28. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SUBVENCIONIRANJU PRISPEVKOV ZA

SOCIALNO VARNOST V LETIH 1995 IN 1996

1. ~len
Pravnim in fizi~nim osebam, ki zaposlujejo delavce (v

nadaljnjem besedilu: delodajalcem), se v letih 1995 in 1996
subvencionirajo pla~ani prispevki za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za zavarovanje za
primer nezaposlenosti in za porodni{ki dopust (v nadaljnjem
besedilu: prispevki za socialno varnost) pod pogoji in na
na~in, dolo~en s tem zakonom.

2. ~len
Sredstva za subvencioniranje prispevkov za socialno

varnost se zagotavljajo v dr‘avnem prora~unu, postavka mi-
nistrstva, pristojnega za gospodarske dejavnosti, in sicer v
letu 1995 v vi{ini najve~ do 5 milijard tolarjev in v letu 1996
v vi{ini najve~ do 10 milijard tolarjev.

3. ~len
Delodajalec pridobi pravico do subvencij prispevkov za

socialno varnost na podlagi javnega razpisa. Javni razpis
razpi{e ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti, v
desetih dneh po uveljavitvi tega zakona.

Javni razpis je odprt do iz~rpanja sredstev za te namene.
Javni razpis iz prvega odstavka tega ~lena mora vsebovati:

– razloge za razpis;
– naslov, na katerega se po{ljejo prijave;
– rok prijave;
– seznam listin in dokazil, ki morajo biti prilo‘ene

prijavi;
– kriterije iz 4. ~lena tega zakona.

4. ~len
Pri dodeljevanju subvencij upo{teva ministrstvo, pri-

stojno za gospodarske dejavnosti naslednje kriterije:
– delodajalec je neto izvoznik v letu 1995;
– izvozni posli morajo biti povezani s tujimi trgi, na

katerih se posli sklepajo v valuti, ki je v najve~ji meri raz-
vrednotena nasproti vrednosti tolarja;

– delodajalec v teko~em letu izpla~uje pla~e v skladu z
zakonom o izvajanju dogovora o politiki pla~ in drugih pre-
jemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma

za leto 1995 ter o najvi{ji in najni‘ji dejanski pla~i (Uradni
list RS, {t. 29/95) in sicer tako, da maso bruto pla~ za maj
1995 dolo~i v skladu s prvim odstavkom 3. ~lena, za nadalj-
nje mesece pa upo{tevaje prvi odstavek 4. ~lena zakona in ne
izpla~uje pla~ na podlagi ugotovljenih rezultatov poslovanja
v skladu s 7. ~lenom zakona oziroma izpla~uje pla~e in druge
prejemke v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije.

Natan~nej{o dolo~itev kriterijev iz prve in druge alinee
prej{njega odstavka predpi{e Vlada Republike Slovenije.

5. ~len
Delodajalcu pripada v vsakem letu do {est mese~nih

subvencij.

6. ~len
Delodajalec ima pravico do subvencije prispevkov za

socialno varnost do vi{ine 20% vrednosti neto izvoza podjet-
ja za obdobje januar-junij 1995 oziroma julij-december 1995,
vendar ne ve~ kot zna{a skupna vi{ina pla~anih prispevkov
za socialno varnost v tem obdobju.

7. ~len
Subvencija se izpla~uje v enakih mese~nih obrokih, ki

zapadejo v pla~ilo do 30. v mesecu za teko~i mesec, tako da
je subvencija v letu 1995 v celoti izpla~ana do 31. 12. 1995,
subvencija v letu 1996 pa do 30. 6. 1996.

Subvencija se izpla~uje v rokih iz prej{njega odstavka,
~e delodajalec predlo‘i potrdilo Agenciji Republike Sloveni-
je za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje o izpolnjeva-
nju pogojev iz tretje alinee prvega odstavka 4. ~lena tega
zakona.

8. ~len
Delodajalci, ki jim je v skladu z zakonom in javnim

razpisom bila dodeljena subvencija, so dol‘ni do 20. 1. 1996
oziroma do 20. 7. 1996 podati Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti poro~ilo o porabljenih sredstvih prejete subvencije.

9. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 411-05/95-16/1
Ljubljana, dne 20. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1732.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 131., 172., 246. in 247. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija
1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije za poslovnik in o izvolitvi
predsednika, podpredsednika in ~lanov komisije

V odloku o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora Republi-
ke Slovenije za poslovnik in o izvolitvi predsednika, pod-
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predsednika in ~lanov komisije (Uradni list RS, {t. 12/93, 64/
94 in 24/95) se II. to~ka spremeni v naslednjem:

razre{ita se:
predsednik komisije:
Miran POTR^, Zdru‘ena lista,
in ~lan komisije pod {tevilko 6:
dr. Ciril RIBI^I^, Zdru‘ena lista;

izvolita se:
za predsednika komisije:
dr. Ciril RIBI^I^, Poslanska skupina Zdru‘ene liste,
in za ~lana komisije pod {tevilko 6:
Miran POTR^, Poslanska skupina Zdru‘ene liste.

[t. 020-02/92-28/2
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1733.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 131., 172., 246. in 247. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija
1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi

predsednika, podpredsednika in ~lanov komisije

I
V odloku o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora Republi-

ke Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsedni-
ka, podpredsednika in ~lanov komisije (Uradni list RS, {t. 12/
93, 64/94, 2/95 in 24/95) se v I. to~ki v prvem odstavku
besedilo: “15 ~lanov” nadomesti z besedilom: “14 ~lanov”. V
drugem odstavku se besedilo: “Poslanska skupina Slovenske
nacionalne stranke 2 ~lana,” nadomesti z besedilom: “Po-
slanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 ~lana”.

II
II. to~ka odloka se spremeni v naslednjem:
razre{i se:
~lanica komisije pod {tevilko 8:
Polonca DOBRAJC, Slovenska nacionalna stranka,
ter se skladno s tem ustrezno pre{tevil~ijo naslednje

zaporedne {tevilke pred imeni ~lanov komisije.

[t. 020-02/92-28/19
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1734.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130., 172., 246. in 247. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija
1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje

in o izvolitvi predsednika, podpredsednice in ~lanov
odbora

I
V odloku o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike

Slovenije za notranjo politiko in pravosodje in o izvolitvi
predsednika, podpredsednice in ~lanov odbora (Uradni list
RS, {t. 12/93, 64/94 in 30/95) se v I. to~ki v prvem odstavku
besedilo: “14 ~lanov” nadomesti z besedilom: “13 ~lanov”. V
drugem odstavku se ~rta besedilo: “Poslanska skupina Zele-
nih 1 ~lana”.

II
II. to~ka odloka se spremeni v naslednjem:
razre{i se:
~lan odbora pod {tevilko 13:
dr. Janko PREDAN, Zeleni,
ter se skladno s tem ustrezno pre{tevil~i zadnja zapored-

na {tevilka pred imenom ~lana odbora.

[t. 020-02/92-28/24
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1735.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 131., 172., 246. in 247. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija
1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije za peticije in o izvolitvi
predsednice, podpredsednika in ~lanov komisije

I
V odloku o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora Republi-

ke Slovenije za peticije in o izvolitvi predsednice, podpred-
sednika in ~lanov komisije (Uradni list RS, {t. 12/93, 35/93
in 61/93) se v I. to~ki v prvem odstavku besedilo: “6 ~lanov”
nadomesti z besedilom: “5 ~lanov”. V drugem odstavku se
~rta besedilo: “Poslanska skupina Zeleni - Ekolo{ko socialna
stranka 1 ~lana”.

II
II. to~ka odloka se spremeni v naslednjem:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2608 [t. 37 – 30. VI. 1995

razre{i se:
~lan komisije pod {tevilko 5:
dr. Bojan KORO[EC, Zeleni,
ter se skladno s tem ustrezno pre{tevil~i zadnja zapored-

na {tevilka pred imenom ~lana komisije.

[t. 020-02/92-28/18
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1736.

Na podlagi 6. alinee drugega odstavka 48. ~lena, 172. in
325. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike
Slovenije na seji dne 22. junija 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi vodje in ~lana delegacije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije v Parlamentarni skup{~ini
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi

Sestava delegacije Dr‘avnega zbora Republike Sloveni-
je v Parlamentarni skup{~ini Organizacije za varnost in sode-
lovanje v Evropi se spremeni v naslednjem:

~rta se: dr. Dimitrij RUPEL, ~lan in vodja delegacije;

izvolita se: Roberto BATTELLI, za vodjo delegacije.
Sa{o LAP, za ~lana delegacije.

[t. 020-02/92-28/38
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1737.

Na podlagi tretjega odstavka 15. ~lena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list SRS, {t. 1/91) in dvanajste alinee 48.
~lena, 172. in 247. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor
Republike Slovenije na seji dne 22. junija 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi namestnika guvernerja Banke Slovenije

Razre{i se:
mag. Bogomir KOS funkcije namestnika guvernerja

Banke Slovenije, zaradi odstopa s te funkcije.

[t. 450-03/89-1/13
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1738.

Na podlagi drugega odstavka 79. ~lena zakona o dr‘av-
nem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94) v zvezi s prvo alineo
33. ~lena in ~etrtim odstavkom 35. ~lena zakona o javnem
to‘ilstvu (Uradni list SRS, {t. 10/77, 7/86, 41/87 in Uradni
list RS, {t. 8/90) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48.
~lena, 172. in 247. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni zbor
Republike Slovenije na seji dne 22. junija 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi okro‘ne dr‘avne to‘ilke na Okro‘nem

dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani

Razre{i se:
Bojana [KRK GABRIJEL^I^ funkcije okro‘ne dr‘av-

ne to‘ilke na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani z
dnem 15. 9. 1995.

[t. 700-06/89-3/1
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1739.

Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena, 172. ter 247. ~lena svojega po-
slovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 22.
junija 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Novi Gorici

Razre{i se:
Ana [FILIGOJ funkcije sodnice za prekr{ke s sede‘em

v Novi Gorici.

[t. 716-01/89-2/18
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1740.

Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,
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5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena, 172. ter 247. ~lena svojega po-
slovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 22.
junija 1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Ljubljani

Razre{i se:
Irena [KULJ GRADI[AR funkcije sodnice za prekr{ke

s sede‘em v Ljubljani.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

[t. 902-03/95-12
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

1743.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. ~lena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. ~lena zako-
na o odlikovanju ~astni znak svobode Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike

Slovenije

Za zasluge pri uveljavljanju slovenske dr‘avnosti ter za
zbli‘evanje Slovencev po svetu podeljujem ~astni znak svo-
bode Republike Slovenije

Vladu Habjanu.

[t. 902-03/95-13
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

1744.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. ~lena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. ~lena zako-
na o odlikovanju ~astni znak svobode Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike

Slovenije

Za delo in zasluge na podro~ju slovenskega pravosodja
in pravne znanosti podeljujem srebrni ~astni znak svobode
Republike Slovenije

dr. Borisu Strohsacku.
Za dolgoletno delo in prispevek k organizaciji sloven-

skih sodi{~ podeljujem ~astni znak svobode Republike Slo-
venije

Zdenku Pavlinu.

[t. 902-03/95-14
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

1741.

Na podlagi prvega odstavka 107. ~lena ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91-I) in prvega odstavka
21. ~lena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, {t. 1/
91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in poobla{~enega veleposlanika

Republike Slovenije v Republiki Kubi

Za izrednega in poobla{~enega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Kubi s sede‘em v Madridu se
imenuje Franco Juri.

[t. 117-06/95-46
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

1742.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. ~lena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. ~lena zako-
na o odlikovanju ~astni znak svobode Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike

Slovenije

Ob sedemdesetletnici za delo in zasluge v dobro sloven-
skemu narodu in {e posebej za pomemben prispevek sloven-
skemu duhovnemu svetu podeljujem zlati ~astni znak svobo-
de Republike Slovenije

akademiku Cirilu Zlobcu.
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1745.

Na podlagi drugega odstavka 10. ~lena zakona o varstvu
topografije polprevodni{kih vezij (Uradni list RS, {t. 21/95)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o pristojbinah Urada Republike Slovenije za

intelektualno lastnino za registracijo topografije
polprevodni{kih vezij

1. ~len
Vi{ina pristojbin:

SIT

1. TOPOGRAFIJA
1.1. Pristojbina za registracijo (vklju~uje:

prijavo, vzdr‘evanje, objavo, listino): 50.000
2. REGISTER
2.1. Vpis spremembe 3.000
2.2. Vpis prenosa pravice ali vpis licence 6.000
3. PRISTOJBINE ZA IZDAJANJE

POTRDIL IN IZPISOV
3.1. Potrdilo o veljavnosti iz registra 2.000
3.2. Izpis iz registra o pravici 1.000

2. ~len
Pristojbine iz prej{njega ~lena te uredbe se pla~uje na

vpla~ilni ra~un pri Agenciji Republike Slovenije za pla~ilni
promet, nadziranje in informiranje v Ljubljani, {t. 50100-
840-061-3070.

Pristojbina iz to~ke 1.1. 1. ~lena te uredbe se pla~a
najkasneje v roku dveh mesecev od vlo‘itve prijave.

3. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 391-01/93-2/4-8
Ljubljana, dne 15. junija 1995

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

2. ~len

Izvajanje in{pekcije na~rtuje, vodi in usmerja glavni
in{pektor za obrambo.

In{pekcijo  opravljajo  in{pektorji za obrambo. In{pek-
torjem za obrambo se izda slu‘bena izkaznica. V slu‘beno
izkaznico se vpi{e obseg pooblastila za opravljanje in{pekci-
je. Pooblastilo je splo{no ali omejeno za opravljanje in{pek-
cije le na posameznem delu obrambnega podro~ja.

Glavni in{pektor za obrambo lahko za  ugotavljanje
stanja na dolo~enem o‘jem strokovnem podro~ju pisno poob-
lasti posamezne strokovne delavce iz ministrstva za obram-
bo. Poobla{~eni delavci nimajo in{pektorskih pooblastil in
so dol‘ni izdelati  poro~ilo o ugotovljenem stanju za in{pek-
torja za obrambo, ki vodi i{pekcijo.

3. ~len

In{pekcije so redne, izredne in ponovne. Po na~inu iz-
vedbe so napovedane in nenapovedane.

Redne in{pekcije se izvajajo na podlagi letnega progra-
ma dela In{pektorata Republike Slovenije za obrambo.

Izredna in{pekcija se opravi na podlagi odlo~itve Vlade
Republike Slovenije, ministra za obrambo, na~elnika Gene-
ral{taba Slovenske vojske ali glavnega in{pektorja za obram-
bo.

Ponovna in{pekcija se opravi, da se ugotovi, ali so
odpravljene pomanjkljivosti ter izvr{eni ukrepi in naloge, ki
so bile nalo‘ene ob redni ali izredni in{pekciji.

Ponovna in{pekcija se izvede po poteku roka, dolo~ene-
ga za odpravo pomanjkljivosti, ki praviloma ne sme biti
dalj{i od 60 dni.

4. ~len
In{pekcija se lahko izvaja s pregledom na~rtov in dru-

gih dokumentov, z razgovori s pristojnimi osebami in izva-
jalci na~rtov, z vpra{alniki, z ugotavljanjem materialne
opremljenosti in s preizkusi pripravljenosti in usposobljeno-
sti. Preizkus pripravljenosti oziroma usposobljenosti se lah-
ko izvede kot vaja, naloga ali na drug ustrezen na~in.

Metode dela in{pekcije dolo~i in{pektor za obrambo, ki
ga glavni in{pektor za obrambo pooblasti za vodenje  in{pek-
cije (v nadaljnjem besedilu: vodja in{pekcije). Vsebino vpra-
{alnikov, vaj in nalog dolo~i  glavni in{pektor za obrambo.

^e se preverja pripravljenost in stanje z mobilizacijo,
mora glavni in{pektor za obrambo zaprositi za soglasje mini-
stra za obrambo najmanj osem dni pred dnem mobilizacije.

5. ~len
Dr‘avni organi, gospodarske dru‘be, zavodi in druge

organizacije, enote, poveljstva in zavodi, pri katerih se oprav-
lja in{pekcija, morajo dati na razpolago vse podatke in omo-
go~iti pogovor s pristojnimi osebami ter neposreden vpogled
v dokumente, prostore in materialna sredstva, ki se nana{ajo
na priprave civilne oziroma voja{ke obrambe.

Pri izvajanju in{pekcije mora biti praviloma navzo~
predstojnik organa ali organizacije oziroma poveljnik enote,
poveljstva ali zavoda, v katerem se opravlja in{pekcija.

6. ~len

Po kon~ani in{pekciji vodja in{pekcije seznani pristoj-
ne osebe z osnovnimi ugotovitvami.

1746.

Na podlagi petega odstavka 86. ~lena zakona o obrambi
(Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja minister za obrambo

P R A V I L N I K
o in{pekciji na obrambnem podro~ju

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
In{pekcija v skladu z zakonom obsega zlasti ugotavlja-

nje stanja priprav civilne obrambe in obrambnih ukrepov,
bojne pripravljenosti Slovenske vojske ter opravljanja uprav-
nih in strokovnih zadev na podro~ju obrambe.
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II. IN[PEKCIJA CIVILNE OBRAMBE IN OBRAMBNIH
UKREPOV

7. ~len
Z in{pekcijo civilne obrambe se nadzoruje skladnost

priprav dr‘avnih organov in organov lokalne samouprave,
gospodarske in psiholo{ke obrambe s predpisi ter stanje pri-
prav. Pri tem in{pekcija ugotavlja zlasti:

– kvaliteto podlag za izdelavo obrambnih na~rtov in
drugih obrambnih dokumentov;

– vsebino, raz~lenjenost, a‘urnost in metodolo{ko ure-
jenost obrambnih na~rtov oziroma drugih obrambnih doku-
mentov;

– stanje in usposobljenost za posredovanje odlo~itve za
izvajanje ukrepov za pripravljenost ter povelja za mobiliza-
cijo;

– razdelanost nalog in dolo~itev sil, sredstev in na~inov
za izvedbo na~rtovanih priprav za izvajanje ukrepov za pri-
pravljenost;

– organizacijsko skladnost in kakovost priprav  ter do-
kumentov za izvajanje mobilizacije;

– postopek in kakovost na~rtovanja ter zagotovitev po-
gojev za proizvodnjo in opravljanje storitev v vojni;

– razdelanost dokumentov za delovanje gospodarskih
in drugih dejavnosti v vojni;

– razdelanost vojne organizacije v dr‘avnih organih in
organih lokalne samouprave ter na~ina dela v vojni;

– skladnost vojne organizacije in popolnjenost z delav-
ci  ter skladnost materialnih in drugih priprav za izvajanje
dejavnosti, proizvodnje  ali storitev v vojni.

In{pekcija iz prej{njega odstavka obsega tudi nadzor
nad skladnostjo prometa in proizvodnje voja{kega oro‘ja in
opreme s predpisi.

Stanje priprav civilne obrambe ugotovi in{pekcija po
posameznih elementih iz prej{njih  odstavkov,  navede ugo-
tovljene pomanjkljivosti in dolo~i potrebne ukrepe za njiho-
vo odpravo.

III. IN[PEKCIJA BOJNE PRIPRAVLJENOSTI
SLOVENSKE VOJSKE

8. ~len
Z in{pekcijo bojne pripravljenosti se preverja stanje

bojne pripravljenosti Slovenske vojske po kriterijih: vodenje
in poveljevanje, usposobljenost, mobilizacijska pripravlje-
nost in logisti~na oskrbljenost v skladu s predpisi ter akti
vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski.

9. ~len
In{pektorat  Republike Slovenije za obrambo ugotavlja

stanje bojne pripravljenosti samostojnih ~et, odredov, bata-
ljonov – divizionov, njim enakih in vi{jih enot, poveljstev in
zavodov Slovenske vojske  ter delo u~nih centrov in voja{kih
{ol ministrstva za obrambo.

10. ~len
Na podlagi ugotovljenega stanja bojne pripravljenosti

po posameznih kriterijih iz osmega ~lena tega pravilnika
in{pekcija oceni ali je enota, poveljstvo ali zavod sposoben
izvr{iti naloge, dolo~ene z na~rti uporabe, oziroma ali je
zagotovljena dolo~ena stopnja bojne pripravljenosti.

V u~nih centrih in voja{kih {olah ministrstva za obram-
bo in{pekcija oceni stanje in preverja usklajenost ter kako-
vost izvajanja usposabljanja.

IV. IN[PEKCIJA UPRAVNIH IN STROKOVNIH
ZADEV OBRAMBE

11. ~len
Z in{pekcijo na podro~ju voja{kih zadev se nadzoruje

zlasti:
– skladnost in a‘urnost ukrepov ter priprav in usposob-

ljenost za izvajanje mobilizacije Slovenske vojske;
– popolnjenost enot, poveljstev in zavodov z voja{kimi

obvezniki in materialnimi sredstvi iz popisa;
– razporejanje voja{kih obveznikov;
– vodenje evidence voja{kih obveznikov;
– organizacija in usposobljenost kurirskega sistema;
– organizacija in izvedba nabora;
– napotitev na slu‘enje voja{kega roka;
– imenovanja in povi{evanja voja{kih obveznikov;
– opravljanje upravno-pravnih zadev.
Stanje voja{kih zadev oceni in{pekcija po posameznih

elementih iz prej{njega odstavka,  navede ugotovljene po-
manjkljivosti in dolo~i potrebne ukrepe za njihovo odpravo.

12. ~len
Z in{pekcijo na podro~ju informacijskega sistema

obrambe se nadzoruje:
–  za{~ita, hranjenje in varovanje strojne, sistemske in

aplikacijske programske opreme ter podatkov;
–  izvajanje identifikacijskih in avtorizacijskih postop-

kov;
–  na~in in izvajanje postopkov za naknadno ugotavlja-

nje pristopov k zbirkam osebnih podatkov in k zbirkam po-
datkov, pomembnih za obrambo;

–  usklajenost podatkov s predpisanimi zbirkami podat-
kov;

–  varnost posredovanja in prenosa podatkov;
–  izvajanje predpisov in standardov za opremljanje in

rabo informacijske tehnologije;
– lastni{tvo sistemske in aplikativne programske opre-

me;
– varovanje prostorov, v katerih se nahaja informacij-

ska in komunikacijska tehnologija ter nosilci podatkov v
skladu s stopnjo zaupnosti podatkov.

Stanje oceni in{pekcija po posameznih elementih iz
prej{njega odstavka, navede ugotovljene pomanjkljivosti in
dolo~i potrebne ukrepe za njihovo odpravo.

13. ~len
Z in{pekcijo na podro~ju upravnih zvez se nadzoruje

zlasti:
– stanje organiziranosti upravnih zvez;
– vsebino in a‘urnost dokumentov za delovanje uprav-

nih zvez;
– popolnjenost, usposobljenost in mobilizacijsko pri-

pravljenost  enot za zveze;
– izvajanje predpisanih ukrepov za kriptografsko in pro-

tielektronsko zavarovanje prenosa podatkov v sistemih zvez,
ki se uporabljajo za obrambne potrebe.

Stanje oceni in{pekcija po  posameznih elementih iz
prej{njega odstavka, navede ugotovljene pomanjkljivosti in
dolo~i potrebne ukrepe za njihovo odpravo

14. ~len
Z in{pekcijo se ugotavlja in preverja tudi:
– nabava, stanje in vzdr‘evanje materialnih sredstev;
– izvajanje dejavnosti organizacijskih enot in organov v

sestavi Ministrstva za obrambo na obrambnem podro~ju.
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V. ZAPISNIK

15. ~len
Po opravljeni in{pekciji in{pekcija sestavi zapisnik, ki

obsega zlasti:
– ime organa, gospodarske dru‘be, zavoda ali druge

organizacije oziroma enote, poveljstva ali zavoda, v katerem
je bila opravljena in{pekcija;

– namen in{pekcije;
– uporabljene metode;
– izvajalce in{pekcije in prisotne osebe;
– ugotovitve po posameznih elementih;
– zaklju~ne ugotovitve in oceno;
– naloge in ukrepe, ki se odrejajo za odpravo pomanj-

kljivosti in rok za njihovo izvr{itev;
– pouk o pravici do prito‘be v skladu z zakonom.
Zapisnik podpi{e vodja in{pekcije.
Zapisnik se izdela najkasneje v desetih dneh po oprav-

ljeni in{pekciji.
Zapisnik in{pekcija ozna~i z ustrezno stopnjo zaupnosti

v skladu s predpisi o varnostnih ukrepih na obrambnem po-
dro~ju.

16. ~len
Zapisnik in{pekcija vro~i predstojniku organa ali orga-

nizacije oziroma enote, poveljstva ali zavoda, v katerem je
bila in{pekcija opravljena, predstojniku pristojne organiza-
cijske enote ministrstva za obrambo in ministru, pristojnemu
za dejavnost, v kateri je bila in{pekcija izvr{ena. Zapisnik o
in{pekciji bojne pripravljenosti enot, poveljstev in zavodov
Slovenske vojske in{pekcija vro~i tudi poveljniku nadrejene-
ga poveljstva ter na~elniku General{taba Slovenske vojske.

In{pektor lahko odlo~i, da se zapisnik o in{pekciji, ne
glede na prej{nji odstavek, po{lje tudi drugim organom ali
organizacijam.

VI. KON^NI DOLO^BI

17. ~len
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-

vilnik o in{pekciji na podro~ju obrambe in za{~ite (Ur. l. RS,
{t. 26/93).

18. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi  v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 012-110/95
Ljubljana, dne 20. junija 1995.

Jelko Kacin l. r.
Minister

za obrambo

1747.

Na podlagi 4. ~lena pravilnika o metodologiji za upo{te-
vanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice
do socialnovarstvenih dajatev in denarne pomo~i (Uradni list
RS, {t. 57/94) objavlja ministrica za delo, dru‘ino in socialne
zadeve

K O L I ^ N I K
za prera~un katastrskega dohodka

Koli~nik za prera~un katastrskega dohodka posamezni-
ka in njegovih dru‘inskih ~lanov zna{a 3,3 in se uporablja od
1. julija 1995 dalje.

[t. 58800/010/94
Ljubljana, dne 16. junija 1995.

Ministrica
za delo, dru‘ino in socialne

zadeve
Rina Klinar l. r.

1748.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem na pobudo dr. Alojza Paulina iz Ljubljane, na seji
dne 11. 5. 1995

o d l o ~ i l o

Dolo~be 80., 81. in 83. ~lena zakona o denacionalizaciji
(Uradni list RS, {t. 27/91, 31/93) niso v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija dolo~bo 80. ~lena zakona o dena-

cionalizaciji (v nadaljevanju: ZDen), ~e{ da dolo~a, da se
premo‘enje, ki pripade upravi~encu po odlo~bi o denaciona-
lizaciji, deduje na podlagi zakona. Pobudnik meni, da je
izpodbijana dolo~ba v nasprotju s 33. ~lenom ustave, ki zago-
tavlja svobodno razpolaganje z lastnino in s tem tudi svobod-
no oporo~no razpolaganje. Dolo~ba naj bi bila v nasprotju z
ustavo, ker ne omogo~a ugotavljanja resni~ne volje zapustni-
ka. ̂ e zakon odstopa od tega, bi po stali{~u pobudnika moral
v 83. ~lenu upo{tevati ‘e izpla~ane dele‘e po dejanskih vred-
nostih ob ~asu izpla~ila. Ta ~len dolo~a, da v pravna razmer-
ja, nastala na podlagi prej{njega sklepa o dedovanju, ni do-
pustno posegati. ^len 83 naj bi bil zato v nasprotju s 14. in
33. ~lenom ustave. Hkrati naj bi bil zakon v nasprotju z 71.
~lenom ustave, ker ne zagotavlja varovanja kmetijskih zem-
lji{~, in v nasprotju s 67. ~lenom ustave, ker ne zagotavlja
gospodarske in ekolo{ke funkcije lastnine.

2. V ~em naj bi bila podana neskladnost 81. ~lena ZDen
z ustavo, pobudnik ne navaja.

3. Na pobudo je odgovoril Dr‘avni zbor, Ministrstvo za
pravosodje pa je podalo svoje stali{~e. Dr‘avni zbor in mini-
strstvo menita, da ZDen v 80. ~lenu omejuje u~inek dedno-
pravnih izjav glede denacionaliziranega premo‘enja v tistih
primerih, ko dedi~ pri podaji dednopravne izjave ni mogel
ra~unati na denacionalizacijo. Dedi~i naj bi dednopravne
izjave dajali glede na takratni obseg zapu{~ine. Tretji odsta-
vek 80. ~lena ZDen dolo~a, da nimajo pravnega u~inka ded-
nopravne pogodbe, sklenjene pred izdajo odlo~be o denacio-
nalizaciji, ki se nana{ajo na denacionalizirano premo‘enje,
razen ~e je v pogodbi izrecno dolo~eno, da zajema tudi to
premo‘enje. V tem primeru naj bi bil interes dedi~ev, da se
upo{teva njihova prava volja (dejanska pogodbena volja),
varovan.
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4. V zvezi z 81. ~lenom ZDen Dr‘avni zbor navaja, da
je zakonska re{itev, ki daje v primerih, ko oporo~itelj volje
glede denacionaliziranega premo‘enja ni izrazil, prednost
zakonitemu dedovanju, v skladu z drugim odstavkom 67.
~lena ustave. S tem naj bi zakon po navedbah Dr‘avnega
zbora v skladu s 33. ~lenom ustave zavaroval izrecno voljo
oporo~itelja, v skladu z drugim odstavkom 67. ~lena ustave
pa zakonite dedi~e (zakon dolo~a pogoje dedovanja). Ob tem
se sklicuje na ‘e sprejeto odlo~bo ustavnega sodi{~a o tej
dolo~bi zakona (U-I-96/92).

5. V 83. ~lenu ZDen dolo~a, da ni dopustno posegati v
pravna razmerja, nastala na podlagi prej{njega sklepa o dedo-
vanju, razen ~e se dedi~i druga~e sporazumejo. Dolo~ba naj
bi po navedbah Dr‘avnega zbora izhajala iz na~ela nespre-
menljivosti pravnomo~nega sklepa o dedovanju. Meni, da s
tem zakon ne kr{i na~ela enakopravnosti. S to splo{no in
abstraktno dolo~bo naj bi bili enako obravnavani vsi, ki jih
zadeva.

6. ZDen ne ureja posebnega varstva kmetijskih zem-
lji{~, razen deloma v 19., 20., 21. in 27. ~lenu, meni Dr‘avni
zbor. Varstvo naj bi urejala druga zakonodaja, zato naj bi
zakon ne bil v nasprotju z ustavo.

B)

7. Glede na izpolnjene pogoje iz ~etrtega odstavka 26.
~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94)
je ustavno sodi{~e pobudo sprejelo in takoj nadaljevalo z
odlo~anjem o stvari sami.

8. Ustavnost 81. ~lena ZDen je ustavno sodi{~e ‘e oce-
njevalo in z odlo~bo U-I-96/92 (Uradni list RS, {t. 4/94)
ugotovilo, da dolo~ba ni v neskladju z ustavo.V obrazlo‘itvi
odlo~be je poudarilo, da je bilo v ve~ini primerov premo‘e-
nje, ki je bilo podr‘avljeno, glavni del zapustnikovega premo-
‘enja. Ureditev, ki bi v vseh primerih dopu{~ala ugotavljanje
zapustnikove domnevne volje, bi pomenila konstruiranje nje-
gove volje. To bi povzro~ilo {tevilne dolgotrajne spore med
zakonitimi in oporo~nimi dedi~i, to mo‘nost pa izpodbijana
dolo~ba 81. ~lena ZDen zmanj{uje, ne da bi s tem kr{ila
ustavno pravico do zasebne lastnine in dedovanja.

9. Pobudnik ne navaja argumentov za neskladnost iz-
podbijane dolo~be 81. ~lena z ustavo, ki bi jih ustavno sodi-
{~e v citirani zadevi {e ne obravnavalo. Ustavno sodi{~e se
zato sklicuje na obrazlo‘itev, podano v odlo~bi U-I-96/94, in
ugotavlja, da 81. ~len ni v neskladju z ustavo.

10. Po 138. ~lenu zakona o dedovanju (Uradni list SRS,
{t. 15/76, 23/78) so dedne izjave o sprejemu ali odpovedi
dedi{~ini strogo obli~ni in nepreklicni pravni posli. Dedi~i so
v zapu{~inskih postopkih po prej{njih lastnikih, ki jim je bilo
premo‘enje nacionalizirano, podali dedne izjave le glede na
tisti obseg premo‘enja, ki je bil predmet dedovanja, torej
brez nacionaliziranega dela premo‘enja. Njihova volja v ded-
ni izjavi bi lahko bila v primeru, ko bi zapu{~ina obsegala
tudi nacionalizirano premo‘enje, povsem druga~na. V prime-
ru, ko so bile dedne izjave podane ‘e pred nacionalizacijo, ko
je bilo v zapustnikovi lasti {e vse premo‘enje, pa te izjave v
skladu z ZDen veljajo. Prav tako veljajo dedne izjave, poda-
ne v postopku denacionalizacije, ko so upravi~enci ‘e vedeli
za pri~akovano vrnitev premo‘enja. Pravnega u~inka torej
nimajo le tiste dedne izjave in dednopravne pogodbe, ki so
bile podane oziroma sklenjene do izdaje odlo~be o denacio-
nalizaciji, pa upravi~enci oziroma udele‘enci pri tem niso
upo{tevali obsega premo‘enja pred podr‘avljenjem oziroma
pri~akovanega premo‘enja po denacionalizaciji. Taka uredi-
tev je po oceni ustavnega sodi{~a pravi~na in temelji na
splo{nih pravilih civilnega prava. Druga~no stali{~e bi lahko

privedlo do o{kodovanja nekaterih dedi~ev kot denacionali-
zacijskih upravi~encev, saj bi z domnevo volje upravi~enca
oziroma udele‘enca {teli pravne posle, ki so jih udele‘enci
opravili v zmoti glede dejanskih okoli{~in, za veljavne, {lo
pa bi tudi za zmoto v predmetu dedovanja.

11. Po pobudnikovem stali{~u dolo~ba 83. ~lena ZDen
kr{i ustavno na~elo pravi~nosti, isto~asno pa naj bi bila v
nasprotju tudi s 33. in 14. ~lenom ustave. Meni, da bi se v
novem zapu{~inskem postopku, katerega predmet bo upravi-
~encu vrnjeno nacionalizirano premo‘enje, morali dedni de-
le‘i, ‘e pridobljeni v prej{njem postopku dedovanja, upo{te-
vati.

Stali{~u pobudnika ni mogo~e pritrditi. Ureditvi, za ka-
kr{no se pobudnik zavzema, izpodbijana dolo~ba 83. ~lena
ZDen sama po sebi niti ne nasprotuje, pa~ pa bi bila taka
ureditev v nasprotju z ureditvijo po 81. ~lenu ZDen, po kateri
se v primeru neupo{tevnosti oporo~nih razpolaganj novi za-
pu{~inski postopek izvede po pravilih zakonitega in ne opo-
ro~nega dedovanja. Od pobudnika za‘elena ureditev bi po-
menila, da to ne bi bilo niti zakonito niti oporo~no dedovanje,
ampak nekaj tretjega (zakonito dedovanje z upo{tevanjem
dednih dele‘ev, pridobljenih v prvem zapu{~inskem postop-
ku). Take ureditve dedno pravo ne pozna in bi jo torej moral
ZDen z ureditvijo vseh vpra{anj, ki bi se pri tem lahko
pojavila, posebej urediti, ~e bi jo hotel uvesti – ni pa videti
prepri~ljivih razlogov za trditev, da bi bila taka ureditev res
pravi~nej{a od sedanje, oziroma da je sedanja ureditev zaradi
svoje domnevne nepravi~nosti v neskladju z ustavo. Ker ni
mogo~e z zanesljivostjo ugotoviti, kako bi zapustnik razpola-
gal s kasneje denacionaliziranim premo‘enjem, kadar svoje
volje glede tega v oporoki ni izrecno izrazil, je zakonodajalec
za take primere predpisal uporabo pravil o zakonitem dedo-
vanju.

Kolikor bi pri dedovanju na podlagi zakona upo{tevali
dedne dele‘e, ki so jih pridobili posamezniki v pravnomo~no
zaklju~enih zapu{~inskih postopkih na podlagi oporoke, bi
lahko pri{lo celo do polo‘aja, ki bi bil v direktnem nasprotju
z oporo~iteljevo voljo, saj bi prav tistemu, ki je pridobil
zapu{~ino na podlagi oporoke, to v{tevali v zakoniti dedni
dele‘. Na ta na~in bi ostali zakoniti dedi~i v novem zapu{~in-
skem postopku dobili ve~ kot prej{nji oporo~ni in sedanji
zakoniti dedi~i. To pa bi lahko pripeljalo celo do kr{itve
njihovih pravic do dedovanja.

12. Namen izpodbijanega zakona je odprava krivic, ki
so bile povzro~ene s podr‘avljenjem zasebne lastnine. Zakon
zato normira le tista razmerja in stanja, ki so povezana z
njegovim namenom. Ni torej mogo~e pritrditi pobudniku, da
bi moral zakon posebej raz~leniti vsebino 71. in 67. ~lena
ustave. To je namre~ materija, ki naj jo urejajo drugi zakoni.

C)
13. Ustavno sodi{~e je to odlo~bo sprejelo na podlagi

21. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t.
15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki
dr. Peter Jambrek, mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj,
dr. Janez [inkovec, dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze
Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~itev o ustavnosti 80. in
83. ~lena ZDen je sodi{~e sprejelo soglasno, odlo~itev o
ustavnosti 81. ~lena pa s sedmimi glasovi proti dvema. Proti
sta glasovala sodnika Krivic in Testen. Sodnik Krivic je dal
odklonilno lo~eno mnenje.

[t. U-I-16/94
Ljubljana, dne 11. maja 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.
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1749.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem z zahtevo vrhovnega sodi{~a ter na podlagi pobud
Bena Pavli~a iz Smlednika in Marjana Pav~i~a iz Ljubljane,
na seji dne 25. 5. 1995

o d l o ~ i l o

1. Dolo~ba 42. ~lena zakona o voja{ki dol‘nosti (Uradni
list RS, {t. 18/91) je v neskladju z ustavo, kolikor ne omogo-
~a uveljavljanja ugovora vesti tudi po opravljenem naboru,
dokler traja dol‘nost sodelovanja pri obrambi dr‘ave.

2. Dr‘avni zbor mora ugotovljeno neskladnost odpraviti
najkasneje do 1. 10. 1995.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Vrhovno sodi{~e je vlo‘ilo zahtevo za oceno ustavno-

sti 42. ~lena zakona o voja{ki dol‘nosti (v nadaljevanju:
ZVD) na podlagi 156. ~lena ustave. Ta dolo~a, da mora
sodi{~e, ~e pri odlo~anju meni, da je zakon, ki bi ga moralo
uporabiti, protiustaven, postopek prekiniti in za~eti postopek
pred ustavnim sodi{~em. V treh upravnih sporih, ki te~ejo
pred vrhovnim sodi{~em, namre~ to‘niki, ki so voja{ki obvez-
niki, predlagajo, da sodi{~e odpravi odlo~be drugostopenjske
komisije pri vladi, ki je zavrnila njihove prito‘be zoper skle-
pe prvostopne komisije pri Ministrstvu za pravosodje. Sled-
nja je njihove vloge za priznanje ugovora vesti voja{ke dol‘-
nosti zavrgla z utemeljitvijo, da je na podlagi 42. ~lena ZVD
ugovor vesti dopusten le pri naboru. Vladna komisija pa je
zavrnila prito‘be to‘nikov z utemeljitvijo, da ni mogo~e spre-
jeti sklicevanja to‘nikov na dolo~be 14. in 123. ~lena ustave,
ker je po njenem 46. ~lenu ugovor vesti dopusten v primerih,
ki jih dolo~a zakon. Ta pa je v izpodbijanem ~lenu dolo~il, da
je ugovor vesti dovoljen le v ~asu nabora.

Vrhovno sodi{~e je prekinilo postopke v upravnih spo-
rih in za~elo postopek pred ustavnim sodi{~em, ker meni, da
je potrebno pri razlagi zna~aja in obsega ugovora vesti poleg
46. ~lena ustave upo{tevati tudi njen 123. ~len. Nobeden
izmed njiju pa ugovora vesti ~asovno ne omejuje.

2. Pobudnika izpodbijata tretji odstavek 42. ~lena ZVD,
ker menita, da je v nasprotju z 22. in 56. ~lenom ustave. Z 22.
~lenom ustave (enako varstvo pravic) naj bi bil v nasprotju
zaradi tega, ker ne daje mo‘nosti do ugovora vesti posamez-
nikom, ki so voja{ko dol‘nost v celoti ali delno ‘e odslu‘ili
in to v ~asu, ko pravice do ugovora vesti {e ni bilo. Pri
vpoklicu na usposabljanje ali na slu‘enje preostalega dela
voja{ke dol‘nosti pa ne morejo uveljavljati ugovora vesti.
Prav tak pa je tudi njun primer, s ~imer sta izkazala pravni
interes.

Po mnenju pobudnikov naj bi bila izpodbijana dolo~ba
v nasprotju s 56. ~lenom ustave zaradi tega, ker se morajo o
ugovoru vesti izjavljati posamezniki – naborniki, od katerih
naj bi bil vsak drugi {e mladoleten. Po 56. ~lenu ustave pa
otroci u‘ivajo posebno varstvo in skrb, ~lovekove pravice in
temeljne svobo{~ine pa u‘ivajo v skladu s svojo starostjo in
zrelostjo. Po pobudnikovem mnenju ni v skladu s 56. ~lenom
ustave zahteva, da se morajo mladoletne osebe, ki jim dr‘ava
odreka sposobnost voziti motorno vozilo in volilno pravico,
opredeliti do tako pomembne stvari, kot je ‘ivljenjsko-nazor-
ska opredelitev – pripravljenost do ubijanja.

3. Dr‘avni zbor v svojem odgovoru navaja, da je bil
ZVD sprejet v mesecu aprilu 1991. leta na podlagi amandma-
jev k ustavi iz leta 1974. Nova ustava je v dolo~bah 46. in
123. ~lena raz{irila pravico do ugovora vesti voja{ki dol‘no-

sti, in to {e posebej z vidika kroga upravi~encev, vendar ZVD
{e ni usklajen z njimi.

V nadaljevanju dr‘avni zbor navaja, da je v predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah ZVD predlagana spre-
memba njegovega 42. ~lena tako, da bo pravica do ugovora
vesti raz{irjena tudi na vojake, ki slu‘ijo voja{ki rok, in na
voja{ke obveznike, ki so ta rok ‘e odslu‘ili. ̂ e bo predlagana
sprememba sprejeta v dr‘avnem zboru, bo omogo~en ugovor
vesti vsem skupinam voja{kih obveznikov od poziva na na-
bor do prenehanja dol‘nosti slu‘enja v rezervni sestavi. Za-
kon o obrambi (Uradni list RS, {t. 82/94) pa je dolo~il, na
kak{en na~in sodelujejo pri obrambi dr‘ave dr‘avljani, ki so
uveljavili pravico do ugovora vesti.

B)
4. Ustavno sodi{~e je s sklepoma z dne 12. 1. 1995 in

15. 5. 1995 vse tri zadeve zdru‘ilo zaradi skupnega obravna-
vanja.

5. Ustava v 46. ~lenu pravico do ugovora vesti opre-
deljuje kot eno izmed ~lovekovih pravic. V njem je dolo~eno,
da je ugovor vesti dopusten v primerih, ki jih dolo~i zakon,
~e se s tem ne omejujejo pravice in svobo{~ine drugih oseb.
V drugem odstavku 123. ~lena, ki sicer obravnava dol‘nost
sodelovanja pri obrambi dr‘ave, pa ustava dolo~a, da je treba
dr‘avljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali hu-
manitarnih nazorov niso pripravljeni sodelovati pri opravlja-
nju voja{kih obveznosti, omogo~iti, da sodelujejo pri obram-
bi dr‘ave na drug na~in.

Na~in sodelovanja pri obrambi dr‘ave v primeru
uveljavitve pravice do ugovora vesti je uredil zakon o obram-
bi (v nadaljevanju: ZO), ki v drugem odstavku 6. ~lena dolo-
~a, da “dr‘avljan, ki mu je priznan ugovor vesti voja{ki
dol‘nosti, sodeluje pri obrambi dr‘ave tako, da nadomestno
civilno slu‘bo praviloma opravi v civilni za{~iti ali v drugih
silah za za{~ito, re{evanje in pomo~, oziroma se usposobi za
civilno za{~ito in re{evanje ter te dol‘nosti opravlja tudi v
vojni”.

Zakon o voja{ki dol‘nosti, ki je bil sprejet aprila 1991
na podlagi amandmajev k takratni ustavi, je omogo~il uveljav-
ljanje ugovora vesti voja{ki dol‘nosti le nabornikom ob pozi-
vu na nabor, kar pa ni v skladu s sedanjo ustavno ureditvijo.

6. Pravica do ugovora vesti je urejena v drugem delu
ustave, ki ureja ~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine.
Zanje je zna~ilno, da so trajne, da je nekatere mo‘no omejiti,
vendar le s pravicami drugih in v primerih, ki jih dolo~a
ustava (tretji odstavek 15. ~lena ustave). Ustava v 46. ~lenu
in v drugem odstavku 123. ~lena zakonodajalcu dolo~a
normativni okvir ureditve na~ina uresni~evanja te pravice
(drugi odstavek 15. ~lena ustave).

Vsak dr‘avljan, ki zaradi religioznih, filozofskih ali
humanitarnih razlogov ni pripravljen sodelovati pri opravlja-
nju voja{kih obveznosti, ima po dikciji ustave pravico so-
delovati pri obrambi dr‘ave na druga~en na~in. Pravico do
ugovora vesti imajo vsi, ki so dol‘ni sodelovati pri opravlja-
nju voja{kih obveznosti. Torej morajo imeti pravico uveljav-
ljati ugovor vesti naborniki, vojaki med slu‘enjem voja{kega
roka, kot tudi voja{ki obvezniki v rezervni sestavi – vsi,
dokler so dol‘ni sodelovati pri obrambi dr‘ave.

Zakonodajalec mora zato dolo~iti postopek, ki bo omo-
go~il uveljavljati pravico do ugovora vesti vsem, ki so dol‘ni
sodelovati pri opravljanju voja{kih obveznosti. Trajnost pra-
vice, ki jo mora upo{tevati zakonodajalec, pomeni, da je ni
mogo~e ~asovno omejiti. Postopek uveljavljanja te pravice
mora potekati brez nepotrebnega odla{anja.

7. Gre za protiustavno pravno praznino, saj ZVD ne
omogo~a uveljavljati ugovor vesti voja{ki dol‘nosti tudi vo-
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jakom med slu‘enjem voja{kega roka in voja{kim obvezni-
kom, ki so ta rok ‘e odslu‘ili.

Glede na to, da je ugotovljena neustavnost izpodbijane
dolo~be v tem, da omogo~a uveljavljanje ugovora vesti vo-
ja{ki dol‘nosti le nabornikom, ne pa tudi vojakom, ki slu‘ijo
voja{ki rok, in voja{kim obveznikom v rezervi, gre za uredi-
tev, ki ne omogo~a razveljavitve. Razveljavitev bi namre~
pomenila, da pravice do ugovora vesti ne bi mogli uveljavlja-
ti niti naborniki. Zato je ustavno sodi{~e v skladu z 48.
~lenom zakona o ustavnem sodi{~u sprejelo ugotovitveno
odlo~bo in zakonodajalcu dolo~ilo rok 1. 10. 1995 za odpra-
vo ugotovljene neustavnosti.

C)
8. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi 21.

~lena zakona o ustavnem sodi{~u v naslednji sestavi: predsed-
nik dr. Tone Jerov{ek in sodniki mag. Matev‘ Krivic,
mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec, dr. Lovro [turm, Franc
Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je
sprejelo soglasno.

[t. U-I-48/94
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

1750.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobudo Gostinskega podjetja Majol-
ka p.o., Celje, ki ga zastopa Draga Zorko, odvetnica v Celju,
in Turisti~no hotelskega podjetja Alpetour, [kofja Loka, na
seji dne 25. 5. 1995

o d l o ~ i l o

2. ~len uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o
metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni
list RS, {t. 19/94) in 1. ~len uredbe o spremembah in dopolni-
tvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi
posameznih na~inov lastninskega preoblikovanja podjetij
(Uradni list RS, {t. 68/94) se odpravita.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnika izpodbijata ustavnost in zakonitost v izre-

ku navedenih uredb, ker menita, da sta v nasprotju s 14.
~lenom ustave o enakosti pred zakonom in v nasprotju z
zakonom o naravni in kulturni dedi{~ini (Uradni list SRS, {t.
1/81, 42/86, in Uradni list RS, {t. 8/90 in 26/92) ter z za-
konom o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list
RS, {t. 55/92). Pobudnika navajata, da sta navedeni uredbi
predvideli obveznost izlo~itve kulturnih spomenikov in na-
ravnih znamenitosti iz otvoritvene bilance stanja in programa
lastninskega preoblikovanja, s ~imer sta onemogo~ili lastni-
njenje kulturnih spomenikov, ki je ‘e v teku. Izpodbijani
uredbi sta bili namre~ sprejeti leta 1994, ko je {lo lastninsko
preoblikovanje podjetij ‘e h koncu in sta tako onemogo~ili
lastninjenje kulturnih spomenikov v tistih primerih, ko po-
stopek v trenutku uveljavitve uredb {e ni bil kon~an. S tem so
pri{la tak{na podjetja v neenakopraven polo‘aj v primerjavi s
podjetji, pri katerih je bil postopek lastninskega preoblikova-

nja vklju~no z lastninjenjem kulturnih spomenikov kon~an
‘e pred uveljavitvijo izpodbijanih uredb, kar naj bi bilo v
nasprotju z na~elom enakosti po 14. ~lenu ustave.

2. Izpodbijani uredbi sta po mnenju pobudnikov tudi v
nasprotju z zakonom o naravni in kulturni dedi{~ini in z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, saj ta dva
zakona ne onemogo~ata lastninjenja kulturnih spomenikov. S
tem sta uredbi po mnenju pobudnikov uredili vpra{anja ome-
jevanja pravic oseb, kar se sme urejati samo z zakonom.

3. Vlada v odgovoru na pobudi navaja, da izhajata po-
budnika pri svojih utemeljitvah iz napa~ne predpostavke, da
je obveznost izlo~itve kulturnih spomenikov in naravnih zna-
menitosti iz otvoritvene bilance stanja in s tem iz lastninske-
ga preoblikovanja podjetij nastala z dnem uveljavitve izpod-
bijanih uredb. Obveznost izlo~itve kulturnih spomenikov in
naravnih znamenitosti pri lastninskem preoblikovanju naj bi
narekoval ‘e zakon o naravni in kulturni dedi{~ini, ki v
prvem odstavku 51. ~lena izrecno dolo~a, da kulturnega spo-
menika ali naravne znamenitosti, ki je v javni ali dru‘beni
lastnini, ni dopustno odtujiti. Glede na navedeno besedilo
zakona po mnenju vlade kulturni spomeniki in naravne zna-
menitosti ne morejo biti predmet lastninjenja, saj je lastnin-
sko preoblikovanje podjetij po svoji vsebini prehod iz dru‘-
bene lastnine v zasebno. Obveznost upo{tevanja navedene
zakonske prepovedi pri lastninjenju podjetij dolo~a tudi za-
kon o lastninskem preoblikovanju podjetij, kjer je v ~etrtem
odstavku 2. ~lena predvideno, da se izklju~itve in omejitve
glede mo‘nosti pridobivanja lastninske pravice, dolo~ene v
veljavnih zakonih (kot tak{en zakon v tem primeru velja
zakon o naravni in kulturni dedi{~ini), upo{tevajo pri oblikah
lastninskega preoblikovanja po navedenem zakonu. Dolo~be
izpodbijanih uredb, ki se nana{ajo na izlo~itev kulturnih spo-
menikov in naravnih znamenitosti, se po stali{~u vlade nana-
{ajo le na dolo~itev na~ina vrednotenja sredstev in po svoji
vsebini pomenijo le izvedbo navedenih zakonskih dolo~b.

B)
4. Ustavno sodi{~e je pobudi sprejelo in po ugotovitvi,

da so izpolnjeni pogoji po ~etrtem odstavku 26. ~lena zakona
o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94) takoj na-
daljevalo z odlo~anjem o stvari sami.

5. Pobudi sta utemeljeni, saj se izpodbijani uredbi nana-
{ata na urejanje oziroma omejevanje pravic, kar je po ustavi
lahko le predmet zakonske ureditve. V zakonih, na katere se
sklicuje vlada kot izdajatelj izpodbijanih uredb, namre~ ni
podlage oziroma pooblastila za ukrepe, ki jih predpisujeta
uredbi.

6. Zakon o naravni in kulturni dedi{~ini v 51. ~lenu res
dolo~a, da spomenika ali znamenitosti, ki je v javni ali dru‘-
beni lastnini, ni dopustno odtujiti. Navedena dolo~ba je ja-
sna, jasen pa je bil tudi namen te dolo~be v sistemu, v
katerem je prevladovala dru‘bena lastnina, ki je imela v
pravni ureditvi prednost pred drugimi oblikami lastnine. Na-
vedene dolo~be, ki je v sistemu dru‘bene lastnine zagotavlja-
la, da se obseg dru‘bene lastnine na dolo~enih vrstah sred-
stev ne bo zmanj{eval na {kodo drugih oblik lastnine, ni
mogo~e razlagati tako, da prepre~uje v postopkih lastninske-
ga preoblikovanja podjetij upo{tevanje in vrednotenje teh
sredstev. Pri spremembi dru‘bene lastnine v lastnino z znani-
mi lastniki namre~ tudi smiselno ne gre za “odtujevanje”
sredstev v dru‘beni lastnini, ampak za konceptualno spre-
membo narave lastninskih upravi~enj na sredstvih in na kapi-
talu, ki so bili v dru‘beni lastnini, ki je nov ustavni sistem ne
pozna ve~. Prepovedi in omejitve prometa ali odtujitve dolo-
~enih sredstev v dru‘beni lastnini zato ne morejo slu‘iti kot
podlaga za trditev, da ‘e same tak{ne omejitve oziroma pre-
povedi na tej podlagi onemogo~ajo oblikovanje dru‘benega
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kapitala, ki bo predmet lastninjenja po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij. Tudi ~e bi zakon za posamezno vr-
sto sredstev glede na njihove dolo~ene posebnosti lahko do-
lo~il poseben re‘im lastninskega preoblikovanja, pa tak{nega
posebnega re‘ima ni mogo~e izvajati neposredno iz re‘ima
posebne za{~ite, ki so ga v sistemu dru‘bene lastnine u‘ivala
sredstva v dru‘beni lastnini. Lastninjenje samo torej ‘e poj-
movno pomeni odpravo omejitev, ki so bile glede posamez-
nih sredstev uvedene samo zaradi njihovega dru‘benolast-
ninskega pravnega polo‘aja. Pa~ pa ‘e iz zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij izhaja, da v otvoritveno
bilanco stanja in v program lastninskega preoblikovanja ni
mogo~e vklju~iti sredstev, ki so v javni lastnini.

7. Prav tako tudi dolo~ba ~etrtega odstavka 2. ~lena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ne more biti
podlaga za stali{~e, da je ‘e zakon izklju~il od lastninjenja
kapital, oblikovan na podlagi sredstev, ki predstavljajo kultur-
ni spomenik oziroma naravno znamenitost. Navedena dolo~-
ba se nana{a na primere, ko drugi veljavni predpisi omejujejo
pravno sposobnost dolo~enih subjektov glede lastninske pra-
vice. Zakon o naravni in kulturni dedi{~ini pa ‘e v sistemu
dru‘bene lastnine ni omejeval pravne sposobnosti nosilcev
lastninske pravice glede mo‘nosti pridobivanja lastninske
pravice na kulturnih spomenikih oziroma naravnih znameni-
tostih: le od dru‘benih pravnih oseb te pravice na podlagi
prej navedenega 51. ~lena niso mogli pridobivati.

8. Navedena sredstva v dru‘beni lastnini so bila torej iz
lastninskega preoblikovanja po zakonu o lastninskem preob-
likovanju podjetij izlo~ena z izpodbijanima uredbama, kar ni
v skladu s 120. ~lenom in tretjim odstavkom 153. ~lena
ustave. Na podlagi 120. ~lena ustave lahko upravni organi (in
analogno torej tudi vlada) podzakonske predpise izdajajo le,
~e imajo za to vsebinsko podlago v zakonu, in seveda tudi le
v okviru zakonskih dolo~b. S svojimi akti ne morejo spreme-
niti ali samostojno urejati pravic in obveznosti. Te lahko v
skladu z na~elom delitve oblasti ureja le zakon. Podzakonski
predpis sme zakonsko normo dopolnjevati le do te mere, da z
dopolnjevanjem ne zo‘uje z zakonom urejenih pravic in ob-
veznosti. Stremeti mora le za tem, da zakonsko normo dopol-
ni tako, da bo dose‘en njen cilj.

9. Podzakonski predpisi in drugi splo{ni akti, ki jih
sprejema izvr{ilna oblast, morajo biti v skladu z ustavo in z
zakoni (tretji odstavek 153. ~lena ustave). Na~elo vezanosti
izvr{ilne oblasti na zakon izklju~uje mo‘nost, da bi vlada
spreminjala ali samostojno urejala zakonsko materijo ali pa
urejala razmerja, pravice in obveznosti, za urejanje katerih je
pristojen predstavni{ki organ. Zato je bilo treba izpodbijani
dolo~bi uredb razveljaviti. Podobno je ustavno sodi{~e odlo-
~ilo ‘e v ve~ zadevah, na primer v zadevah U-I-1/92,
U-I-72/92 in U-I-82/92 (OdlUS 48/I, 56/II in 101/II), in ni
na{lo razloga, da bi v obravnavanem primeru spremenilo
svoje stali{~e.

10. Izpodbijani dolo~bi pa kr{ita tudi na~ela pravne
dr‘ave iz 2. ~lena ustave. Samostojno namre~ dolo~ata, da se
ob pripravi otvoritvene bilance stanja in ob pripravi postop-
kov lastninskega preoblikovanja kulturni spomeniki in na-
ravne znamenitosti (oziroma v uredbi o pripravi programa
preoblikovanja celo “kulturne in naravne znamenitosti”) iz-
lo~ijo iz bilance stanja, pri tem da noben drug predpis ne
dolo~a, kateri subjekti pridobijo lastninska upravi~enja na
teh sredstvih, potem ko se tako izlo~ijo, oziroma ko se pravna
oseba, v katere sredstvih so se te stvari nahajale, lastninsko
preoblikuje. Ustavno sodi{~e ugotavlja, da v obstoje~i zako-
nodaji ni izrecno urejen tudi lastninskopravni polo‘aj sred-
stev, ki se nahajajo v pravnih osebah v dru‘beni lastnini in za
vrednost katerih se bodo ta podjetja lastninila. Vendar je
glede na predvideno lastninjenje mogo~e zanesljivo re~i vsaj,

da se ta sredstva nahajajo v teh pravnih osebah in bo tem
osebam glede na dolo~be zakona o gospodarskih dru‘bah na
teh sredstvih o~itno priznana lastninska pravica. Pravni polo-
‘aj kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti pa bi po
izlo~itvi, kakr{no predvidevata izpodbijani dolo~bi uredb,
ostal v celoti neopredeljen, saj bi noben subjekt na njih ne
imel nikakr{ne v zakonu dolo~ene pravice.

11. Ustavno sodi{~e je izpodbijani uredbi odpravilo, ker
je ugotovilo, da je potrebno odpraviti {kodljive posledice, ki
so nastale zaradi njune nezakonitosti. S tem bosta lahko
pobudnika v postopku lastninskega preoblikovanja uveljav-
ljala svoje interese oziroma interese svojih delavcev, kot da
izpodbijana predpisa sploh nista bila izdana, saj odprava
u~inkuje za nazaj.

C)
12. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi

45. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t.
15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki
mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec,
dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan
M. Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo soglasno.

[t. U-I-320/94-11
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

1751.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobudo Iva [kofa, ki ga zastopa o~e
Ivan [kof, njega pa Primo‘ Baj‘elj, odvetnik v Radovljici, na
seji dne 25. 5. 1995

o d l o ~ i l o

Ugotovi se, da sklep vlade o valorizaciji nadomestila za
invalidnost in dolo~itvi dodatka za tujo nego in pomo~ (Urad-
ni list RS, {t. 21/94) ni bil v skladu z zakonom. Ta ugotovitev
ima u~inek odprave.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnik daje pobudo za oceno ustavnosti in za-

konitosti v izreku te odlo~be navedenega sklepa, ker naj bi
zneska nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in
pomo~ ne dolo~il v skladu z 10. ~lenom zakona o dru‘benem
varstvu du{evno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS,
{t. 41/83, v nadaljevanju ZDVDTP), po katerem se nadome-
stilo vsako leto valorizira na osnovi ugotovljenega porasta
~istega osebnega dohodka. Pobudnik meni, da zakon o izvr-
{evanju prora~una in o prora~unu Republike Slovenije za leto
1993 (Uradni list RS, {t. 22/93, v nadaljevanju: ZIPP93) v
30. ~lenu, na katerega se je pri dolo~anju vi{ine obravnavane-
ga nadomestila opirala vlada, dolo~a le, da se sredstva za
prejemke po ZDVDTP zagotavljajo v obsegu, ki ga v skladu
z gibanji zajam~ene pla~e dolo~i vlada, nikakor pa naj bi ne
dolo~al zajam~ene pla~e za izhodi{~e za izra~un nadomesti-
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la. ZIPP93 v obravnavanem sklepu ni naveden kot pravna
podlaga in naj bi zato bilo sklicevanje nanj irelevantno. Tudi
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, {t. 54/92), ki
sicer jemlje za osnovo izra~una dajatev po tem zakonu za-
jam~eno pla~o, naj ne bi bilo mogo~e mehani~no prena{ati na
ZDVDTP. Pobudnik poudarja, da bi se prejemki po ZD-
VDTP lahko izra~unavali na podlagi zajam~ene pla~e le, ~e
bi to zakon eksplicitno dolo~il. Izpodbijani sklep naj bi bil
glede na navedeno nezakonit in je upravi~ence mo~no pri-
kraj{al, zato naj ga ustavno sodi{~e odpravi.

2. Vlada meni, da pobuda ni utemeljena, saj naj bi bili
dolo~bi 8. in 9. ~lena ZDVDTP, ki dolo~ata merila za dolo~i-
tev vi{ine nadomestila, derogirani s kasnej{im ZIPP93, ki je
dolo~il, da se sredstva za prejemke po ZDVDTP zagotavljajo
v obsegu, ki ga v skladu z gibanji zajam~ene pla~e dolo~i
Vlada. Tudi v letu 1992 sprejeti zakon o socialnem varstvu
dolo~a kot osnovo za izra~un denarne pomo~i kot edinega
vira pre‘ivljanja zajam~eno pla~o. Zaradi uskladitve obeh
pomo~i iz naslova nezmo‘nosti za delo, torej denarne pomo-
~i kot edinega vira pre‘ivljanja in obravnavanega nadomesti-
la za invalidnost, in zaradi ohranitve razmerja med obema
pomo~ema naj bi bilo potrebno ob upo{tevanju 30. ~lena
ZIPP93 uskladiti vi{ino nadomestila s pove~anjem zajam~e-
ne pla~e. Zakonske kategorije ~istega osebnega dohodka naj
ne bi bilo mogo~e upo{tevati, ker ne obstaja ve~ in se sprem-
ljajo le bruto pla~e.

B)
3. Pobudnik izkazuje svoj pravni interes s prilo‘eno

dokumentacijo in z navedbo, da je zaradi izpodbijanega skle-
pa vsak mesec prikraj{an za 3.400 SIT, saj bi moral nadome-
stilo prejemati v znesku 16.400 SIT, ne pa v znesku 13.000
SIT, kot to dolo~a izpodbijani sklep. Ta sklep je {e pred
odlo~itvijo ustavnega sodi{~a prenehal veljati, ker je vlada v
marcu 1995 sprejela nov sklep o valorizaciji obravnavanih
prejemkov. Ustavno sodi{~e je ugotovilo, da so izpolnjeni
pogoji iz 47. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list
RS, {t. 15/94, v nadaljevanju: ZUstS), po katerem lahko
odlo~a tudi o skladnosti podzakonskih predpisov, ki so med
postopkom prenehali veljati, ~e niso bile odpravljene posle-
dice nezakonitosti. Zato je postopek preizkusa pobude nada-
ljevalo in jo sprejelo ter v skladu s ~etrtim odstavkom 26.
~lena ZUstS takoj nadaljevalo z odlo~anjem o stvari sami.

4. Podzakonski predpisi in drugi splo{ni akti morajo biti
v skladu z ustavo in zakoni (tretji odstavek 153. ~lena us-
tave). Izpodbijani sklep je bil sprejet ob sklicevanju na 10.
~len ZDVDTP. Ta ~len med drugim dolo~a, da se nadomesti-
lo za invalidnost vsako leto valorizira na podlagi uradno
ugotovljenega porasta ~istega osebnega dohodka. Novi zne-
sek se u‘ivalcu izpla~uje od 1. aprila dalje. V letu 1993
sprejeti ZIPP93 pa je v 30. ~lenu med drugim dolo~il, da se
sredstva za prejemke po ZDVDTP zagotavljajo v obsegu, ki
ga v skladu z gibanji zajam~ene pla~e dolo~i vlada. Navedeni
30. ~len ZIPP93 ni dolo~il novega merila za dolo~itev obrav-
navanega nadomestila, ki po 8. ~lenu ZDVDTP zna{a 35%
povpre~nega mese~nega ~istega osebnega dohodka na zapo-
slenega v republiki v minulem letu, temve~ je opredelil le
na~in oblikovanja mase sredstev, ki je potrebna za izpla~ila,
in dolo~il, da se ta masa usklajuje z gibanji zajam~ene pla~e,
kar je pomenilo uskladitev sprva praviloma v juniju in de-
cembru, nato pa vsake tri mesece (kot to izhaja iz zakona o
zajam~enih osebnih dohodkih, Uradni list RS, {t. 48/90 in 38/
94). Iz navedenega sledi, da ureditev po ‘e citiranih dolo~bah
ZDVDTP ni bila derogirana z ZIPP93, saj le-ta ni urejal
istega vpra{anja kot ZDVDTP. Vi{ine nadomestila tudi ni
mogo~e dolo~ati na podlagi analogne uporabe zakona o so-
cialnem varstvu, ~e to iz ZDVDTP ne izhaja. Ker je izpodbi-

jani sklep dolo~il ni‘jo vrednost nadomestila, kot bi {la upra-
vi~encem po 10. ~lenu ZDVDTP, je bilo s tem zakonsko
pooblastilo prekora~eno, upravi~enci pa o{kodovani.

5. Odpravo {kodljivih posledic, ki so nastale v ~asu
veljavnosti obravnavanega nezakonitega sklepa, je mogo~e
dose~i z izdajo ugotovitvene dolo~be na podlagi 47. ~lena v
povezavi z 48. ~lenom ZUstS. Obravnavani sklep namre~
ureja izpla~ila na na~in, ki ne omogo~a vseh u~inkov raz-
veljavitve oziroma odprave v smislu 45. ~lena ZUstS, saj bi s
tak{no odpravo v celoti prenehala pravna podlaga za izpla~i-
la. Zato u~inek odprave na podlagi 47. ~lena v povezavi z 48.
~lenom ZUstS v tem primeru pomeni, da mora izpla~evalec
upravi~encem za nazaj pla~ati razlike med ‘e izpla~animi
zneski in zneski, ki jim pripadajo po ZDVDTP. Ob tem je k
navedbi vlade, da se spremljajo le podatki o bruto pla~i,
potrebno dodati, da je poro~ilo Zavoda Republike Slovenije
za statistiko o vi{ini in letni stopnji rasti povpre~ne mese~ne
pla~e na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v letu 1993
obsegalo tudi podatke o neto pla~i. Na tej podlagi je zato
takoj mogo~e opraviti tudi pora~un premalo izpla~anih pre-
jemkov po ZDVDTP.

C)
6. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi 47.

in 48. ~lena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in
sodniki mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez
[inkovec, dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Ude Lojze in
dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo soglasno.

[t. U-I-127/94-9
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

1752.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobudo Patentne pisarne d.o.o., Ljub-
ljana, na seji dne 25. 5. 1995

o d l o ~ i l o

Odpravijo se prvi in peti odstavek 17. ~lena pravilnika o
postopku za priznanje modela oziroma vzorca (Uradni list
RS, {t. 49/93) v celoti, v drugem odstavku pa besede: “vsebu-
je” (druga beseda v stavku), “sestavine iz drugega odstavka
3. ~lena tega pravilnika” in “pa”.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnik je z vlogo z dne 11. 4. 1994 dal pobudo za

za~etek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega
odstavka 17. ~lena pravilnika o postopku za priznanje mode-
la oziroma vzorca (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), z vlogo
z dne 26. 4. 1994 pa {e pobudo za za~etek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 17. ~lena pravilni-
ka.

2. Pobudnik izpodbija prvi odstavek 17. ~lena pravilni-
ka, ki dolo~a, da se vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin po
pravilniku, ne sprejme in ne obravnava kot prijava modela
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oziroma vzorca, ter da urad na vlogi ozna~i, da ni bila spreje-
ta kot prijava, in jo v celoti vrne vlo‘niku. Po mnenju pobud-
nika je izpodbijana dolo~ba v nasprotju z 2., 8. in 153.
~lenom ustave, s 55. ~lenom zakona o industrijski lastnini ter
s 66. in 68. ~lenom zakona o splo{nem upravnem postopku.
Po mnenju pobudnika navedene dolo~be zakonov ne dajejo
upravnemu organu pooblastila za tak{no re{itev. V 55. ~lenu
zakona o industrijski lastnini ter 66. in 68. ~lenu zakona o
splo{nem upravnem postopku je predvideno, da mora organ v
primeru nepravilne prijave prijavitelja pozvati, da v dolo~e-
nem roku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Zakon o in-
dustrijski lastnini torej po mnenju pobudnika sploh ni normi-
ral pravnega in{tituta “vra~anja prijave”, zato naj bi
izpodbijani podzakonski predpis o~itno samovoljno in neza-
konito posegel v zakonsko materijo in jo re{il na na~in, za
katerega ni imel podlage v zakonu.

3. Pobudnik izpodbija tudi peti odstavek 17. ~lena
pravnilnika, ki dolo~a, da v primeru, ~e prijavitelj v predvi-
denem roku ne odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti,
urad s sklepom zavr‘e prijavo. Po mnenju pobudnika je
izpodbijana dolo~ba v nasprotju s 56. ~lenom zakona o
industrijski lastnini, ki nekoliko druga~e dolo~a pogoj za
zavr‘enje prijave. Po navedenem ~lenu zakona se prijava s
sklepom zavr‘e, ~e prijavitelj v dolo~enem roku ne odpravi
vseh pomanjkljivosti, ki bi jih moral odpraviti po drugem
odstavku 55. ~lena zakona o industrijski lastnini in zato ni
mogo~e ravnati po prijavi. Po mnenju pobudnika je besedi-
lo petega odstavka pravilnika v direktnem nasprotju z bese-
dilom 56. ~lena zakona o industrijski lastnini, saj izpodbija-
ni ~len pravilnika sankcionira vsako pomanjkljivost z
zavr‘enjem prijave, medtem ko se po zakonu o industrijski
lastnini lahko zavr‘e prijava le zaradi tak{nih pomanjklji-
vosti, zaradi katerih po prijavi ne bi bilo mogo~e ravnati.
Ker je izpodbijani podzakonski predpis zadevno zakonsko
materijo re{il povsem druga~e kot zakon o industrijski last-
nini, za kar ni imel podlage v zakonu, naj bi bila s tem
prekora~ena zakonska pooblastila, kar je v nasprotju z dru-
gim odstavkom 120. ~lena ustave.

4. Pobudnik izkazuje svoj pravni interes za vlo‘itev
pobude s tem, da je po dolo~bah tretjega odstavka 5. ~lena
zakona o industrijski lastnini poobla{~en zastopati tuje prav-
ne in fizi~ne osebe v zadevah industrijske lastnine pred ura-
dom Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (v
nadaljnjem besedilu: urad) ter pred drugimi upravnimi organi
in sodi{~i, ta njegov pravni interes pa naj bi bil prizadet
zaradi nezakonitih dolo~b izpodbijanega pravilnika.

5. Ministrstvo za znanost in tehnologijo, ki je izdalo
izpodbijani pravilnik, v odgovoru na pobudo izpodbija na-
vedbe pobudnika. Navaja, da je postopek za podelitev ali
priznanje pravic industrijske lastnine posebna vrsta upravne-
ga postopka, kjer se nekatere re{itve razlikujejo od re{itev v
zakonu o splo{nem upravnem postopku. Vlo‘itev prijave v
postopku za dodelitev oziroma priznanje pravic industrijske
lastnine ima po mnenju ministrstva druga~en pomen kot kak-
{na druga vloga za uveljavljanje pravice v upravnem postop-
ku, saj prijavitelj z dnem pravilne vlo‘itve prijave pridobi
prednostno pravico pred poznej{imi prijavitelji. ̂ e ‘eli prija-
vitelj to pravico uveljaviti, mora njegova vloga izpolnjevati
dolo~ene pogoje, da se obravnava kot prijava. ^e vloga ne
izpolnjuje predpisanih minimalnih pogojev, se ne sprejme in
ne obravnava kot prijava in se v celoti vrne prijavitelju. Po
navedbah ministrstva izpodbijane dolo~be prvega odstavka
17. ~lena pravilnika natan~neje dolo~ajo vsebino prijave iz
zakona o industrijski lastnini, zato niso v nasprotju s tem
zakonom.

6. Ministrstvo v odgovoru na pobudo navaja, da med
izpodbijanimi dolo~bami petega odstavka 17. ~lena pravilni-

ka in dolo~bami 56. ~lena zakona o industrijski lastnini ni
nobene vsebinske razlike. Oba predpisa namre~ dolo~ata, da
se prijava zavr‘e, ~e se ugotovi, da ne izpolnjuje formalnih
pogojev za preizkus, ker prijavitelj ni odpravil ugotovljenih
pomanjkljivosti.

B)
7. Ustavno sodi{~e je sprejelo pobudo za oceno ustav-

nosti in zakonitosti izpodbijanih dolo~b pravilnika in glede
na izpolnjene pogoje iz ~etrtega odstavka 26. ~lena zakona o
ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94) nadaljevalo z
odlo~anjem o stvari sami.

8. Vpra{anja v zvezi z vsebino prijave modela in vzorca
ter v zvezi z ravnanjem s prijavo so urejena zlasti v dolo~bah
53., 54. in 55. ~lena zakona o industrijski lastnini. V 53.
~lenu so dolo~ene sestavine prijave, v 54. ~lenu pa so dolo~e-
ni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se prijava {teje za
pravilno. Po 55. ~lenu zakona mora urad najkasneje v treh
mesecih po prejemu prijave preizkusiti, ali je prijava pravil-
na. ^e urad pri tem ugotovi, da prijava ni pravilna, mora
pisno z navedbo razlogov pozvati prijavitelja, naj v dolo~e-
nem roku odpravi vse pomanjkljivosti. Ta rok se lahko na
prijaviteljevo zahtevo tudi podalj{a. V navedenem ~lenu je {e
dolo~eno, da se za vse prijave, v katerih so bile pomanjklji-
vosti odpravljene v predvidenem roku, prizna datum vlo‘itve
prve prijave.

9. Iz navedenih dolo~b zakona sledi, da je treba z vsako
prijavo za~eti postopek za priznanje modela oziroma vzorca
in sicer tako s pravilnimi kot z nepravilnimi prijavami. Pri
vsaki nepravilni prijavi mora urad pozvati prijavitelja na
odpravo pomanjkljivosti. Zakon tu namre~ ne pozna dveh
vrst nepravilnih prijav, in sicer tak{no, ki je organ sploh ne
sprejme oziroma je ne {teje za prijavo (~e gre za pomembnej-
{e bistvene nepravilnosti), in tak{no, pri kateri je zaradi manj-
{ih nepravilnosti potrebna dopolnitev.

10. Z izpodbijanimi dolo~bami pravilnika pa je vpra{a-
nje ravnanja z nepravilno prijavo urejeno druga~e kot v za-
konu. Pravilnik lo~i dve vrsti nepravilnih prijav. V prvo vrsto
sodijo prijave, ki ne vsebujejo dolo~enih bistvenih elementov
in jih zato organ ne sprejme in ne obravnava kot prijave,
temve~ jih v celoti vrne prijavitelju. V drugo vrsto pa sodijo
prijave, ki sicer vsebujejo bistvene sestavine, vendar imajo
dolo~ene manj{e pomanjkljivosti, ki jih je treba v nadaljnjem
postopku odpraviti. Ministrstvo utemeljuje tak{no razlikova-
nje prijav s specifi~nostmi postopka za priznanje modela
oziroma vzorca in v tem okviru zlasti s posledicami podane
prijave za prijavitelja in morebitne poznej{e prijavitelje.

11. V postopku za uveljavljanje patentnega varstva gre
nedvomno za dolo~ene specifi~nosti, ki zahtevajo druga~no
ureditev, kot velja za druge primere uveljavljanja pravic v
upravnem postopku. Vendar se pri tem postavlja vpra{anje, s
kak{nim aktom naj bodo urejena ta vpra{anja.

12. Vpra{anja postopka, ki vplivajo na pravice in prav-
ne interese strank, morajo biti urejena v zakonu. Specifi~no-
sti, na katere opozarja ministrstvo, bi bilo nedvomno mogo~e
urediti v zakonu o varstvu industrijske lastnine. Vendar pa
sprejeti zakon tak{nih specifi~nosti ne vsebuje, temve~ je to
urejeno neposredno v pravilniku. S pravilnikom je opredeljen
pravni pojem “vra~anja prijave”, ki ga zakon ne pozna. Nas-
protno temu zakon izre~no predvideva, da je treba pri taki
nepravilni prijavi pozvati prijavitelja na odpravo pomanjklji-
vosti.

13. Z izpodbijanim prvim odstavkom 17. ~lena pravilni-
ka so torej urejena vpra{anja ravnanja s prijavo druga~e kot v
zakonu o industrijski lastnini, tako da pomeni pravilnik v
bistvu spreminjanje zakonskih dolo~b.
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14. Po petem odstavku 17. ~lena pravilnika urad s skle-
pom zavr‘e prijavo, ~e prijavitelj na poziv ne odpravi vseh
ugotovljenih pomanjkljivosti. Po 56. ~lenu zakona pa se pri-
java s sklepom zavr‘e le v primeru, ~e prijavitelj ne popravi
vseh pomanjkljivosti in zato ni mogo~e ravnati po prijavi.
Zakon torej predvideva zavr‘enje prijave le v primeru, ~e
niso bile odpravljene tak{ne pomanjkljivosti, ki onemogo~a-
jo nadaljnji postopek po prijavi. Iz navedenega sledi, da urad
ne sme zavre~i prijave, ~eprav niso bile odpravljene vse
pomanjkljivosti, kadar te neodpravljene pomanjkljivosti niso
tak{nega zna~aja, da bi bilo nadaljnje vodenje postopka ne-
mogo~e. Vsaka neodpravljena pomanjkljivost torej ne more
imeti za posledico zavr‘enja prijave.

15. Izpodbijane dolo~be petega odstavka 17. ~lena
pravilnika pa opu{~ajo navedeno zakonsko kvalifikacijo po-
manjkljivosti in predvidevajo zavr‘enje prijave, ~e prijavitelj
ne popravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti (in torej ne le
tistih, ki ne omogo~ajo nadaljnjega vodenja postopka). S tem
je pravilnik uredil vpra{anje pogojev za zavr‘enje prijave
druga~e kot zakon, s ~imer je postavil prijavitelje v slab{i
polo‘aj, kot ga imajo po zakonu.

16. Izpodbijane dolo~be prvega in petega odstavka 17.
~lena pravilnika so tako v nasprotju s 55. in 56. ~lenom
zakona o industrijski lastnini in v nasprotju s tretjim odstav-
kom 153. ~lena ustave, po katerem morajo biti podzakonski
predpisi v skladu z ustavo in zakonom. Navedene dolo~be so
v nasprotju tudi z dolo~bami drugega odstavka 120. ~lena
ustave, po katerem upravni organi opravljajo svoje delo sa-
mostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov.

17. Za razmerje med zakonodajno in izvr{ilno oblastjo
v parlamentarni demokraciji je odlo~ilnega pomena spo{to-
vanje legalitetnega na~ela. Legalitetno na~elo dolo~a na
enak na~in tudi razmerje med parlamentom in vlado kot
vrhom uprave. Pravna teorija opredeljuje legalitetno na~elo
tako, da razmerja med zakonodajno in izvr{ilno oblastjo
opredeljuje kot vsebinsko vezanost delovanja izvr{ilne ob-
lasti na zakon. Zakon mora biti vsebinska podlaga za izda-
janje podzakonskih predpisov in posami~nih aktov izvr{ilne
oblasti, tako vlade kot upravnih organov (ne da bi bilo za to
potrebno izrecno pooblastilo v zakonu), ta dejavnost pa
mora biti v vsebinskem pogledu prav tako v celoti v zakon-
skem okviru.

18. V drugem odstavku 120. ~lena ustave je dolo~eno,
da opravljajo upravni organi svoje delo samostojno v okviru
in na podlagi ustave in zakonov. Na~elo vezanosti delovanja
upravnih organov na okvir ustave in zakonov, {e posebej pa
na ustavno in zakonsko podlago (legalitetno na~elo), je eno
od temeljnih ustavnih na~el. Legalitetno na~elo delovanja
dr‘avne uprave je namre~ povezano z drugimi ustavnimi
na~eli in se nanje opira. Na~elo demokrati~nosti (1. ~len
ustave) izra‘a tudi zahtevo, da neposredno izvoljeni poslanci
v parlamentu sprejemajo najpomembnej{e odlo~itve, zlasti
tiste, ki se nana{ajo na dr‘avljane. Posledica tega je, da
izvr{ilna oblast (vlada in upravni organi) lahko pravno deluje
samo na vsebinski podlagi in v okviru zakona in ne na podla-
gi lastnih predpisov ali pa celo samo na podlagi lastne funk-
cije v sistemu delitve oblasti. V tem pogledu ima prednost
zakona kot prednost zakonodajalca hkrati tudi pomembno
vlogo pri razmejevanju pristojnosti med zakonodajno in izvr-
{ilno oblastjo v skladu z na~elom delitve oblasti (3. ~len
ustave). Na~elo pravne dr‘ave (2. ~len ustave) zahteva, da se
pravna razmerja med dr‘avo in dr‘avljani urejajo z zakoni. Z
njimi se ne dolo~a samo okvir in podlaga upravnopravnega
delovanja izvr{ilne oblasti, temve~ postaja to delovanje za
dr‘avljane znano, pregledno in tudi predvidljivo, to pa pove-
~uje njihovo pravno varnost. Na~elo varstva ~lovekovih pra-

vic in temeljnih svobo{~in (prvi odstavek 5. ~lena ustave)
zahteva, da jih v skladu z na~elom demokrati~nosti in z
na~elom pravne dr‘ave lahko omejuje samo zakonodajalec,
kadar in kolikor mu to dopu{~a ustava, ne pa izvr{ilna oblast.
Hkrati je to na~elo pomembno tudi za u~inkovito varstvo
posameznikovih pravic in pravnih interesov, vklju~no z u~in-
kovitim nadzorom ustavnosti in zakonitosti posami~nih
upravnih aktov.

19. Po ustavi (120. ~len) so upravni organi pri svojem
delu, torej tudi pri izdajanju predpisov, vezani na okvir, ki ga
dolo~ata ustava in zakon, in nimajo pravice izdajati predpi-
sov brez vsebinske podlage v zakonu - medtem ko izrecno
pooblastilo v zakonu ni potrebno. Tako imenovana izvr{ilna
klavzula (zakonska dolo~ba, da je treba izdati take in take
izvr{ilne predpise v dolo~enem roku) pomeni le, da zakono-
dajalec izdaje izvr{ilnih predpisov ni prepustil (v celoti) pre-
soji izvr{ilne oblasti, ampak ji je z zakonom nalo‘il, da
dolo~ena vpra{anja mora urediti, in da ji je za to dolo~il tudi
rok. Na~elo delitve oblasti pa tudi izklju~uje mo‘nost, da bi
upravni organi spreminjali ali samostojno urejali zakonsko
materijo, pa tudi pravna teorija zastopa stali{~e, da podza-
konski splo{ni akti ne smejo vsebovati dolo~b, za katere v
zakonu ni podlage, zlasti pa ne smejo samostojno odrejati
pravic in obveznosti.

Zato je bilo treba izpodbijane dolo~be prvega in petega
odstavka 17. ~lena pravilnika odpraviti. Podobno je ustavno
sodi{~e odlo~ilo ‘e v ve~ zadevah, na primer v zadevah
U-I-1/92, U-I-72/92 in U-I-82/92 (OdlUS 48/I, 56/II in 101/II)
in ni na{lo razloga, da bi v obravnavanem primeru spremeni-
lo svoje stali{~e.

20. Ker se izpodbijane dolo~be prvega odstavka 17.
~lena pravilnika navezujejo tudi na drugi odstavek istega
~lena, je ustavno sodi{~e odpravilo tudi del dolo~b drugega
odstavka 17. ~lena, ki dopu{~ajo postopek za odpravo po-
manjkljivosti le v primeru, ~e gre za manj{e pomanjkljivosti
(~e prijava sicer ne vsebuje vseh z zakonom oziroma pravil-
nikom zahtevanih sestavin, vendar pa vsebuje bistvene sesta-
vine, ki so pogoj za sprejem prijave in za za~etek postopka).
Tako se drugi odstavek 17. ~lena pravilnika po odpravi nave-
denega dela besedila glasi: “^e prijava ne vsebuje vseh z
zakonom oziroma s tem pravilnikom zahtevanih sestavin,
obvesti urad prijavitelja o ugotovljenih pomanjkljivostih in
ga pozove, naj dopolni prijavo. Urad dolo~i prijavitelju rok
za dopolnitev prijave, ki ne sme biti dalj{i od dveh mesecev
od dneva vro~itve poziva.”

21. Ustavno sodi{~e je izpodbijani dolo~bi pravilnika
odpravilo, ker je ugotovilo, da je potrebno odpraviti {kodlji-
ve posledice, ki so nastale zaradi njune nezakonitosti. Na tej
podlagi bo pobudnik lahko uveljavil svoje interese, kot da
izpodbijani dolo~bi nista nikoli veljali, saj odprava u~inkuje
za nazaj.

C)
22. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi

45. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerov{ek in sodniki mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez
Snoj, dr. Janez [inkovec, dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr.
Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo
soglasno.

[t. U-I-73/94-9
Ljubljana, dne 25. maja 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.
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1753.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobudo dru‘be BIRO 71 d.o.o., Ljub-
ljana, na seji dne 22. 6. 1995

o d l o ~ i l o

Prvi odstavek 39. ~lena pravilnika o uporabi zakona o
prometnem davku (Uradni list RS, {t. 6/92, 8/92, 29/92,
39/93) se razveljavi.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnik v svoji vlogi z dne 16. 3. 1995 izpodbija

zakonitost 20. ~lena pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list
RS, {t. 29/92), s katerim se spreminja in dopolnjuje 39. ~len
pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (v nadalje-
vanju: pravilnik). Vsebinsko pobudnik ne napada celotnega
39. ~lena, temve~ samo njegov prvi odstavek, ki dolo~a, da se
za izvozne storitve po 5. to~ki 21. ~lena zakona o prometnem
davku (Uradni list RS, {t. 4/92, 71/93) {tejejo storitve, oprav-
ljene med osebo s sede‘em v Republiki Sloveniji in osebo s
sede‘em v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s
predpisi RS in mednarodnimi pogodbami, ~e je storitev oprav-
ljena v tujini. Meni namre~, da pravilnik z izpodbijano dolo~-
bo omejuje oprostitev prometnega davka za izvozne storitve,
ki jo uvaja zakon o prometnem davku kot “mo~nej{i predpis”
s tem, ko v 5. to~ki 21. ~lena dolo~a, da se od izvoznih
storitev, opravljenih med osebami s sede‘em v Republiki
Sloveniji in osebami s sede‘em v tujini, na podlagi pogodb,
sklenjenih v skladu s predpisi RS in mednarodnimi pogodba-
mi, ne pla~uje davek od prometa storitev.

2. Ministrstvo za finance v svojem odgovoru na pobudo
– ob sklicevanju na na~ela in posamezne dolo~be zakona o
prometnem davku – zatrjuje predvsem:

– da dopolnitev pravilnika z opredelitvijo, da mora biti
storitev opravljena v tujini, da se lahko {teje za izvozno
storitev, temelji na splo{nih na~elih obdav~evanja izdelkov
in storitev in na smiselni re{itvi, ki je opredeljena v 48. in 50.
~lenu zakona;

– da gre v bistvu za razlago zakona in za seznanitev
dav~nih zavezancev z na~elom obdav~evanja storitev po kra-
ju opravljene storitve, in sicer, da se od pla~il za opravljene
storitve v tujini ne pla~uje davek od prometa storitev v Slove-
niji glede na to, da se storitve obdav~ujejo po predpisih
dr‘ave, v kateri so opravljene;

– da bi vsaka druga~na ureditev obdav~evanja storitev z
vidika prometnega davka pomenila neenakopraven polo‘aj dav~-
nih zavezancev, ki opravljajo storitve na ozemlju Slovenije;

– da izvoza storitev ni mo‘no v prometno-dav~nih
predpisih primerjati z izvozom izdelkov, ko izdelek “fizi~no”
prestopi dr‘avno mejo, zaradi ~esar da je pri storitvah upo{te-
vano na~elo kraja opravljanja storitev.

B)
3. Pobudnik dokumentirano izkazuje svoj pravni interes

za vlo‘itev pobude s predlo‘itvijo izpiska iz sodnega re-
gistra, po katerem kot dru‘ba z omejeno odgovornostjo oprav-
lja dejavnost projektiranja objektov v vseh fazah, v okviru
poslov ZT prometa pa investicijska dela v tujini v obsegu
registrirane dejavnosti ter izvoz lastnih storitev, z licenco za
projektiranje na ruskem tr‘i{~u ter z navedbo, da se s tem, ko
je kot izvoznik storitev dol‘an v ceno vkalkulirati prometni
davek od izvoza storitev tudi v primerih, ki jih zajema izpod-

bijana dolo~ba pravilnika, zmanj{uje njegova konkuren~nost
na mednarodnem trgu.

4. Ustavno sodi{~e je na seji dne 8. 6. 1995 pobudo
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz ~etrtega odstavka
26. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t.
15/94) za~elo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti
izpodbijane dolo~be pravilnika ter na seji dne 22. 6. 1995
nadaljevalo z odlo~anjem o stvari sami.

5. ̂ len 147 ustave dolo~a, da dr‘ava z zakonom predpi-
suje davke, carine in druge dajatve.

6. Z zakonom o prometnem davku (v nadaljevanju:
ZPD) se ureja sistem in uvaja obveznost pla~evanja davka od
prometa proizvodov in davka od prometa storitev (1. ~len), s
tarifo prometnega davka pa so dolo~eni proizvodi in storitve,
od katerih se obra~unava prometni davek in dav~ne stopnje.
Tarifa je sestavni del tega zakona (2. ~len).

ZPD nadalje dolo~a, da se davek od prometa storitev
pla~uje od prometa vseh storitev, ~e ni v istem zakonu druga-
~e dolo~eno (20. ~len). V 21. ~lenu ZPD taksativno na{teva,
v katerih primerih se davek od prometa storitev ne pla~uje. 5.
to~ka 21. ~lena dolo~a kot storitve, ki so opro{~ene pla~ila
prometnega davka, izvozne storitve in hkrati v naslednjem
odstavku opredeli pojem izvoznih storitev kot “storitve,
opravljene med osebami s sede`em v Republiki Sloveniji in
osebami s sede`em v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v
skladu s predpisi RS in mednarodnimi pogodbami” ter s tem
zameji obseg poslov oziroma storitev, ki se {tejejo za izvozne
storitve po tem zakonu.

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 29/92)
oziroma 39. ~len pravilnika v izpodbijanem prvem odstavku
povzame zakonsko opredelitev izvoznih storitev (“za izvoz-
ne storitve po 5. to~ki 21. ~lena zakona se {tejejo storitve,
opravljene med osebo s sede`em v Republiki Sloveniji in
osebo s sede`em v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v
skladu s predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi po-
godbami”), s tem da doda nov pogoj: “~e je storitev opravlje-
na v tujini”. Z navedenim dodatkom se glede na zakonsko
ureditev, kot pravilno opozarja pobudnik, zo`uje obseg po-
slov in storitev, ki se {tejejo za izvozne storitve in so kot take
izvzete iz obdav~itve s prometnim davkom. S tem se posle-
di~no uvaja obdav~itev za storitve, ki so bile z izrecno zakon-
sko dolo~bo prometnega davka opro{~ene.

8. Stali{~e Ministrstva za finance, da gre pri sporni
dolo~bi “v bistvu za razlago zakona in seznanitev dav~nih
zavezancev z na~elom obdav~evanja storitev po kraju oprav-
ljene storitve”, ni sprejemljivo. Z na~elom obdav~evanja sto-
ritev po kraju opravljene storitve so bili dav~ni zavezanci
seznanjeni `e s samim zakonom (48. ~len) in smisel sporne
dolo~be pravilnika ne more biti v tem, da bi seznanjal dav~ne
zavezance z vsebino zakona – predvsem pa dolo~ba 1. to~ke
50. ~lena ZPD pomeni o~itno izjemo od tega na~ela (lex
specialis) za obdav~evanje storitev pravnih oseb (glede na
sede` in ne glede na kraj storitve). Ministrstvo v nasprotju s
tem v svojem odgovoru izrecno zatrjuje, da je “pri storitvah
zato upo{tevano na~elo kraja opravljanja storitev”, ~eprav je
zakonska ureditev prav nasprotna. @e prej navedena 5. to~ka
21. ~lena ZPD opredeljuje, kaj se {teje za izvoz storitev,
medtem ko 48. in 50. ~len ZPD v to vpra{anje ne posegata.
Pri izpodbijani dolo~bi pravilnika torej ne gre “v bistvu za
razlago zakona”, kot zatrjuje ministrstvo, ampak za urejanje
tega vpra{anja v nasprotju z ZPD.

9. Glede na zgoraj citirane dolo~be ustave in ZPD se
lahko obveznost pla~evanja davka od prometa storitev uva-
ja samo z zakonom. Pravilnik kot podzakonski akt mora biti
v skladu z ustavo in zakonom (153. ~len ustave) in ne sme
vsebovati dolo~b, za katere v zakonu ni podlage, zlasti pa
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ne sme samostojno dolo~ati pravic in obveznosti, kot je
uvajanje obveznosti pla~ila prometnega davka. Podzakon-
ski predpis kot izvedbeni akt sme dopolnjevati zakonsko
normo samo tako dale~, da z dopolnjevanjem ne ureja raz-
merij samostojno (zunaj zakonskega okvira) ali da ne uvaja
novih obveznosti.

10. Po ustavi (120. ~len) so upravni organi pri svojem
delu, kamor sodi tudi izdajanje predpisov iz njihove pristojno-
sti, vezani na okvir, ki ga dolo~ata ustava in zakon. Ustavna
uveljavitev na~ela delitve oblasti na zakonodajno, izvr{ilno
in sodno med drugim pomeni, da upravni organi nimajo
pravice izdajati splo{nih norm brez podlage v zakonu. To
na~elo delitve oblasti tudi izklju~uje mo‘nost, da bi upravni
organi spreminjali ali samostojno urejali zakonsko materijo.
Dolo~ba 79. ~lena ZPD poobla{~a predstojnika republi{kega
upravnega organa za finance le za izdajanje podrobnej{ih
predpisov o na~inu obra~unavanja in pla~evanja prometnega
davka. Sporni odstavek 39. ~lena pa z uvajanjem obdav~itve
posega na podro~je, ki ga ureja ZPD, ~eprav za tak{en poseg
nima podlage v ZPD. Ko pravilnik v 1. ~lenu (uvodne dolo~-
be) na{teva podro~ja, ki jih ureja na podlagi 79. ~lena ZPD,
med ostalim navaja, da “predpisuje uporabo stopenj, olaj{av
in oprostitev davka od prometa storitev”. Navedeno je po-
trebno razumeti v okviru zakonskega pooblastila – to je, da
so dolo~be pravilnika zgolj izvedbene ali pojasnjevalne nara-
ve, na kar ka‘e formulacija “uporaba”. Zakonsko ureditev
lahko dopolnjujejo in razlagajo samo toliko, da ne spreminja-
jo njene vsebine.

11. Glede na navedeno je bilo potrebno izpodbijano
dolo~bo pravilnika kot nezakonito in hkrati neustavno razve-
ljaviti. Podobno je ustavno sodi{~e odlo~ilo ‘e v zadevah
U-I-1/92, U-I-72/92 in U-I-82/92 (v zbirki OdlUS: 48/I, 56/
II in 101/II) in z odlo~bo {t. U-I-73/94 z dne 25. 5. 1995, le
da je v nekaterih od teh primerov izpodbijane dolo~be izvr-
{ilnih predpisov odpravilo – kadar je namre~ v skladu s 45.
~lenom ZUstS ugotovilo, da je potrebno odpraviti {kodljive
posledice, ki so nastale zaradi ugotovljene protiustavnosti
ali nezakonitosti izpodbijanega predpisa. V tem primeru
sodi{~e ni {telo, da nad zakonito obveznostjo pla~ani pro-
metni davek, s katerim so vsi prizadeti subjekti v ~asu
veljavnosti sedaj razveljavljene dolo~be pravilnika ra~unali
in tej ureditvi prilagodili svoje ravnanje, pomeni take vrste
{kodljivo posledico, ki jo je potrebno odpraviti – upo{teva-
jo~ pri tem tudi to, da ni mo‘no s potrebno zanesljivostjo
oceniti, kolik{no nepri~akovano obremenitev bi to pomeni-
lo za prora~un in njegove uporabnike. Ker so taki, doslej
veljavni dolo~bi prizadeti subjekti verjetno prilagajali svoje
ravnanje na razli~ne na~ine, bi bila z njeno odpravo (z
u~inkom za nazaj) lahko v dolo~enem smislu prizadeta tudi
enakost gospodarskih subjektov oziroma na~elo, da morajo
biti vsem pogoji gospodarjenja znani vnaprej. Zato se je
ustavno sodi{~e v tem primeru odlo~ilo za razveljavitev in
ne za odpravo izpodbijane dolo~be.

C)
12. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi

drugega odstavka 45. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Urad-
ni list RS, {t. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek
in sodniki mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro
[turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan-
~i~. Odlo~bo je sprejelo soglasno.

[t. U-I-38/95-8
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

1754.

Na podlagi 20. ~lena zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije (Uradni list RS, {t. 14/90) in 63. ~lena statuta
Gospodarske zbornice Slovenije je upravni odbor Gospodar-
ske zbornice Slovenije dne 13. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o za~asnem financiranju

Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje maj–avgust
1995 (Uradni list RS, {t. 23/95)

V prvi to~ki sklepa (Uradni list RS, {t. 23/95) se na
koncu doda besedilo: “... oziroma do sprejema ustreznega
sklepa na skup{~ini GZS”.

Predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije

Dagmar [uster l. r.

1755.

TARIFNA PRILOGA
kolektivne pogodbe za stanovanjske dejavnosti za

leto 1995

I. Izhodi{~ne pla~e po tarifnih razredih za mesec april,
maj, junij:

Tar. Rel.  I z h o d i { ~ a
raz. razm. 1.skupina 2.skupina 3.skupina

+7,5% +15%

I enostavna dela 1 42.053 45.207 48.361
II manj zahtevna dela 1,10 46.258 49.728 53.197
III srednje zaht. dela 1,23 51.725 55.605 59.484
IV zahtevna dela 1,46 61.397 66.002 70.607
V bolj zahtevna dela 1,60 67.285 72.331 77.378
VI zelo zahtevna dela 2,16 90.835 97.647 104.460
VII zelo zahtevna dela 2,70 113.543 122.058 130.575
VIII najbolj zahtevna dela 3,50 147.185 158.224 169.264
IX izjemno pomemb. dela 4,20 176.623 189.869 203.116

Op.
1. skupina:
K 70/3 – poslovanje z nepremi~ninami za pla~ilo po

pogodbi je edini vir dohodka organizacije in zajema nasled-
nje storitve pri upravljanju ve~stanovanjske hi{e: vzdr‘eva-
nje, obratovanje stanovanjske hi{e, vzdr‘evanje funkcional-
nega zemlji{~a in skupnega funkcionalnega zemlji{~a, skrb
za varstvo bivalnega okolja ter storitve s tem v zvezi (24. ~len
stanovanjskega zakona, Uradni list RS, {t. 18/92).

2. skupina:
K 70/3 – poslovanje z nepremi~ninami za pla~ilo po

pogodbi zagotavlja organizaciji prete‘ni del dohodka.
3. skupina:
K 70/1 – poslovanje z lastnimi nepremi~ninami,
K 70/2 – dajanje lastnih nepremi~nin v najem,
K 70/3 – poslovanje z nepremi~ninami za pla~ilo po

pogodbi, ki po dohodku ne presega ostalih dejavnosti organi-
zacije,

K 74/2 – projektiranje, in‘eniring in tehni~no svetova-
nje,

K 74 – druge poslovne storitve in
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E/40.3. – oskrba s paro in toplo vodo.
Odlo~itve o razvrstitvi organizacije in prehodu iz ene v

drugo skupino sprejme organ upravljanja na podlagi rezulta-
tov poslovanja organizacije po predhodnem mnenju sindika-
ta organizacije.

II. Eskalacijska lestvica za pove~evanje izhodi{~nih pla~
Izhodi{~ne pla~e se vsake tri mesece pove~ujejo za

naslednje trimese~je za 80% rasti cen na drobno v zadnjem
trimese~ju.

Ko rast cen na drobno v primerjavi z marcem 1995
prese‘e 10% se za nadaljnje pove~anje izhodi{nih pla~ upo-
{teva celotna rast cen na drobno.

Prva uskladitev se izvede za april–junij 1995 v skladu s
prvim odstavkom te to~ke.

III. Zni‘anje izhodi{~nih pla~
Zneski izhodi{~nih pla~ pri delodajalcu se v podjetju

lahko zni‘ajo do 5% glede na zneske v 1. to~ki, ~e bi izpla~i-
lo pla~ ogrozilo obstoj organizacije oziroma delodajalca.

Pristojni organ lahko odlo~i o zni‘anju, ~e si pridobi
soglasje sindikatov pri delodajalcu. Sindikat je dol‘an svojo
odlo~itev podati v roku deset dni. Zni‘anje lahko traja najve~
{est mesecev, po tem obdobju pa se lahko podalj{a za enako
obdobje po ponovni pridobitvi soglasja sindikatov.

IV. Regres za letni dopust
Regres za letni dopust za leto 1995 zna{a v bruto znesku

70% zadnjega znanega statisti~nega podatka o povpre~ni
bruto mese~ni pla~i v gospodarstvu Republike Slovenije.

Regres za zaposlene, katerih osnovna pla~a je ni‘ja od
povpre~ja v gospodarstvu, zna{a 100% povpre~ne mese~ne
bruto pla~e v gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

Regres za letni dopust se obra~unava in izpla~uje kot
individualna pravica delavca.

V. Prehrana med delom
Povra~ilo stro{kov prehrane za april 1995 zna{a 9.969

SIT.
VI. Slu‘bena potovanja
Povra~ila stro{kov za april 1995 za slu‘bena potovanja

zna{ajo:
a) dnevnice
 – cela (12–24 ur) 3.500 SIT
 – polovi~na ( 8–12 ur) 1.750 SIT
 – zmanj{ana (6 – 8 ur) 1.218 SIT

b) kilometrina (30% cene super bencina) 22 SIT
c) stro{ki za preno~i{~e se izpla~ujejo do vi{ine zneska

po predlo‘enem ra~unu, ki ga odobri delodajalec.
VII. Povra~ila stro{kov prehrane in stro{kov za slu‘be-

na potovanja se izpla~ujejo in pove~ujejo v vi{ini zgornjega
zneska dolo~enega z uredbo o vi{ini povra~il stro{kov v
zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju
dav~ne osnove priznavajo kot odhodek, oziroma v skladu s
posebnim predpisom, ki bo poenotil izpla~ila povra~il stro{-
kov prehrane, regresa za letni dopust in stro{kov za slu‘bena
potovanja za vse zaposlene v Republiki Sloveniji.

VIII. Podpisniki tarifne priloge sogla{ajo, da bo spre-
menjene zneske, ki izhajajo iz dolo~il o eskalaciji, pred obja-
vo skupno verificiral odbor za spremljanje KP.

IX. V merilih za dolo~anje prese‘kov delavcev iz prilo-
ge II kolektivne pogodbe stanovanjske dejavnosti, objavljene
v Uradnem listu RS, {t. 49/94, stran 3070 z dne 11. 8. 1994,
se v poglavju V.C pred {tevilkami 0 do 6 vstavi negativni
predznak (–) in doda besedilo: “to~ke iz tega merila se od-
{tevajo”.

X. Tarifna priloga za~ne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1995 in velja do
31. 3. 1996 oziroma do sklenitve nove.

Ljubljana, 15. junija 1995.

Podpisniki:

Gospodarska zbornica Sindikat komunalnega in
Slovenije stanovanjskega gospodarstva

Stanovanjsko zdru‘enje Slovenije
Borut Maister l. r. Alojz Terbuc l. r.

Zdru‘enje delodajalcev Slovenije
 Stanovanjska sekcija

 mag. Janez Frelih  l. r.

Ta tarifna priloga kolektivne pogodbe je bila s sklepom
o registraciji tarifne priloge kolektivne pogodbe, ki ga je
izdalo Ministrstvo za delo, dru‘ino in socialne zadeve vpisa-
na v register kolektivnih pogodb z datumom 16. 6. 1995 pod
zap. {t. 46/1 in {t. spisa 121-03-038/94-03.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

Tarifni cenik plina

Tarifna skupina Cena za plin Osnovna cena
SIT/m³ oziroma cena za mo~

Mala poraba 86,15 /
[iroka Gospodinjska
potro{nja tarifa 34,28 8.831,39 SIT/leto

Centralno
ogrevanje 34,28 726,59

SIT/kW/leto
Mala poraba 86,15 /

Ostala Osnovna
potro{nja tarifa 45,42 23.417,45

SIT/leto
Ogrevanje
poslov. prostorov 45,42 460,36

SIT/kW/leto

V cenah ni vra~unan veljavni prometni davek.

LJUBLJANA

1756.

Na podlagi 3. ~lena uredbe o na~inu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, {t. 32/95) ter 17. ~lena
statuta Javnega holdinga mestnih javnih podjetij je Skup{~i-
na Holdinga Mesta Ljubljane, d.o.o., na 1. koresponden~ni
seji dne 20. 6. 1995 sprejela

S K L E P
o oblikovanju cen plina

1. ~len
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljub-

ljana, Verov{kova 70, se cene plina oblikujejo tako, da se
zni‘ajo za 1,6% in zna{ajo:
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2. ~len
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

oblikovanju cen plina (Uradni list RS, {t. 35/95).

3. ~len
Ta sklep velja od 1. 7. 1995 dalje.

Ljubljana, dne 23. junija 1995.

Predsednik
Skup{~ine Holdinga mesta

Ljubljane, d.o.o.
prof. dr. Janez Kranjc l. r.

Jeklenke brez ozna~b “S” ali “G” se morajo po razpli-
njenju obvezno ̀ ariti.

^asovni normativ in predkalkulacija izvajanja tla~nih
pregledov in preizkusov ter vzdr‘evanja jeklenk

^asovni normativ in predkalkulacija sta izdelana na
predpostavki, da je povpre~na ‘ivljenjska doba jeklenke 20
let.

Stro{ek je za jeklenki 5 do 10 kg enak. Za jeklenko 35
kg pa se vzame dvakratna vrednost jeklenke 10 kg.

1. ^asovni normativ in stro{ki pregledov in preizkusov
za dobo 20 let:

SIT
– trikratni pregled in preizkus

z opravljanjem vseh operacij
(3 × 20 min) × 1.500 SIT 1.500,00

– dvakratna menjava ventilov
(stro{. vent. 500 SIT) 1.000,00

– {tirikratno pleskanje jeklenk 3.200,00
– 0,2-kratna zamenjava obro~ev

in podstavkov 600,00
– {tirikratni kalo plina (0,29 kg/pregled)

po 24 SIT/kg 20,40
– 2% stro{ek za ‘arjenje na celotni stro{ek 126,40
Skupaj 6.446,40

2. Predkalkulacija:
– lastnik jeklenke za plin propan-butan je kupec, kateri

ob vsakem nakupu plina prejme brezhibno jeklenko,
– vsako gospodinjstvo poseduje v povpre~ju 2,5 kom

jeklenk,
– vsaka jeklenka se v povpre~ju obrne trikrat letno.

1. Amortizacija:
SIT

5% letna stopnja od nabavne vrednosti
jeklenke (5.152 SIT) 257,50
2. Stro{ki pregledov in vzdr‘evanja:
Stro{ki pregledov in vzdr‘evanja
za eno leto so 322,50
Skupni letni stro{ek 579,80

Upo{tevaje povpre~no trikratno polnjenje jeklenke zna-
{a vsakokratni stro{ek vzdr‘evanja jeklenk ob nakupu plina v
jeklenki 193,30 SIT brez temeljnega prometnega davka.

Cena se zaokro‘i – cena brez stotinov.
Osnova za spremembo cene je sprememba stro{kov za

ve~ kot 3% in se lahko spremeni samo s sklepom interesnega
zdru‘enja.

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

^lanice zdru‘enja:

Butan plin Ljubljana
v. d. direktorja

Franc Vidmar, dipl. jur. l. r.

Plinarna Maribor
direktor

Boris Grapulin, dipl. org. d. l. r.

JP Komunala Celje
PE Plinarna

direktor
Jurij ^erneti~  l. r.

1757.

Na podlagi 25. ~lena pravilnika o tehni~nih normativih
za premi~ne, zaprte posode za komprimirane, uteko~injene in
pod tlakom raztopljene pline (Uradni list SFRJ, {t. 25/80) in
spremembah in dopolnitvah navedenega pravilnika (Uradni
list SFRJ, {t. 9/86), so ~lani interesnega zdru‘enja uteko~i-
njenega naftnega plina na seji dne 22. 6. 1995 sprejeli

P R A V I L N I K
o vzdr‘evanju jeklenk

Pravilnik se nana{a na izvajanje tla~nih preizkusov, red-
nih pregledov in vzdr‘evanja velikosti 5,10 in 35 kg za
polnjenje s plinom propan-butan.

Redni in izredni pregledi in preizkusi.
Redni pregledi in preizkusi se opravijo prvi~ deseto leto

po izdelavi in nato vsako peto leto. Izredni pregledi in preiz-
kusi se opravijo ne glede na roke iz predhodnega odstavka, in
sicer:

– po vsakokratnem popravilu na jeklenki,
– ob sumu, da jeklenka iz kakr{negakoli vzroka ni brez-

hibna (padec, pregrevanje itd.),
– ob priliki menjave ventila, ko se opravi tesnostni preiz-

kus,
– pranje jeklenk po vsaki polnitvi z vro~o vodo in eko-

lo{ko neopore~nimi ~istili.
Postopek pregleda in preizkusa.
Postopek pregleda in preizkusa se izvede na naslednji

na~in:
a) pregled in izlo~anje jeklenk pred polnitvijo, name-

njene za redni ali izredni pregled in preizkus,
b) izlo~anje jeklenk brez ozna~b “S” ali “G”, ne glede

na roke pregledov,
c) evakuacija plina,
d) odvitje ventilov,
e) polnjenje z vodo,
f) ustvarjanje pritiska na 25 bar,
g) vizualni pregled tesnosti in deformacije,
h) izpraznitev jeklenke in osu{itev,
i) popravilo podstavkov in dr‘al,
j) peskanje in pleskanje jeklenk,
k) ozna~evanje jeklenk in tariranje,
l) pregled funkcionalnosti ventila,
m) pregled in popravilo navoja ter uvitje ventila s te-

snilnim sredstvom,
n) evidentiranje jeklenk,
o) preizkus tesnosti jeklenke z zrakom na 5 bar,
p) polnitev jeklenk,
r) odzra~evanje jeklenke.

Istragas Koper
direktor

Zorko Cerkvenik,
 dipl. ek. l. r.

Plinstal
direktor

Iztok ^imnic, in‘. l. r.

Kurivo Gorica
direktor

Egidij ^rnigoj l. r.
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BOHINJ

1758.

Na podlagi 65. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS {t. 72/93; odlo~ba US RS {t. U-I-13/94-95, 45/94 –
odlo~ba US RS {t. U-I-144/94-18; Uradni list RS, {t. 57/94 in
14/95), na podlagi 2. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, {t. 32/93) in na podlagi 16. ~lena statuta Ob~ine
Bohinj, je Ob~inski svet ob~ine Bohinj na 1. izredni seji dne
10. 6.1995 sprejel

O D L O K
o prometnem in obalnem re‘imu na obmo~ju

Bohinjskega jezera

I. TEMELJNE DOLO^BE

1. ~len
Namen odloka

Odlok ureja re‘im cestnega prometa in parkiranja ob
obali Bohinjskega jezera in v okolici, druge aktivnosti ob
obali in posebni (izredni) prevoz turistov zaradi spodbujanja
manj{ega obremenjevanja in racionalne rabe tega obmo~ja
zaradi zagotavljanja varstva Bohinjskega jezera pred {kodlji-
vimi vplivi ter prekomernimi obremenitvami.

2. ~len
Obmo~je

Odlok velja za celotno obmo~je Bohinjske jezerske kot-
line od slapa Savice na zahodu in na vzhodu do meje, ki
poteka po ~rti: Vogar–Hudi~ev most–cerkev Sv. Pa-
vla–vzhodni rob vasi Stara Fu‘ina in Rib~ev Laz–potok Suha
in za gozdno cesto Stara Fu‘ina–Voje, Vogar–Planina Blato.

II. RE@IM PROMETA

3. ~len
Vo‘nja

Na obmo~ju za katerega velja navedeni odlok je promet
z vozili na motorni pogon dovoljen samo po kategoriziranih
cestah.

Po nekategoriziranih cestah (va{ke, poljske in gozdne
poti, prostori okrog parkiri{~ ipd.) ter izven kategoriziranih
in nekategoriziranih cest je vo‘nja z vozili na motorni pogon
prepovedana.

Lastniki nepremi~nin imajo ne glede na prvi in drugi
odstavek tega ~lena prost dostop do svojih nepremi~nin, ki so
na tem obmo~ju.

Prvi odstavek tega ~lena ne velja za obmo~je levega
brega potoka Savica (v Ukancu), kjer je promet vozil na
motorni pogon dovoljen samo s posebno dovolilnico.

4. ~len
Parkiranje

Na obmo~ju, ki ga ureja odlok je parkiranje dovoljeno
samo na za to dolo~enih mestih, medtem ko je na vseh drugih
mestih parkiranje prepovedano.

Ne glede na prvi odstavek lahko lastniki nepremi~nin,
parkirajo svoja vozila na svojih nepremi~ninah.

Za avtobuse parkiranje v I. coni ni dovoljeno.

V ~asu trajanja cerkvenih obredov ali kulturnih priredi-
tev v cerkvah Sv. Pavel, Sv. Janez in Sv. Duh je dovoljeno
parkiranje vozil obisovalcev ob cerkvenem objektu. Re‘im
parkiranja mora biti ozna~en na jasen in viden na~in.

5. ~len
Cone parkiranja

Mesta, ki so namenjena za parkiranje (v nadaljnjem
besedilu: parkiri{~e) so glede na oddaljenost od obale jezera
razdeljena v dve coni.

V I. cono spadajo parkiri{~a:
– Na Veglju (350 vozil)
– Pod Skalco (100 vozil)
– Na Kredi pri hotelu Pod Voglom (rezervno – 150

vozil)
– Jakov rot (40 vozil) in
– Naklova glava (100 vozil).
V II. cono spadajo parkiri{~a:
– Na Voren~kojci (150 vozil)
– Labora (300 vozil)
– Za Hotelom Jezero (250 vozil)
– Travnik pred Turisti~nim dru{tvom (rezervno – 100

vozil)
– Kri‘i{~e Ukanc (400 vozil) in
– Pri Savici (280 vozil).
Parkirni prostor pred Turisti~nim dru{tvom Bohinj spa-

da v I. cono. Uporabniki tega parkirnega prostora lahko brez-
pla~no parkirajo najve~ dve uri. Po poteku tega ~asa mora
uporabnik pla~ati nadomestilo v vi{ini, ki velja za I. cono.

6. ~len
Razpolaganje s parkiri{~i

S parkiri{~i, ki so z odlokom dolo~eni za parkiranje in
ki so urejeni v ta namen razpolaga Ob~ina Bohinj.

Za parkiri{~a, ki niso last ob~ine Bohinj in so vklju~ena
v ta odlok, sklene ob~ina pogodbo o uporabi teh zemlji{~ z
lastniki oziroma najemniki.

Parkiri{~e mora izpolnjevati naslednje tehni~ne pogoje:
– parkiri{~e ne more biti kmetijsko zemlji{~e prve kate-

gorije,
– ozna~eno mora biti s prometnimi znaki in mora biti

primerno urejeno,
– parkiri{~e je po potrebi ograjeno z ograjo, ki je pri-

merna glede na okolje.
Kolikor lastnik oziroma najemnik svoje zemlji{~e, na

obmo~ju za katerega velja ta odlok, uporablja kot javno
parkiri{~e in zara~unava nadomestilo, mora za to dejavnost
pridobiti potrebna dovoljenja ter soglasje Ob~ine Bohinj in
upo{tevati vsa dolo~ila tega odloka. V tem primeru mora
lastnik oziroma najemnik urediti odnose z ob~ino s posebno
pogodbo, v kateri se dolo~i tudi termin pobiranja nadomestila.

7. ~len
Pla~ilo nadomestila

Uporabniki parkiri{~ morajo za uporabo parkiri{~ pla~a-
ti nadomestilo.

Nadomestilo za uporabo morajo pla~ati tudi uporabniki
gozdne ceste Stara Fu‘ina–Voje, Vogar–Planina Blato.

Nadomestilo iz prvega in drugega odstavka tega ~lena
pobirajo poobla{~ene osebe koncesionarja (v nadaljnjem be-
sedilu: pobiralci nadomestila).

Vsakdo, ki pla~a nadomestilo iz prvega odstavka lahko
z datiranim potrdilom o pla~ilu nadomestila, ta dan ponovno
parkira svoje vozilo na vsakem parkiri{~u ustrezne cone.
Kolikor ponovno parkira na parkiri{~u, za katero je dolo~ena
vi{ja cena nadomestila, mora dopla~ati razliko v ceni.
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8. ~len
Cene nadomestil

Cena nadomestila iz prvega odstavka 7. ~lena tega odlo-
ka je odvisna od cone parkiranja. Cena nadomestila iz druge-
ga odstavka 7. ~lena tega odloka zna{a dvakratno ceno nado-
mestila, ki velja za parkiranje v II. coni.

Cene nadomestil dolo~i Ob~inski svet ob~ine Bohinj
vsako leto s sklepom, najkasneje do 1. aprila teko~ega leta.
Sklep ob~inskega sveta mora biti objavljen v Uradnem vest-
niku Gorenjske ali v Uradnem listu RS in v sredstvih javnega
obve{~anja.

9. ~len
Obseg nadomestila

Nadomestilo iz prvega odstavka 7. ~lena tega odloka
obsega:

– pla~ilo uporabe parkiri{~;
– mo‘nost uporabe obale jezera v skladu s tem odlokom

in drugimi veljavnimi predpisi;
– delno povra~ilo stro{kov urejanja in vzdr‘evanja par-

kiri{~;
– delno povra~ilo stro{kov nabave in ~i{~enja sanitarnih

naprav;
– delno povra~ilo stro{kov ~i{~enja obale jezera in od-

voza smeti in
– delno povra~ilo stro{kov organiziranja in izvajanja

re‘ima po tem odloku in
– stro{ki koncesije.
Nadomestilo iz drugega odstavka 7. ~lena tega odloka

obsega:
– pla~ilo uporabe ceste;
– delno povra~ilo stro{kov urejanja in vzdr‘evanja ce-

ste;
– stro{ki koncesije.
Vsebina prvega in drugega odstavka tega ~lena mora

biti natiskana na zadnji strani potrdila o pla~ilu nadomestila.

10. ~len
Oblika potrdila o pla~ilu nadomestila

Potrdilo o pla~ilu nadomestila mora ustrezati nasled-
njim pogojem:

– iz potrdila mora biti razviden namen pla~ila;
– potrdila morajo biti numerirana:
– razlikovati se morajo po barvi glede na vrsto vozila;
– razvidna mora biti cona parkiranja:
– potrdilo mora biti datirano.

11. ~len
Termin pla~evanja

Nadomestilo iz prvega odstavka 7. ~lena tega odloka se
pla~uje v ~asu poletne turisti~ne sezone in sicer od 1. 7. do
31. 8. vsako leto.

Nadomestilo iz drugega odstavka 7. ~lena tega odloka
se pla~uje od 1. 5. do 30. 9. vsako leto.

Ob~ina lahko dolo~i tudi drugi termin pla~evanja.

12. ~len
Kartica “Gost Bohinja”

Vsakdo, ki na obmo~ju Ob~ine Bohinj prespi vsaj en-
krat in je prijavljen ter pla~a krajevno turisti~no takso, se
{teje kot gost Bohinja (v nadaljnjem besedilu: gost Bohinja).

Gost Bohinja lahko za dvakratno ceno nadomestila, za
enodnevno parkiranje v I. coni kupi kartico “Gost Bohinja”,
ki mu poleg drugih ugodnosti omogo~a brezpla~no parkira-
nje. Omenjeno kartico lahko za gosta kupi tudi gostitelj,
vendar mora dokazati, da je gost prijavljen.

Kartica “Gost Bohinja” mora vsebovati: priimek in ime
gosta, registrsko {tevilko avtomobila, termin (datum trajanja)
za katerega se kartica izdaja in naslov za~asnega bivali{~a
gosta.

Ceno kartice “Gost Bohinja” dolo~i ob~inski svet Ob~i-
ne Bohinj vsako leto s sklepom, po drugem odstavku 8. ~lena
tega odloka.

13. ~len
Obveznost gostitelja

Vse pravne osebe ali posamezniki, ki se ukvarjajo s
preno~evanjem gostov, turisti~na dru{tva in agencije, morajo
vsem obiskovalcem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev kar-
tice “Gost Bohinja”, zagotoviti mo`nost nabave te kartice.

14. ~len
Izdajanje kartic

Kartice “Gost Bohinja” subjektom iz 13. ~lena tega
odloka ter “Gostom Bohinja” izdaja oziroma prodaja izvaja-
lec re`ima parkiranja, temu pa izda kartice organ ob~ine,
pristojen za finance.

Ob~ina in koncesionar morata o prometu s karticami
voditi evidenco.

15. ~len
Letne dovolilnice (nalepke)

Ob~ani Ob~ine Bohinj lahko za svoje vozilo pridobijo
letno dovolilnico (nalepko).

Letna dovolilnica se izda na podlagi potrdila o lastni-
{tvu vozila (prometno dovoljenje) in dokazilu stalnega prebi-
vali{~a (osebna izkaznica ali drug ustrezni dokument).

Ob~ani Ob~ine Bohinj, pla~ajo za letno dovolilnico dva-
kratno ceno nadomestila za enodnevno parkiranje vozila v I.
coni, odvisno od vrste vozila, za katero se izdaja.

Osebe, ki so lastniki po~itni{kega objekta na obmo~ju
Ob~ine Bohinj in nimajo statusa “Gost Bohinja”, lahko kupi-
jo letno dovolilnico (nalepko) za svoje vozilo in zanjo pla~a-
jo desetkratni znesek nadomestila za enodnevno parkiranje
vozila v I. coni, odvisno od vrste vozila, za katero se izdaja.

Letna dovolilnica (nalepka) velja tudi za uporabo gozd-
ne ceste Stara Fu‘ina–Voje, Vogar–Planina Blato. Upravljal-
ci planinskih ko~ kupijo letno dovolilnico za uporabo te ceste
po ceni, ki jo Ob~inski svet ob~ine Bohinj dolo~i s sklepom
po drugem odstavku 8. ~lena tega odloka.

16. ~len
Neprenosljivost dovolilnice

Letna dovolilnica je neprenosljiva.Vsaka zloraba dovo-
lilnice, njena prodaja ali odtujitev je kazniva.

17. ~len
Name{~anje dovolilnice

Letna dovolilnica mora biti name{~ena v zgornjem delu
prednjega vetrobranskega stekla.

Na dovolilnici mora biti vpisana registrska {tevilka ti-
stega vozila, za katero je bila le-ta izdana.

Lastnik motornega kolesa ali kolesa z motorjem mora
imeti letno dovolilnico name{~eno na vidnem mestu.

18. ~len
Nakup letnih dovolilnic

Upravi~enci iz 15. ~lena kupijo letne dovolilnice (na-
lepke) pri izvajalcu re‘ima parkiranja, ki mu jih izda Ob~ina
Bohinj.
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IV. RE@IM OB OBALI

19. ~len
Na~in uporabe

Obalo jezera in samo jezero lahko obiskovalci uporab-
ljajo za son~enje, plavanje, po~itek, veslanje, surfanje, jadra-
nje, potapljanje in druge podobne aktivnosti. Te se lahko
izvajajo predvsem na naslednjih obmo~jih:

– zaliv Ukanc;
– ob kampu Zlatorog;
– na Naklovi glavi;
– v Jakovem rovtu;
– pri Hotelu pod Voglom;
– celotna vzhodna stran jezera od Fu‘inarskega zaliva

do po~itni{kega doma na Skalci.

20. ~len
Opremljenost obale

Obmo~ja obale iz 19. ~lena morajo biti ozna~ena s
tablami “Obala za kopanje” ali drugim ustreznim znakom ter
opremljena s sanitarnimi bloki in posodami za smeti. Na teh
obmo~jih se lahko postavijo za~asne kabine za preobla~enje.

Na navedenih obmo~jih je v skladu z drugimi predpisi
mo‘no postavljati za~asne objekte za za~asno ponudbo zapr-
tih pija~ in sladoledov.

V. POSEBNI PREVOZ TURISTOV

21. ~len
Namen posebnega prevoza

V ~asu poletne turisti~ne sezone se organizira posebni
prevoz turistov z namenom, da se ~imbolj razbremeni motor-
ni promet ob Bohinjskem jezeru in da se zmanj{a parkiranje
vozil v conah bli‘je jezeru.

22. ~len
Na~in prevoza

Posebni prevoz turistov se opravlja po Spodnji in Zgor-
nji bohinjski dolini do Ukanca.

Posebni prevoz se organizira tako, da bo omogo~al ena-
komerno porazdelitev obiskovalcev in turistov po obali jezera.

Izvajalca posebnega prevoza izbere ob~inski svet, ki
dolo~i re‘im prevoza.

Izvajalec prevoza mora izpolnjevati vse pogoje, ki jih
dolo~ajo drugi predpisi, ki urejajo opravljanje javnega prevo-
za potnikov.

VI. IZVAJANJE RE@IMA PARKIRANJA

23. ~len
Koncesionar

Re‘im po tem odloku sme izvajati kot svojo dejavnost
le pravna oseba, ki ima sede‘ na obmo~ju Republike Sloveni-
je, na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).

Koncesija za izvajanje re‘ima po tem odloku se lahko
dodeli koncesionarju, ki izpolnjuje organizacijske, kadrovske
in tehni~ne pogoje, ki so potrebni za izvr{evanje koncesije.

24. ~len
Razpis

Koncesionar se izbere na podlagi javnega razpisa.
V razpisu morajo biti navedeni pogoji dolo~eni z odlo-

kom, ki jih mora koncesionar za pridobitev koncesije izpol-
njevati.

Ob~inski svet podeli koncesijo najbolj{emu ponudniku.

25. ~len
Dodelitev koncesije

O dodelitvi koncesije za izvajanje re‘ima po tem odloku
odlo~a ob~inski svet ali komisija, ki jo za to pooblasti ob~in-
ski svet, koncesijsko pogodbo pa sklene ‘upan.

Ob~inski svet mora o vlogi za dodelitev koncesije odlo-
~iti najkasneje v treh mesecih. @upan mora koncesijsko po-
godbo skleniti v tridesetih dneh po dodelitvi koncesije.

Koncesija se dodeli za najve~ pet let in se po poteku te
dobe lahko podalj{a.

Tri mesece pred potekom roka iz prej{njega odstavka
lahko koncesionar zaprosi za podalj{anje koncesije.

Koncesija se lahko ve~krat podalj{a. Koncesionar ima
prednost pri dodelitvi koncesije za nadaljnje obdobje.

26. ~len
Neprenosljivost koncesije

Koncesije za izvajanje re‘ima po tem odloku ni mo‘no
prena{ati na druge osebe.

27. ~len
Koncesijska pogodba

V koncesijski pogodbi je treba navesti:
– firmo in sede‘ koncesionarja;
– trajanje koncesije;
– vi{ino koncesijske dajatve;
– pravice in obveznosti pogodbenih strank.
S prevzemom koncesije mora koncesionar prevzeti na-

slednje obveznosti:
– za izvajanje re‘ima zagotoviti prednost pri zaposlova-

nju ob~anov Bohinja. Prednost imajo dijaki, {tudentje in
iskalci zaposlitve;

– zagotovi, da so pobiralci nadomestila enotno oble~eni;
– zagotovi ustrezno organizacijo dela na prakiri{~ih;
– da postavi ustrezno {tevilo smetnjakov in sanitarnih

blokov (kontejnerjev) na parkiri{~ih oziroma na delih obale
iz 19. ~lena tega odloka;

– da dnevno skrbi za ~isto~o na parkiri{~ih;
– redno vzdr‘uje ~isto~o sanitarnih blokov;
– pobira nadomestilo in skrbi za urejenost parkiri{~;
– zagotoviti mora, da se po potrebi kontrolira kemi~no,

biolo{ko in mehansko ~isto~o jezerske vode na delih obale
19. ~lena tega odloka.

Vse ostale medsebojne pravice in obveznosti uredita
Ob~ina Bohinj in koncesionar s koncesijsko pogodbo.

Glede koncesijske pogodbe se uporabljajo splo{na pra-
vila obligacijskega prava.

28. ~len
Odvzem koncesije

Ob~inski svet na predlog ob~inske uprave odvzame do-
deljeno koncesijo za izvajanje re‘ima po tem odloku, ~e
ugotovi, da:

– koncesionar ni pri~el poslovati v roku dolo~enim za
za~etek izvajanja re‘ima;

– je koncesionar prekinil izvajanje ali poslovanje brez
objektivnega razloga;

– koncesionar ne izpolnjuje ve~ pogojev, ki jih dolo~a
ta odlok;

– koncesionar kr{i dolo~be koncesijske pogodbe;
– koncesionar ne poravna v roku koncesijske dajatve;
– koncesionar nadzornemu odboru ob~inskega sveta ali

pristojnemu organu ob~inske uprave ne omogo~i izvajanje
nadzora.
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Na podlagi sklepa ob~inskega sveta o odvzemu konce-
sije iz prej{njega odstavka koncesijska pogodba preneha ve-
ljati.

29. ~len
Koncesijska dajatev

Za dodeljeno koncesijo mora koncesionar pla~evati kon-
cesijsko dajatev.

Koncesionar mora odvajati na ‘iro ra~un Ob~ine Bohinj
koncesijsko dajatev v vi{ini, za katero se stranki sporazumeta
v pogodbi.

Pla~ana koncesijska dajatev je stoodstotni prihodek Ob-
~ine Bohinj in se nameni za infrastrukturno ureditev okolja
na obmo~ju katerega velja ta odlok.

30. ~len
Poro~ilo o izvajanju koncesije

Koncesionar mora vsako leto, po kon~anem roku iz 11.
~lena tega odloka sestaviti letno poro~ilo o izvajanju konce-
sije.

Poro~ilo mora najkasneje do 31. septembra predlo‘iti
‘upanu, ob~inskemu svetu in nadzornemu odboru.

Poro~ilo mora vsebovati naslednje podatke:
– {tevilo vseh izdanih potrdil o pla~ilu nadomestila za

posamezno vrsto vozil;
– {tevilo neizdanih potrdil o pla~ilu nadomestila;
– {tevilo prodanih dovolilnic (nalepk);
– {tevilo izdanih in prodanih kartic “Gost Bohinja”;
– {tevilo zaposlenih pri pobiranju nadomestila.

31. ~len
Nadzor nad koncesijo

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljata nadzorni
odbor in ob~inska uprava.

Naloge nadzornega odbora so:
– nadzira in analizira izvajanje koncesije;
– obravnava in analizira poro~ilo koncesionarja;
– poro~a ob~inskemu svetu o izvajanju koncesije;
– obve{~a ob~inski svet in ob~insko upravo o ugotovi-

tvah;
– sodeluje z ob~insko upravo.
^e nadzorni odbor pri izvajanju nadzora ugotovi, da se

koncesija izvaja v nasprotju s tem odlokom ali v nasprotju s
koncesijsko pogodbo o tem obvesti ob~inski svet in ‘upana.

32. ~len
Naloge ob~inske uprave

Naloge ob~inske uprave so:
– nadzira in analizira izvajanje koncesije oziroma kon-

cesijske pogodbe;
– izvaja neposreden nadzor pri opravljanju vseh proce-

sov in postopkov, ki so neposredno ali posredno vezani z
izvajanjem koncesije;

– daje predloge za uvedbo postopka pred pristojnimi
organi;

– obravnava in prou~i poro~ilo koncesionarja;
– na zahtevo poro~a o izvajanju koncesije ob~inskemu

svetu.
^e ob~inska uprava pri izvajanju nadzora ugotovi, da se

koncesija ne izvaja v skladu s tem odlokom ali s koncesijsko
pogodbo, ali jo o tem obvesti nadzorni odbor izda odlo~bo za
odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

V odlo~bi iz prej{njega odstavka se dolo~ijo roki, v
katerih mora koncesionar odpraviti ugotovljene nepravilno-
sti. Rok ne sme biti kraj{i kot osem dni in ne dalj{i kot
petnajst dni od dokon~nosti odlo~be.

VII. KAZENSKE DOLO^BE

33. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za

prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr{ek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e:

1. organizira vo‘nje z vozili na motorni pogon v na-
sprotju s 3. ~lenom tega odloka;

2. organizira parkiranje vozil na motorni pogon v na-
sprotju s prvim odstavkom 4. ~lena tega odloka;

3. kot lastnik ali najemnik zemlji{~a pri pobiranju nado-
mestila ne upo{teva dolo~il tega odloka (~etrti odstavek 6.
~lena);

4. na ‘eljo oziroma zahtevo osebe, ki ima status “Gost
Bohinja” ne omogo~i nakup kartice “Gost Bohinja”; (10.
~len);

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe ali fizi~na oseba, ~e stori
prekr{ek iz 1., 2., in 3. to~ke prvega odstavka.

34. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za

prekr{ek fizi~na oseba, ~e:
1. na zahtevo poobla{~ene osebe po tem odloku ne pla-

~a nadomestila iz prvega in drugega odstavka 7. ~lena tega
odloka;

2. parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s drugim
odstavkom 5. ~lena tega odloka in ne pla~a nadomestila;

3. proda, odtuji ali kako druga~e zlorabi letno dovolilni-
co (16. ~len).

35. ~len
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se takoj na mestu prekr{ka

kaznuje fizi~na oseba, ~e:
1. vozi vozilo na motorni pogon v nasprotju s 3. ~lenom

tega odloka;
2. parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s 4.

~lenom tega odloka.

VIII. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

36. ~len
Nadzor

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvr{uje ob~inska
uprava, ob~inski komunalni redar, poobla{~eni nadzorniki
TNP in policija.

37. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi do-

lo~be drugih predpisov, ki urejajo na~in uporabe Bohinjske-
ga jezera, jezerske obale in njene okolice.

38. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 6. to~ka

prvega odstavka 9. ~lena odloka o javnem redu in miru v
Ob~ini Radovljica (Uradni list RS, {t. 24/91).



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2628 [t. 37 – 30. VI. 1995

39. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem Vestniku Gorenjske in Uradnem listu RS.

Št. 354-1/95-1
Bohinj, dne 10. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine Bohinj

Jo‘e Cvetek l. r.

1759.

Na podlagi 8., 12. in 15. ~lena odloka o prometnem in
obalnem re‘imu na obmo~ju Bohinjskega jezera je Ob~inski
svet ob~ine Bohinj na 1. izredni seji dne 10. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi tarif (cen) po odloku o prometnem in

obalnem re‘imu na obmo~ju Bohinjskega jezera za leto
1995

Za leto 1995 veljajo naslednje cene:
1. Za nadomestilo za enkratno (enodnevno) parkiranje: SIT
Cona I.: – osebni avto 800

– kombi 1.200
–motorno kolo
ali kolo z motorjem 200

Cona II.: – osebni avto 400
– kombi 600
– avtobus 1.000
– motorno kolo
ali kolo z motorjem 100

2. Za kartico “Gost Bohinja” 1.600
3. Za Letno dovolilnico (nalepko):
a) za ob~ane Bohinja: – osebni avto 1.600

– kombi 2.400
– avtobus 4.000
– motorno kolo
ali kolo z motorjem 400

b) za lastnike po~itni{kih objektov v Bohinju:
– osebni avto 8.000
– kombi 12.000
– avtobus 20.000
– motorno kolo
ali kolo z motorjem 2.000

4. Za nadomestilo za uporabo gozdne ceste Stara Fu‘ina–Vo-
je, Vogar–Planina Blato

– osebni avto 800
– kombi 1.200
– tovorno vozilo 1.500
– motorno kolo
ali kolo z motorjem 200
– upravljalci planinskih ko~
(za oskrbo)
letne dovolilnice 80.000

Št. 354-1/95-2
Bohinj, dne 10. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine Bohinj

Jo‘e Cvetek l. r.

BREZOVICA

1760.

Na podlagi 75. ~lena statuta Ob~ine Brezovica, je Ob-
~inski svet ob~ine Brezovica na seji dne 24. 5. 1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi nepremi~nin javnega dobra

1. ~len
S tem sklepom se ukinja status zemlji{~a v javnem

dobru za nepremi~nine, ozna~ene s parc. {t. 3533/9 pot, 3533/
8 pot, 3533/4 pot, vpisane v k. o. Brezovica.

2. ~len
Nepremi~nine iz prej{njega ~lena prenehata imeti zna-

~aj zemlji{~a v javnem dobru in postaneta dru‘bena lastnina
v upravljanju Ob~ine Brezovica.

3. ~len
Pisno soglasje so dali ‘upani vseh devetih novonastalih

ob~in na podro~ju nekdanjih ljubljanskih.

4. ~len
Sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

DOBREPOLJE

1761.

Na podlagi 100.a ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~a US RS, {t. U-I-13/
94-95, 45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni
list RS, {t. 57/94 in 14/95) in 16. ~lena statuta Ob~ine Dobre-
polje (Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet ob~ine
Dobrepolje na 6. seji dne 5. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o soglasju k odredbi o dolo~itvi najvi{jih cen

vzgojnovarstvenih storitev v Vzgojnovarstvenem zavodu
Kekec Grosuplje

1. ~len
Ob~inski svet ob~ine Dobrepolje sogla{a z odredbo o

dolo~itvi najvi{jih cen vzgojnovarstvenih storitev v Vzgojno-
varstvenem zavodu Kekec Grosuplje, ki jo je sprejel Ob~in-
ski svet ob~ine Grosuplje na seji dne 31. 5. 1995.

2. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1995
dalje.
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[t. 382-1/95
Dobrepolje, dne 5. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. in‘. l. r.

3. ~len
Povpre~ni stro{ki komunalnega urejanja stavbnih zem-

lji{~ za tretjo stopnjo opremljenosti zna{ajo na dan 31. 12.
1994 9.181,70 SIT/m² stanovanjske povr{ine od tega:

– 60% za objekte in naprave individualne komunalne
rabe,

– 40% za objekte in naprave kolektivne komunalne rabe.

4. ~len
Cena dolo~ena v 1., 2. in 3. ~lenu tega sklepa se med

letom uskladi s povpre~nim indeksom podra‘itve za stano-
vanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS Zdru‘enje za gradbeni-
{tvo in IGM.

5. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in za~ne veljati z

dnem objave.

[t. 381-1/95
Dobrepolje, dne 5. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. in‘. l. r.

1762.

Na podlagi dolo~il zakona o davkih ob~anov (Uradni
list SRS, {t. 36/88, 8/89 in Uradni list RS, {t. 48/90 in 7/93)
in 17. ~lena statuta Ob~ine Dobrepolje (Uradni list RS, {t. 26/
95) je Ob~inski svet ob~ine Dobrepolje na 6. seji dne 5. 6.
1995 sprejel

S K L E P
o vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stavb, delov

stavb, stanovanj in gara‘ ter prostorov za po~itek
oziroma rekreacijo na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje

I
Vrednost to~ke kot osnova za ugotovitev vrednosti stavb,

delov stavb, stanovanj in gara‘ ter prostorov za po~itek ozi-
roma rekreacijo na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje za leto 1995
zna{a 302,52 SIT.

II
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 416-2/95
Dobrepolje, dne 5. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. in‘. l. r.

1763.

Na podlagi 17. ~lena statuta Ob~ine Dobrepolje (Uradni
list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet ob~ine Dobrepolje na 6.
seji dne 5. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o povpre~ni gradbeni ceni in povpre~nih stro{kih

komunalnega urejanja stavbnih zemlji{~ na obmo~ju
Ob~ine Dobrepolje

1. ~len
Povpre~na gradbena cena m² stanovanjske povr{ine

zmanj{ana za stro{ke komunalnega urejanja na dan 31. 12.
1994 zna{a 73.260 SIT.

2. ~len
Vrednost stavbnega zemlji{~a (korist in priprava) se

dolo~i v odstotku od povpre~ne gradbene cene, dolo~ene na
dan 31. 12. 1994 in zna{a za:

– prvo obmo~je (Videm, Predstruge) 3–4%,
– drugo drugo obmo~je (ostala naselja) 2–3%.

DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

1764.

Na podlagi 76. in 107. ~lena statuta Ob~ine Dobrova-
Horjul-Polhov Gradec in 13. ~lena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemlji{~ (Uradni list SRS, {t. 32/86, 46/88,
39/89) je Ob~inski svet ob~ine Dobrova-Horjul-Polhov Gra-
dec na seji dne 6. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a za leto 1995

1
Ob~ina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec sprejema in po-

dalj{uje veljavnost odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zem-
lji{~ mesta Ljubljane (Uradni list SRS, {t. 40/86).

2
Ob~ina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec sprejema in po-

dalj{uje veljavnost odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemlji{~a (Uradni list SRS, {t. 32/86, 46/88 in 39/89).

3
Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavb-

nega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec za leto 1995 zna{a 0,0587 SIT.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in pri~ne veljati z

dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1995.

Dobrova, dne 16. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2630 [t. 37 – 30. VI. 1995

GORNJA RADGONA

1765.

Na podlagi 3. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni
list RS, {t. 80/94), 57. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in statutarnega sklepa
Ob~ine Gornja Radgona (Uradni list RS, {t. 3/95) je Ob~inski
svet ob~ine Gornja Radgona na seji dne 15. 6. 1995 sprejel

O D L O K
prora~unu Ob~ine Gornja Radgona za leto 1995

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ureja na~in izvr{evanja prora~una

Ob~ine Gornja Radgona za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu:
prora~un), upravljanje s prihodki in odhodki prora~una ter
ob~inskim premo‘enjem.

2. ~len
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovanimi odhodki.

3. ~len
Prora~unski prihodki za leto 1995 se dolo~ijo v vi{ini

598,714.268 SIT in se razporedijo za:

– teko~e obveznosti 443,005.268 SIT
– investicijske obveznosti 155,709.000 SIT

4. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una smejo upo-

rabljati ta sredstva le za nemene, ki so dolo~eni v bilanci
odhodkov tega prora~una.

5. ~len
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za pla~e
– sredstva za druge osebne prejemke
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za materialne stro{ke
– sredstva za amortizacijo
– sredstva za druge odhodke.

6. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se med letom dodeljuje-

jo praviloma enakomerno kot mese~ne akontacije med vse
uporabnike prora~una, vendar v odvisnosti od zapadlih ob-
veznosti ter ob upo{tevanju likvidnostnega polo‘aja ob~in-
skega prora~una.

7. ~len
Uporabniki ob~inskega prora~una morajo izvr{evati svo-

je naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do vi{ine
sredstev, ki so jim za te namene odobrena v ob~inskem
prora~unu.

Na ra~un prora~una ne smejo prevzemati nobenih ob-
veznosti, ki bi presegala za ta namen dolo~ena prora~unska
sredstva.

8. ~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni pristojnemu organu

predlo‘iti predra~une in finan~ne na~rte za leto 1996 do 31.
10. 1995 in zaklju~ne ra~une za leto 1995 do 30. 4. 1996.

9. ~len
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov prora~unskih

sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja nadzorni odbor.

10. ~len
Od prihodkov prora~una za leto 1995 izkazanih v bilan-

ci prihodkov in odhodkov, se izlo~i 0,5% v rezervo Ob~ine
Gornja Radgona.

11. ~len
Sredstva rezerve se uporabljajo:
1. Za odhodke, nastale kot posledica naravnih ind rugih

nesre~, kot so su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e v skladu z zakonom, epidemije,
‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

2. Za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. Za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke se dajejo praviloma

brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2. to~ke morajo biti
vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. to~ke tega
~lena odlo~a ob~inski svet, za namene po 2. to~ki pa ‘upan.

12. ~len
V prora~unu se zagotavljajo sredstva za teko~o prora-

~unsko rezervo.
Sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v prora~unu niso

zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izka‘e, da v

prora~unu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obse-
gu.

Porabljena sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana-
{ajo, ~e tak{ne postavke ni pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan.

13. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine.

14. ~len
^e prora~unski prihodki pritekajo neenakomerno se lah-

ko za za~asno kritje odhodkov uporabijo:
1. sredstva rezerve ob~ine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega prora~una, ki mora

biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
O najetju posojila po 2. to~ki tega ~lena odlo~a ‘upan.
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15. ~len
Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica

je ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.

16. ~len
O dajanju poro{tev dolo~enih v 19. ~lenu zakona o

financiranju ob~in odlo~a ob~inski svet.

17. ~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni nabavo opreme, inve-

sticijsko vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v
skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni prora~un, dokler ne
bo sprejet ustrezen zakon.

18. ~len
Pristojni ob~inski upravni organ lahko opravlja nadzor

nad materialnim, finan~nim in ra~unovodskim poslovanjem
porabnikov prora~una po namenu, obsegu in dinamiki pora-
be. Uporabniki prora~una pa so dol‘ni predlo‘iti vse zahte-
vane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.

19. ~len
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo uporabnikom

le za amortizacijo premi~nin.

20. ~len
S prostimi denarnimi sredstvi na ra~unu prora~una

upravlja ‘upan. Prosta denarna sredstva morajo biti nalo‘ena
tako, da so na razpolago, ~e se poka‘e potreba. Prihodki od
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vpla~ujejo v
prora~un.

II. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

21. ~len
Prihodki in odhodki vodeni na lo~enem ra~unu, v ob-

dobju za~asnega financiranja v letu 1995 so sestavni del
bilance prihodkov in odhodkov prora~una leta 1995.

22. ~len
Ra~unovodsko finan~na opravila za KS se {e naprej

vodijo v ob~inski upravi v referatu za prora~un.

23. ~len
Obstoje~i delavci organov KS v ob~ini postanejo delav-

ci ob~inske uprave. Pla~e teh delavcev se uskladijo z zako-
nom o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organov in
organih lokalnih skupnosti. Sredstva za pla~e teh delavcev se
zagotavljajo v prora~unu v skladu z zakonom o financiranju
ob~in. Za nove zaposlitve delavcev v KS v letu 1995 se v
prora~unu ne zagotavljajo dodatna sredstva.

24. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 403.10/95-00
Gornja Radgona, dne 16. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

Bilanca
prihodkov in odhodkov prora~una Ob~ine Gornja

Radgona za leto 1995

PRIHODKI SIT

1) Prihodki za zagotovljeno
porabo 420,000.000
– dohodnina 210,000.000
– davki, takse   11,208.000
– finan~ne izravnave 198,792.000
2) Prihodki izven omejevanja 157,000.000
– davki in druge dajatve 44,345.000
– prihodki od premo‘enja 60,900.000
– prenos iz preteklega leta 51,755.000
3) Nekriti prihodki 21,714.268
SKUPAJ PRIHODKI 598,714.268
ODHODKI
A TEKO^I ODHODKI 443,005.268
1 PLA^E, PRISPEVKI IN DRUGI
OSEBNI PREJEMKI 148,389.769
1 Pla~e ob~inske uprave 50,720.000
2 Pla~e ob~inskih organov 10,884.000
3 Pla~e izvajalskih organizacij 86,785.769
2 MATERIALNI IN DRUGI
STRO[KI 95,460.519
1 v ob~inski upravi 9,650.000
2 v ob~inskem svetu in drugih
organih 11,000.000
3 v izvajalskih ogranizacijah 74,810.519
3 SOCIALNI TRANSFERJI 13,353.000
1 denarne pomo~i 1,870.000
2 zavarovanje kot ob~an 9,483.000
3 {tipendije 500.000
4 subvencija k stanarini 1,500.000
4 DOTACIJE JAVNIM
ZAVODOM IN DRU[TVOM 40,817.781
1 ZKO 11,661.194
2 knji‘nica 10,523.113
3 ljudska univerza 5,844.406
4 {portna zveza 10,044.068
5 rde~i kri‘ 1,950.000
6 dru{tva 795.000
5 PLA^ILA STORITEV 24,863.400
1 mrli{ko ogledna slu‘ba 300.000
2 domska oskrba ob~anov 13,255.000
3 prevozi {olskih otrok 11,178.400
4 sofinanciranje vzgoje v ~asu
bolni{kega zdravljenja 130.000
6 SUBVENCIJE IN TRANSFERJI 44,847.740
1 za po‘arno varnost, dejavnost
GD 7,002.320
2 za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre~ami 3,044.960
3 za delovanje gasilske zveze 1,400.460
4 za javno snago 16,000.000
5 za zimsko slu‘bo 6,000.000
6 za vzdr‘evanje lokalnih cest 11,400.000
7 SUBVENCIJE V
GOSPODARSTVO 9,000.000
1 v kmetijstvo 9,000.000
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ODHODKI SIT

8 KREDITIRANJE
PODJETNI[TVA 5,000.000
1 razvoj podjetni{tva 5,000.000
9 DRUGI ODHODKI 55,076.021
1 sredstva za delovanje KS 13,628.000
2 javna razsvetljava 4,900.000
3 javna dela 3,000.000
4 krajevna taksa - turizem 1,194.000
5 nakup zemlji{~ za pokopali{~e
Negova 1,500.000
6 nadomestilo za uporabo
stavbnih zemlji{~ 16,000.000
7 traktorska taksa 1,700.000
8 financiranje strank (ob~inski
svet) 2,000.000
9 financiranje strank (‘upan) 604.260
10 OO ZB NOV Gornja Radgona 251.665
11 vzdr‘evanje grobov 100.000
12 vzgojain varstvo v CP 350.000
13 zavod za varstvo naravne in
kulturne dedi{~ine 105.798
14 pokrajinski arhiv Maribor 68.499
15 razvojne naloge 2,000.000
16 delovanje projektnega sveta 1,500.000
17 pogodbene obveznosti po ZR 941,973.799
18 elementarne nesre~e -
inter. sredstva 3,000.000
19 fondacija dr. Antona Trstenjaka1,000.000
20 obmo~na zdru‘enja slovenskih
~astnikov 200.000
10 REZERVE 6,197.038
1 stalna prora~unska rezerva 2,693.000
2 teko~a prora~unska rezerva 3,504.038
B INVESTICIJSKI ODHODKI 155,709.000
11 INVESTICIJE IN
INVESTICIJSKI ODHODKI 155,709.000
1 javni zavodi 56,000.000
2 kulturni in zgodovinski objekti 11,709.000
3 vodovodi 31,500.000
4 ceste 15,000.000
5 stanovanja in poslovni prostori 38,500.000
6 organi in uprava ob~ine 3,000.000
SKUPAJ ODHODKI 598,714.268

1. ~len
Cene vzgojnovarstvenih storitev v Vzgojnovarstvenem

zavodu Kekec Grosuplje, ki so se oblikovale v skladu s
predpisi in uporabljale na tr‘i{~u do 30. 6. 1995, se dolo~ijo
kot najvi{je.

2. ~len
Ne glede na 1. ~len te odredbe sme Vzgojnovarstveni

zavod Kekec Grosuplje cene vzgojnovarstvenih storitev, ki
so po predpisih veljale in bile uporabljene na tr‘i{~u na dan
uveljavitve te odredbe pove~ati, tako da od 1. 7. 1995 dalje
zna{ajo:

SIT

– dejavnost vzgoje in varstva otrok 1–2 leti 29.420
– dejavnost vzgoje in varstva otrok 2–7 let 21.683
– dejavnost priprave otrok za vstop v osnovno {olo 6.276
– dejavnost dru‘inskega varstva otrok 28.314

3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije in predhodnih soglasjih Ob-
~inskega sveta ob~ine Ivan~na Gorica in Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje, uporablja pa se od 1. 7. 1995 dalje.

[t. 385-1/95
Grosuplje, dne 31. maja 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Grosuplje

Angelca Likovi~, dipl. in‘. l. r.

GROSUPLJE

1766.

Na podlagi 100.a ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/
94-95, 45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18, Uradni list
RS, {t. 57/94 in 14/95), 3., 5. in 10. ~lena zakona o cenah
(Uradni list RS, {t. 1/91), 1. ~lena uredbe o prenosu pristojno-
sti za dolo~anje cen na izvr{ne svete skup{~in ob~in in poseb-
nih dru‘benopoliti~nih skupnosti (Uradni list RS, {t. 15/93)
in 18. ~lena statuta Ob~ine Grosuplje (Uradni list RS, {t.
26/95) je Ob~inski svet ob~ine Grosuplje na 6. seji dne 31. 5.
1995 sprejel

O D R E D B O
o dolo~itvi najvi{jih cen vzgojnovarstvenih storitev v

Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje

IDRIJA

1767.

Ob~inski svet je na seji dne 21. 6. 1995 na podlagi 18.
~lena zakona o naravni in kulturni dedi{~ini (Uradni list SRS,
{t. 1/81), 25. ~lenu zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93
in 66/93), dolo~il zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba US RS
in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) in za~asnega poslovnika
Ob~inskega sveta ob~ine Idrija (Uradni list RS, {t. 14/95)
sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o razglasitvi krajinskega parka

Zgornja Idrijca

1. ~len
V odloku o razgrnitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca

(Uradni list RS, {t. 11/93) se na koncu 4. ~lena doda nov,
~etrti odstavek, ki se glasi:

“Ob~inski svet lahko sprejme izvedbene predpise, s ka-
terimi podrobneje dolo~i na~in izvajanja prepovedi in omeji-
tev iz prej{njih odstavkov tega ~lena ter dolo~i nadomestila
za odpravo posledic obremenjevanja parka.”

2. ~len
11. ~len odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja

Idrijca se spremeni, tako da se glasi:
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Z denarno kaznijo 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje za
prekr{ek oseba oziroma posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost:

– ki ravna v nasprotju s prepovedmi iz prvega odstavka
4. ~lena,

– ki ravna v nasprotju s prepovedmi iz izvedbenih pred-
pisov iz ~etrtega odstavka 4. ~lena, ali ki ne pla~a nadomesti-
la, dolo~enega s predpisom iz ~etrtega odstavka 4. ~lena.

Za enak prekr{ek se posameznik ali odgovorna oseba
pravne osebe kaznuje z denarno kaznijo od 5.000 do 10.000
SIT.

3. ~len
V 15. ~lenu odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgor-

nja Idrijca se za besedama in{pekcijskih slu‘b doda besede:
“komunalnega redarja in drugih poobla{~enih oseb”.

4. ~len
V ostalem ostanejo dolo~ila odloka o razglasitvi krajin-

skega parka Zgornja Idrijca nespremenjena.

5. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 356-6/91
Idrija, dne 21. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

JESENICE

1768.

Na  podlagi sklepa nadaljevanja 6. seje Ob~inskega sve-
ta  ob~ine Jesenice z dne 6. 6. 1995 je ~lanu ob~inskega sveta
dr. Bo‘idarju Brudarju, dipl. in‘. prenehal mandat na podlagi
37.a ~lena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba
US RS, {t. U-1-13/94-95, 45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-1-
144/94-18 in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) zato je
Ob~inska volilna komisija ob~ine Jesenice na 6. seji dne 9. 6.
1994 na podlagi 30. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94)

u g o t o v i l a

da  je  mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Jesenice
 pre{el  na naslednjega kandidata z liste kandidatov SDSS -
Socialdemokratske stranke Slovenije v volilni enoti {t. 4.

Ta kandidat je Branko Pre{eren, roj. 22. 7. 1948 na
Jesenicah, stanujo~, @irovnica, Smoku~ 34 a.

Kandidat je dne 9. 6. 1995 podal pisno izjavo, da spreje-
ma mandat.

[t. 008-01/94
Jesenice, dne 9. junija 1995.

Predsednica
Ob~inske volilne komisije

ob~ine Jesenice
Maja Kostanj{ek, dipl. jur. l. r.

KAMNIK

1769.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t. 80/94) ter 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 72/93 in 57/94) je Ob~inski svet ob~ine Kamnik
na 5. seji dne 24. maja 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Kamnik za leto 1995

1. ~len
Skupni prihodki prora~una Ob~ine Kamnik za leto 1995

so predvideni v vi{ini 1.466,560.000 SIT in se razporedijo na
odhodke za:

– teko~i del prora~una 840,646.600,
– investicijski del prora~una 369,783.900,
– sklade prora~una 256,129.500.
Pregled prihodkov ob~inskega prora~una in njihova raz-

poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splo{ne-
ga in posebnega dela prora~una, ki sta sestavni del prora~una.
Sestavni del prora~una je tudi ra~un financiranja.

2. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabljajo, ~e so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

3. ~len
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti,

ki se poravnavajo iz prora~una, se morajo upo{tevati obi~ajni
roki pla~il.

Sredstva prora~una se uporabljajo za pla~evanje ‘e
opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predpla~il je mo‘-
no le ob primernem zavarovanju predpla~il.

4. ~len
Med odhodki prora~una se predvidi tudi teko~a prora-

~unska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti ali zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan.

5. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva rezervnega sklada ob~ine;
2. najame posojilo najve~ do 5% sprejetega prora~una,

ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
O najetju posojila iz 2. to~ke prej{njega odstavka odlo-

~a ‘upan.

6. ~len
V rezervni sklad Ob~ine Kamnik se izlo~a 0,5% dose‘e-

nih izvirnih prihodkov prora~una, kar bo predvidoma zna{alo
4,743.550 SIT.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2634 [t. 37 – 30. VI. 1995

7. ~len
Sredstva rezervnega sklada se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih

nesre~, kot so su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e v skladu z zakonom, epidemije,
‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

2. za zagotovitev sredstev prora~unu, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezervni sklad do konca leta.

O uporabi sredstev za namene iz prvega odstavka tega
~lena odlo~a ‘upan.

8. ~len
@upan ima pravico odlo~ati o pridobitvi ali odsvojitvi

premi~nin v lasti ob~ine, do vi{ine 2,000.000 SIT.

9. ~len
Do sprejetja zakona o javnih naro~ilih se mora nabava

opreme, investicijska, vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s
pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni prora~un.

10. ~len
Sredstva prora~una se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru dose‘enih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, ~e ni z odlokom ali s
posebnim aktom Ob~ine Kamnik ali s pogodbo med ob~ino
in uporabnikom druga~e dolo~eno.

11. ~len
^e prihodki prora~una med letom niso dose‘eni v pred-

videni vi{ini, lahko ‘upan za~asno zmanj{a znesek sredstev
za posamezne namene, ali pa za~asno zadr‘i uporabo teh
sredstev.

12. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan Ob~ine

Kamnik.
13. ~len

Ob~ina se lahko zadol‘uje le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

14. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni

in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja ter sreds-
tva rezerv.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un.

15. ~len
Odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 02101-64/95-7
Kamnik, dne 24. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kamnik

Igor Podbre‘nik l. r.

PLAN PRORA^UNA OB^INE KAMNIK ZA LETO 1995
– SPLO[NI DEL

1. PRIHODKI
v SIT

Zap. Vrsta prihodka Plan 1995
{t.

1. Prihodki od davkov 718,700.000,00
2. Prihodki od taks 14,100.000,00
3. Finan~na izravnava od republike 332,081.000,00
4. Ostali prihodki 123,051.903,31
5. Zadol‘evanje prora~una 27,500.000,00
6. Skladi in ostala namenska sredstva 256,129.500,00
7. Prenos primanjkljaja –5,002.403,31

SKUPAJ PRIHODKI 1.666,560.000,00

II. ODHODKI
v SIT

Zap. Namen odhodka Plan 1995
{t.

I. TEKO^I DELI
1. Odhodki za delo organov 123,396.100
2. Delo izvajalskih organizacij 357,980.000
3. Socialni transferji 63,190.000
4. Dotacije dru‘benim dejavnostim 63,322.700
5. Pla~ila na podro~ju dru‘benih dejavnosti 1,900.000
6. Subvencije in intervencije v gospodarstvu 179,383.280
7. Sredstva za delovanje KS 7,037.500
8. Sredstva za druge javne potrebe 28,690.868
9. Drugi odhodki 5,852.908
10. Sredstva rezerv 9,893.244

SKUPAJ TEKO^I DEL 840,646.600
v SIT

Zap. Namen odhodka Plan 1995
{t.

II. INVESTICIJSKI DEL
12. Investicije v dru‘benih dejavnostih 168,000.000
13. Investicijsko vzdr‘evanje 189,876.900
14. Drugi odhodki investicijskega zna~aja 6,847.000
15. Odpla~ilo kreditov 5,060.000

SKUPAJ INVESTIC. DEL 369,783.900
III. SKLADI PRORA^UNA 256,129.500

SKUPAJ ODHODKI 1.466,560.000

1770.

Na podlagi 26. ~lena zakona o politi~nih strankah (Urad-
ni list RS, {t. 62/94) v povezavi s 23. ~lenom istega zakona
in 6. ~lena statutarnega sklepa Ob~ine Kamnik (Uradni list
RS, {t. 11/95) je Ob~inski svet ob~ine Kamnik na 5. seji dne
24. 5. 1995 sprejel

S K L E P
o na~inu financiranja politi~nih strank v Ob~ini Kamnik

I
Stranke, katerim listam so pripadli mandati za ~lane

ob~inskega sveta, pripadajo sredstva iz prora~una Ob~ine
Kamnik v vi{ini 30 tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah
za ob~inski svet.
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II
Sredstva se stranki dodeljujejo mese~no na njen ‘iro

ra~un.

III
Znesek iz I. to~ke tega sklepa se mese~no usklajuje z

indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih po-
datkih Zavoda RS za statistiko.

IV
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

[t. 02101-68/95
Kamnik, dne 24. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kamnik

Igor Podbre‘nik l. r.

a) v denarju:

– 2% od neto izpla~il pla~ in nadomestil iz delovnega
razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in dela po pogodbi o
delu,

– 2% od pokojnin,

– 2% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki oprav-
ljajo samostojno dejavnost,

– 5% od katastrskega dohodka,

– 200 DEM letno – v tolarski protivrednosti po sred-
njem te~aju Banke Slovenije – ob~ani, ki so na za~asnem
delu v tujini,

– 100 DEM letno – v tolarski protivrednosti po sred-
njem te~aju Banke Slovenije – lastniki stanovanjskih hi{,
stanovanj, vikenda ali vinske kleti in zemlji{~a, ki nimajo
stalnega bivali{~a na obmo~ju ob~ine;

b) v delu:

– 2 delovna dneva letno na nosilca gospodinjstva ali
dru‘inskega ~lana.

En delovni dan traja 8 ur, nadomestilo za neopravljeni
delovni dan zna{a 50 DEM v tolarski protivrednosti po sred-
njem te~aju Banke Slovenije.

4. ~len
Samoprispevek od pla~ oziroma nadomestil, nagrad in

pokojnin se obra~una in pla~a ob vsakem izpla~ilu, od do-
hodka iz kmetijske in obrtne dejavnosti pa obra~unava in
odteguje Republi{ka uprava za javne prihodke, izpostava
Lendava, samoprispevek od za~asno zaposlenih v tujini pa
obra~unava Ob~ina Kobilje, ki vsakega zavezanca pisno ob-
vesti o njegovi obveznosti.

5. ~len
Samoprispevka so opro{~eni ob~ani, ki izpolnjujejo po-

goje iz 12. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
{t. 35/85).

6. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska

in se bodo uporabila izklju~no za programe iz 2. ~lena tega
sklepa. Sredstva se bodo zbirala na ‘iro ra~unu Ob~ine Kobi-
lje {t. 51920-842-047-82196 in se bodo razporejala za name-
ne, kot jih dolo~a referendumski program.

7. ~len
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev zbranih iz

naslova samoprispevka bo opravljal ob~inski svet oziroma od
njega imenovani odbor.

Ob~inski svet je dol‘an enkrat letno izdelati poro~ilo o
zbranih sredstvih samoprispevka ter poro~ati ob~anom o upo-
rabi teh sredstev.

8. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1995.

Kobilje, dne 1. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine Kobilje

Avgust Gjerek l. r.

KOBILJE

1771.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85), 43. ~lena statuta Ob~ine Kobilje ter
sklepa o razpisu referenduma in izida referenduma dne 28. 5.
1995 je Ob~inski svet ob~ine Kobilje na seji dne 1. 6. 1995
sprejel

S K L E P
o uvedbi ob~inskega samoprispevka za obmo~je Ob~ine

Kobilje

1. ~len
Za obmo~je Ob~ine Kobilje se po odlo~itvi ob~anov na

referendumu 28. 5. 1995 uvede samoprispevek v denarju in
delu za obdobje petih let, in sicer od 1. julija 1995 do 30.
junija 2000.

2. ~len
V Ob~ini Kobilje se bo z referendumom predvidoma

zbralo 20,000.000 SIT. Zbrana sredstva bodo uporabljena za
naslednje namene:

– sofinanciranje izgradnje telovadnice in otro{kega
vrtca,

– sofinanciranje ureditve kanalizacije in izgradnje ~i-
stilne naprave,

– sanacijo vodovodnega omre‘ja,
– modernizacijo in vzdr‘evanje lokalnih cest,
– vzdr‘evanje uli~ne razsvetljave,
– ureditev {portno-rekreacijskega centra ter moderniza-

cijo in ureditev {portnih igri{~.

3. ~len
Samoprispevek morajo pla~evati ob~ani, ki stalno pre-

bivajo na obmo~ju Ob~ine Kobilje v naslednji vi{ini:
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1772.

Na podlagi 10. ~lena sklepa o razpisu referenduma o
uvedbi ob~inskega samoprispevka v denarju in delu za ob-
mo~je Ob~ine Kobilje daje Ob~inska volilna komisija ob~ine
Kobilje

P O R O ^ I L O
o izidu glasovanja na referendumu 28. 5. 1995 o uvedbi

ob~inskega samoprispevka v denarju in delu za obmo~je
Ob~ine Kobilje

Na referendumu dne 28. 5. 1995 o uvedbi ob~inskega
samoprispevka v denarju in delu za obmo~je Ob~ine Kobilje
so bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 515 ob~anov, nak-
nadno vpisanih na podlagi potrdila pristojnega organa ni bilo.

2. Na referendumu je glasovalo 302 ob~anov, kar je
58,64%.

3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 229 ob~anov,
kar je 75,84%.

4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 67 ob~a-
nov, kar je 22,18%.

5. Neveljavnih glasovnic je bilo 6, kar je 1,98%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo ob~inskega samoprispevka v denarju in delu za ob-
mo~je Ob~ine Kobilje, ker se je zanj izreklo 229 ob~anov,
kar je 75,84% volivcev, ki so glasovali.

Kobilje, dne 10. junija 1995.

Predsednica
Ob~inske volilne komisije

ob~ine Kobilje
Vesna Petkovi~ l. r.

KO^EVJE

1773.

Na podlagi 43. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) ter 29. ~lena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-
13/94-65, 45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni
list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet ob~ine Ko~evje na 5. seji
dne 26. 4. 1995 in Ob~inski svet ob~ine Osilnica na 5. seji
dne 13. 4. 1995 ter 6. seji dne 24. 5. 1995 sprejel

O D L O K
o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Ko~evje za leto

1994

1. ~len
Sprejme se zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Ko~evje

za leto 1994, katerega sestavni del so tudi podra~uni prora~u-
na: sredstev rezervnega sklada Ob~ine Ko~evje, sredstev za
zdravstveno varstvo ‘ivali in sredstev za izobra‘evanje.

2. ~len
Dose‘eni prihodki in odhodki po zaklju~nem ra~unu so

naslednji:

I. SREDSTVA PRORA^UNA
– prihodki 1.089,552.309,12
– odhodki 981,049.454,69
– prese‘ek prihodkov nad odhodki 108,502.854,43
II. SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA
– prihodki 2,735.192,80
– odhodki 294.658,50
– prese‘ek prihodkov nad odhodki 2,440.534,30
III. SREDSTVA ZA ZDRAVSTVENO
VARSTVO @IVALI
– prihodki 18,552.536,30
– odhodki 15,405.085,90
– prese‘ek prihodkov nad odhodki 3,147.450,40
IV. SREDSTVA ZA IZOBRA@EVANJE
– prihodki 268,935.794,00
– odhodki 270,053.506,05
– prese‘ek prihodkov nad odhodki 1,117.712,05

3. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev prora~una v

vi{ini 102,378.000,57 je predmet delitvene bilance.
Prese‘ek prihodkov nad odhodki iz I. to~ke 2. ~lena v

vi{ini 108,502.854,43 SIT je zmanj{an za 6,124.853,86 SIT
namenskih sredstev (blagovne rezerve, plaz Trata II/12, po-
‘arna taksa).

4. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev rezervnega

sklada v vi{ini 2,440.534,30 je predmet delitvene bilance.

5. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev za zdravstve-

no varstvo ‘ivali v vi{ini 3,147.450,40 je predmet delitvene
bilance.

6. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev za izobra‘e-

vanje v vi{ini 1,117.712,05 se prenesejo kot prihodek v leto
1995 namensko za izobra‘evanje.

7. ~len
Bilanca prihodkov in odhodkov prora~una ter delitvena

bilanca prese‘ka prihodkov nad odhodki prora~una, upravnih
organov in podpartij obeh ra~unov, sklada stavbnih zemlji{~
ter stanovanjskega ra~una za leto 1994 in zaprtje ra~unov
biv{e Ob~ine Ko~evje, so sestavni del tega odloka.

8. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 401-6/95-1/1
Ko~evje, februar 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.

@upan
Ob~ine Osilnica

Anton Kova~ l. r.
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DELITVENA BILANCA PRESE@KA PRIHODKOV
NAD ODHODKI PRORA^UNA, UPRAVNIH

ORGANOV IN PODPARTIJ OBEH RA^UNOV,
SKLADA STAVBNIH ZEMLJI[^ TER

STANOVANJSKEGA RA^UNA ZA LETO 1994 IN
ZAPRTJE RA^UNOV BIV[E OB^INE KO^EVJE

(klju~ delitve je dele‘ dohodnine v zagotovljeni porabi)

1
Prese‘ek prihodkov nad odhodki prora~una Ob~ine Ko-

~evje iz naslova preve~ nakazane finan~ne izravnave za leto
1994 v vi{ini 9,098.000 SIT se razdeli na nove ob~ine v
vi{ini:

SIT

– Ob~ina Ko~evje 8,606.708,00
– Ob~ina Osilnica 90.980,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 200.156,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 200.156,00

2
Prese‘ek prihodkov nad odhodki prora~una Ob~ine Ko-

~evje iz naslova neporabljenih namenskih sredstev za leto
1994 (nakup blagovnih rezerv, plaz Trata II/12, po‘arna tak-
sa) se v vi{ini 6,124.853,86 SIT pripada novi Ob~ini Ko-
~evje.

3
Prese‘ek prihodkov nad odhodki prora~una Ob~ine Ko-

~evje iz drugih naslovov za leto 1994 v vi{ini 93,280.000,57
SIT se razdeli na nove ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Ko~evje 88,242.880,57
– Ob~ina Osilnica 932.800,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 2,052.160,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 2,052.160,00

4
Prese‘ek prihodkov nad odhodki rezervnega sklada pro-

ra~una Ob~ine Ko~evje za leto 1994 v vi{ini 2,440.534,30
SIT se razdeli na nove ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Ko~evje 2,308.745,30
– Ob~ina Osilnica 24.405,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 53.692,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 53.692,00

5
Prese‘ek prihodkov nad odhodki pristojbin za zdrav-

stveno varstvo ‘ivali za leto 1994 v vi{ini 3,147.450,40 SIT
se razdeli na nove ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Ko~evje 2,977.488,40
– Ob~ina Osilnica 31.474,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 69.244,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 69.244,00

6
Prese‘ek prihodkov nad odhodki pri upravnem organu

Ob~ine Ko~evje za leto 1994 v vi{ini 14,363.717,98 SIT se
razdeli na nove ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Ko~evje 13,588.077,98
– Ob~ina Osilnica 143.636,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 316.002,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 316.002,00

7
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev za izvajanje

programa osnovnega izobra‘evanja za leto 1994 v vi{ini
1,117.712,05 SIT se prenesejo v leto 1995 kot prihodek na

lo~en ra~un prora~una Ob~ine Ko~evje – sredstva za izobra-
‘evanje.

8
Prese‘ek prihodkov nad odhodki izpitne komisije Ob~i-

ne Ko~evje v vi{ini 222.337,70 SIT se razdeli na nove ob~ine
v vi{ini:

– Ob~ina Ko~evje 210.331,70
– Ob~ina Osilnica 2.224,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 4.891,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 4.891,00

9
Prese‘ek prihodkov nad odhodki Geodetske uprave Ob-

~ine Ko~evje za leto 1994 v vi{ini 98.944,10 SIT se razdeli
na nove ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Ko~evje 93.601,10
– Ob~ina Osilnica 989,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 2.177,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 2.177,00

10
Neporabljena sredstva naravnih nesre~ v Ob~ini Ko~ev-

je v vi{ini 240.178,22 SIT se razdeli na nove ob~ine v vi{ini:
– Ob~ina Ko~evje 227.208,22
– Ob~ina Osilnica 2.402,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 5.284,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 5.284,00

11
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev za nabornike

za leto 1994 v vi{ini 46.034,90 SIT se prenese na ustrezen
republi{ki ra~un.

12
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev za ljudsko

obrambo za leto 1994 v vi{ini 8.624,22 SIT se razdeli na
nove ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Ko~evje 8,158,22
– Ob~ina Osilnica 86,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 190,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 190,00

13
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev nadomestil za

porodni{ko za leto 1994 v vi{ini 20.608,75 SIT se prenesejo
v leto 1995 kot prihodek na ustrezen ra~un namensko kot
nadomestila za porodni{ko.

14
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev sklada stavb-

nih zemlji{~ za leto 1994 v vi{ini 7,097.231,56 SIT se razde-
li:

– Ob~ina Ko~evje 6,713.981,56
– Ob~ina Osilnica 70.972,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 156.139,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 156.139,00

15
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev stanovanjske-

ga gospodarstva – najemnin stanovanj in poslovnih prostorov
(ob~inski del) za leto 1994 v vi{ini 678.889,71 se razdeli:

– Ob~ina Ko~evje 623.220,71
– Ob~ina Osilnica 14.257,00
– Ob~ina Lo{ki potok (KS Draga) 19.009,00
– Ob~ina Dobropolje (KS Struge) 22.403,00
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16
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev denarnih pre-

jemkov – bor~evsko invalidsko varstvo Ob~ine Ko~evje za
leto 1994 v vi{ini 418.597,40 SIT se prenese kot prihodek
ra~una RS upravna enota Ko~evje – varstvo voja{kih vetera-
nov, voja{kih invalidov in ‘rtev vojne.

17
Ob~ina Ko~evje prevzame tudi vse kratkoro~ne terjatve

in obveznosti ter sredstva na ‘iro ra~unih.
Dolgoro~ne terjatve, opredmetena in neopredmetena os-

novna sredstva in dolgoro~ne obveznosti pa bodo predmet v
postopku delitve premo‘enja.

18
Zaprejo se vsi ‘iro ra~uni biv{e Ob~ine Ko~evje, in

sicer:
1. ‘iro ra~un prora~una Ob~ine Ko~evje, 51300-630-

10009
2. Podpartija @R prora~una Ob~ine Ko~evje – rezervni

sklad, 51300-750-10009
3. Podpartija @R prora~una Ob~ine Ko~evje – sredstva

za zdravstveno varstvo ‘ivali, 51300-630-5010009
4. Podpartija @R prora~una Ob~ine Ko~evje – sredstva

za izobra‘evanje, 51300-630-2010009
5. @R Upravnega organa Ob~ine Ko~evje, 51300-637-

23131
6. Podpartija @R upravnega organa Ob~ine Ko~evje –

sredstva za borce in invalide, 51300-637-2023131
7. @R Izvr{nega sveta Ob~ine Ko~evje, 51300-637-

23126
8. Podpartija @R Izvr{nega sveta Ob~ine Ko~evje – Geo-

detska uprava Ko~evje, 51300-637-2023126
9. Podpartija @R Izvr{nega sveta Ob~ine Ko~evje – iz-

pitna komisija, 51300-637-4023126
10. Podpartija @R Izvr{nega sveta Ob~ine Ko~evje –

sredstva nabornikov, 51300-637-5023126
11. @R naravnih nesre~, 51300-655-18054
12. @R nadomestil za porodni{ko, 51300-637-8023189
13. @R sredstev za obrambo, 51300-637-3023126
14. @R sklada stavbnih zemlji{~ Ob~ine Ko~evje, 51300-

654-17020
15. @R stanovanjski ra~un – posebna strokovna slu‘ba

za stanovanjsko gospodarstvo, 51300-675-15010

financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom oprav-
lja Ob~ina Ko~evje.

2. ~len
Prihodki ob~inskega prora~una Ob~ine Ko~evje za leto

1995 zna{ajo:
Prihodki 1.051,500.000
Odhodki 1.050,700.000
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 800.000 SIT

prese‘ka, ki je porabljen pri ra~unu financiranja za odpla~ilo
kreditov.

Pregled prihodkov ob~inskega prora~una in njihova raz-
poreditev, vklju~no s predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci, ki je sestavni del prora~una.

3.~len
V rezervni sklad Ob~ine Ko~evje se izlo~a 0,5% skupno

dose‘enih izvirnih prora~unskih prihodkov.

4. ~len

@upan lahko za~asno zmanj{a znesek sredstev, ki so v
posebnem delu prora~una razporejena na posebne namene,
ali pa za~asno zadr‘i uporabo teh sredstev, ~e prihodki ob~in-
skega prora~una niso dose‘eni v predvideni vi{ini.

O ukrepu mora ‘upan obvestiti Ob~inski svet ob~ine
Ko~evje in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo
ob~inskega prora~una.

5. ~len
Prora~unski uporabniki morajo organizirati izvr{evanje

del in nalog iz svojega podro~ja v mejah sredstev odobrenih s
prora~unom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma
enakomerno kot mese~ne dotacije. Sredstva se smejo uporab-
ljati za namene, za katere so dana. Uporabniki prora~una
morajo nakup opreme oziroma vzdr‘evalna in investicijska
dela oddati praviloma s pogodbo na podlagi javnega razpisa.
Uporabniki sredstev prora~una poro~ajo ‘upanu o realizaciji
nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaklju~-
ku leta oziroma po potrebi.

6. ~len
Za izvr{evanje prora~una Ob~ine Ko~evje je odgovoren

‘upan Ob~ine Ko~evje.

7. ~len

@upan Ob~ine Ko~evje je poobla{~en, da:
– odlo~a o porabi sredstev teko~e prora~unske rezerve v

skladu z 8. ~lenom zakona o financiranju ob~in
– odlo~a o za~asni uporabi teko~ih likvidnostnih sred-

stev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti
– odlo~a o uporabi sredstev rezerv za namene 12. ~lena

zakona o financiranju ob~in
– odlo~a o kratkoro~nem zadol‘evanju za financiranje

nalog javne porabe, vendar le do vi{ine 5 % sprejetega prora-
~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.

8. ~len
Ob~inski svet ob~ine Ko~evje odlo~a o dolgoro~ni za-

dol‘itvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Ob~i-

1774.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) in 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba US RS, {t. U-I-144/
94-18 in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet ob~ine
Ko~evje na seji dne 16. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Ko~evje za leto 1995

I. SPLO[NE DOLO^BE

1.~len
S prora~unom ob~ine Ko~evje za leto 1995 (v nadalj-

njem besedilu: ob~inski prora~un) se zagotavljajo sredstva za
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ne Ko~evje najve~ v obsegu, ki ne presega 10 % javne porabe
v letu pred letom zadol‘evanja: odpla~ilo obresti in glavnice
pa ne sme prese~i 5 % zagotovljene porabe.

Kreditne pogodbe na podlagi odlo~itev iz prvega od-
stavka tega ~lena sklepa ‘upan Ob~ine Ko~evje.

9. ~len
Nadzorni odbor pri ob~inskem svetu opravlja nadzor

nad:
– finan~nim, materialnim in ra~unovodskim poslova-

njem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno

ali v celoti zagotavljajo iz ob~inskega prora~una.
^e pri ugotavljanju prora~unskega nadzora pri uporab-

nikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene,
za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zah-
tevati, da se sredstva vrnejo v ob~inski prora~un in o tem
obvesti ‘upana ob~ine. Tudi o pomanjkljivostih, ki so bile
ugotovljene pri vodenju finan~nega in materialnega knjigo-
vodskega stanja obvesti ‘upana ob~ine.

II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINAN^NO
IZRAVNAVO

10. ~len
Ker ob~ina s svojimi prihodki ne more zagotoviti finan-

ciranja zagotovljene porabe, se ji zagotavljajo sredstva za
finan~no izravnavo v dr‘avnem prora~unu.

11. ~len
Ob~ini pripadajo sredstva za fina~no izravnavo v vi{ini

razlike med predvidenimi prilivi izvirnih prihodkov ob~ine in
dolo~enim obsegom sredstev za zagotovljeno porabo.

Kot izvirni prihodki ob~ine se {tejejo predvideni prilivi
po 21. ~lenu zakona o financiranju ob~in.

Sredstva za finan~no izravnavo se zagotavljajo po dva-
najstinah.

III. KON^NI DOLO^BI

12. ~len
Prihodki in odhodki, ki so bili dose‘eni na podlagi

sklepa o za~asnem financiranju prora~unskih potreb v ob~ini
Ko~evje v letu 1995 so sestavni del prora~una za leto 1995.

13. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 401-6/95-1/1
Ko~evje, dne 20. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.

Bilanca
prihodkov in odhodkov prora~una Ob~ine Ko~evje za

leto 1995

PRIHODKI
I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO 600,253.500,00
II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 321,521.244,38
III. PRENOS PRIHODKOV IZ
PRETEKLEGA LETA 129,725.255,62
PRIHODKI SKUPAJ 1.051,500.000,00
ODHODKI
1. Dejavnost ob~inskih organov in
dejavnost uprave ob~ine 83,000.000,00
2. Izobra‘evanje 218,488.000,00
3. Otro{ko varstvo 126,316.900,00
4. Socialno varstvo 31,449.000,00
5. Zdravstvo 24,316.000,00
6. Kultura 45,929.125,00
7. [port 30,100.000,00
8. Kmetijstvo 800.000,00
9. Razvoj, turizem 5,000.000,00
10. Malo gospodarstvo 8,000.000,00
11. Cestno gospodarstvo 151,100.000,00
12. Komunalno gospodarstvo 98,400.000,00
13. Sklad stavbnih zemlji{~ 32,663.981,56
14. Stanovanjsko gospodarstvo 126,828.242,00
15. Poslovni prostori 18,000.000,00
16. Urejanje prostora 8,000.000,00
17. Varstvo pred nesre~ami
a) civilna za{~ita 2,000.000,00
b) po‘arna varnost 12,650.000,00
18. Druge javne potrebe 22,425.338,00
19. Pla~ila obresti 200.000,00
20. Oblikovanje rezerv
a) rezervni sklad 3,000.000,00
b) teko~a rezerva 2,033.413,44
ODHODKI SKUPAJ 1.050,700.000,00
RA^UN FINANCIRANJA 800.000,00

1775.

Na podlagi prvega odstavka 140. ~lena ustave Republi-
ke Slovenije, 61. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95), 3. 4. in 7. ~lena zakona o
gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 26.
in 105. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, {t.
32/93), in 5. ~lena za~asnega statutarnega akta Ob~ine Ko-
~evje (Uradni list RS, {t. 12/95 in 21/95) je Ob~inski svet
ob~ine Ko~evje dne 30. 5. 1995 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih slu‘bah v ob~ini Ko~evje

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a dejavnosti, ki so gospodarske javne

slu‘be (v nadaljevanju: javne slu‘be) v ob~ini Ko~evje (v
nadaljevanju: ob~ini) in ureja na~in njihovega opravljanja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2640 [t. 37 – 30. VI. 1995

Kot javne slu‘be se opravljajo dejavnosti, ki so z zako-
nom dolo~ene kot obvezne lokalne gospodarske javne slu‘be
in dejavnosti, ki so kot lokalne javne slu‘be dolo~ene s tem
odlokom.

2. ~len
Javne slu‘be se izvajajo na podlagi predpisanih tehni~-

nih, oskrbovalnih, stro{kovnih, organizacijskih in drugih stan-
dardov in normativov.

II. NA^IN OPRAVLJANJA JAVNIH SLU@B

3. ~len
Ob~ina z enim ali ve~ odloki podrobneje uredi na~in

opravljanja posamezne ali ve~ javnih slu‘b oziroma podrob-
neje dolo~i elemente iz 7. ~lena zakona o gospodarskih jav-
nih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93).

Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prej{-
njega ~lena niso predpisani za celotno dr‘avo, se predpi{ejo z
odloki iz prej{njega odstavka.

III. JAVNE SLU@BE

4. ~len
Na obmo~ju ob~ine Ko~evje se kot javne slu‘be oprav-

ljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
2. odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
6. urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr-

{in, pe{ poti in drugih javnih poti,
7. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
8. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje komunalnih

naprav,
9. urejanje pokopali{~ in oddajanje prostorov za grobo-

ve v najem,
10. pogrebne storitve,
11. urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvr{~ene med

magistralne in regionalne ceste,
12. urejanje in vzdr‘evanje javnih tr‘nic,
13. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omre‘ja, ki

zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
14. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba

naselij s po‘arno vodo v javni rabi,
15. urejanje javnih parkiri{~ in gara‘nih hi{,
16. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo

prometnih in drugih javnih povr{in v naseljih,
17. upravljanje, vzdr‘evanje in obnova vodopreskrbo-

valnih objektov in naprav,
18. upravljanje, vzdr‘evanje in obnova kanalizacijskih

in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih
slu‘b.

Javne slu‘be iz prej{njega odstavka se opravljajo na
celotnem obmo~ju ob~ine, ~e z odlokom iz 3. ~lena tega
odloka za posamezno javno slu‘bo ni dolo~eno druga~e.

Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. to~ke prvega
odstavka tega ~lena so obvezne lokalne javne slu‘be, dejav-
nosti iz 8., 9., 10., ll., l2., l3., l4., l5., l6., l7. in l8. to~ke
prvega odstavka tega ~lena pa so izbirne lokalne javne slu‘be.

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
javnimi slu‘bami je obvezna, ~e zakon, ali na njegovi podlagi
izdan odlok, ne dolo~ata druga~e.

6. ~len
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje

javnih slu‘b v ob~ini Ko~evje so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in ~i{~enje odpadnih

voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih od-

padkov,
– pokopali{~ni objekti in naprave,
– tr‘nice,
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otro{ka igri{~a,
– omre‘je in naprave javne razsvetljave,
– omre‘je in naprave za oskrbo naselij s po‘arno vodo v

javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– javne sanitarije v naseljih,
– hodniki, pe{ poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in

druge javne povr{ine v naseljih, ki niso razvr{~ene med ma-
gistralne in lokalne ceste.

Z odloki iz 3. ~lena tega odloka se podrobneje opredeli-
jo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih slu‘b,
dolo~ijo objekti in naprave, ki so javno dobro; uredijo pogoji
in na~in rabe objektov in naprav ter druga vpra{anja, poveza-
na z infrastrukturnimi objekti in napravami.

IV. NA^INI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLU@B

7. ~len
Izvajanje gospodarskih javnih slu‘b zagotavlja ob~ina

neposredno ali z dajanjem koncesij.

8. ~len
Ob~ina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih

javnih slu‘b z ustanavljanjem re‘ijskih obratov ali javnih
podjetij.

9. ~len
Re‘ijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustano-

vitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomi~no ali nera-
cionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske jav-
ne slu‘be, ni pa tudi pogojev za podelitev koncesije ali ta ne
bi bila smotrna.

Re‘ijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska
enota ob~inske uprave.

Vpra{anja, povezana z delovnim podro~jem re‘ijskega
obrata, pooblastili in odgovornostjo vodje re‘ijskega obrata
ter druga vpra{anja se uredijo z aktom o ustanovitvi re‘ijske-
ga obrata.

10. ~len
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini ob~ine

ali kot podjetje v me{ani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne slu‘be.

Vpra{anja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in
njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti
med ob~ino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredi-
jo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.

Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvr{uje
ob~inski svet.
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11. ~len
Za izvajanje gospodarskih javnih slu‘b lahko ob~ina da

koncesijo pravni ali fizi~ni osebi, ki je registrirana in izpol-
njuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet konce-
sije.

12. ~len
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristoj-

ni organ ob~ine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi
vloge o zainteresiranosti.

Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpi-
sa, ~e gre za dru‘bo, v kateri je ob~ina kapitalsko udele‘ena.

Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi
z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti dolo~i ob~in-
ski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne slu‘be.

Po kon~anem postopku oblikuje pristojni organ ob~ine
predlog za izbor in ga posreduje ob~inskemu svetu, ki odlo~i
o izboru koncesionarja. Na podlagi odlo~itve ob~inskega sve-
ta izda pristojni organ ob~ine upravno odlo~bo o izboru.

Ponudnik, ki meni, da so bila kr{ena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo v skladu z zakonom.

13. ~len
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogod-

bo o koncesiji ‘upan v imenu in za ra~un ob~ine po predhod-
nem soglasju ob~inskega sveta.

14. ~len
Na podlagi odlo~itve ob~inskega sveta se lahko zagoto-

vi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih slu‘b
tudi z vlaganjem finan~nih in drugih sredstev v zasebnoprav-
ne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.).

Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na pod-
lagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z
izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti, dolo~i ob~inski
svet v skladu z zakonom o gospodarskih javnih slu‘bah.

Po kon~anem postopku oblikuje pristojni organ ob~ine
predlog za izbor in ga posreduje ob~inskemu svetu, ki odlo~i
o izboru koncesionarja. Na podlagi odlo~itve ob~inskega sve-
ta izda pristojni organ ob~ine upravno odlo~bo o izboru.

Ponudnik, ki meni, da so bila kr{ena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo v skladu z zakonom.

15. ~len
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogod-

bo o koncesiji ‘upan v imenu in za ra~un ob~ine po predhod-
nem soglasju ob~inskega sveta.

16. ~len
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganjih se lahko,

skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizi~no
osebo.

V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLU@B

17. ~len
Dejavnosti iz l., l4. in l7. to~ke prvega odstavka 4. ~lena

tega odloka opravlja javno podjetje na celotnem obmo~ju
Ob~ine Ko~evje.

Dejavnosti iz 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., l2., l3., 15.,
16. in 18. to~ke prvega odstavka 4. ~lena tega odloka opravlja
javno podjetje na celotnem obmo~ju ob~ine Ko~evje.

Dejavnosti iz 7. to~ke 4. ~lena tega odloka opravlja
pravna ali fizi~na oseba, ki je registrirana in izpolnjuje pogo-
je za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

Javno podjetje iz drugega odstavka tega ~lena lahko s
soglasjem ustanovitelja s pogodbo poveri izvajanje posamez-
nih dejavnosti ali dela posamezne dejavnosti obstoje~im kra-
jevnim skupnostim v ob~ini Ko~evje.

Vpra{anja povezana s polo‘ajem in poslovanjem javnih
podjetij se uredijo z akti o ustanovitvi javnih podjetij.

18. ~len
^e to narekujejo razlogi ekonomi~nosti oziroma racio-

nalnosti, lahko ob~ina posamezne dejavnosti oziroma pro-
izvode in storitve iz 4. ~lena tega odloka zagotavlja z daja-
njem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem
javnega kapitala v zasebnopravne subjekte.

Ob~ina lahko podeli koncesijo za opravljanje javne slu‘-
be za celotno obmo~je ob~ine ali za del obmo~ja ob~ine.

19. ~len
Ob~ina lahko z aktom iz 17. ~lena prenese na javno

podjetje kot javno pooblastilo tudi dolo~ene strokovnoteh-
ni~ne, organizacijske oziroma razvojne naloge, povezane z
infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi izvaja-
nju gospodarskih javnih slu‘b.

VI. STROKOVNOTEHNI^NE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE

20. ~len
Za opravljanje strokovnotehni~nih, organizacijskih in

razvojnih nalog na podro~ju gospodarskih javnih slu‘b v
Ob~ini Ko~evje se lahko ustanovi direkcija javnih slu‘b.

VII. VARSTVO UPORABNIKOV

21. ~len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet

uporabnikov Ob~ine Ko~evje.
Svet uporabnikov sestavljajo predstavniki krajevnih

skupnosti in sicer vsako krajevno skupnost po en predstav-
nik. Dve ali ve~ krajevnih skupnosti se lahko dogovorijo, da
bodo imele v svetu skupnega predstavnika. Pri glasovanju
ima skupni predstavnik toliko glasov, kolikor krajevnih skup-
nosti zastopa.

22. ~len
Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in

predlaga skupne predloge ob~inskemu svetu in ‘upanu ob~ine,
– zastopa interese krajanov v zvezi z na~rtovanjem in

financiranjem javnih slu‘b in s tem povezanih objektov in
naprav v razmerju do ob~ine,

– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev
javnih slu‘b in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga iz-
bolj{ave,

– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.
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Ob~ina zagotovi materialne in finan~ne pogoje za delo
sveta uporabnikov.

23. ~len
V primeru kr{itve dol‘nosti kontrahiranja s strani izva-

jalca javnih slu‘b, lahko uporabnik od pristojnega organa
ob~ine zahteva izdajo odlo~be, s katero naj ta odlo~i o pravici
uporabnika do storitve in nalo‘i izvajalcu ustrezno ravnanje.

24. ~len
Ob~inski svet in ‘upan ob~ine sta dol‘na obravnavati

pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Ob~inski svet je dol‘an obvestiti svet uporabnikov o

svojih stali{~ih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem
delu, ‘upan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel
pripombo ali predlog sveta.

VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLU@B

25. ~len
Storitve javnih slu‘b, ki so individualno dolo~ljive in

izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo pla~ujejo njihovi
uporabniki glede na koli~ino porabe.

Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s
potrebno dokumentacijo predlo‘i pristojnemu organu ob~ine.

Ob~inski svet lahko dolo~i, da se cene posameznih sto-
ritev pla~ujejo diferencirano glede na posamezne vrste upo-
rabnikov ali za posamezne koli~ine porabljenih storitev.

26. ~len
Storitve gospodarskih javnih slu‘b, pri katerih ni mogo~e

ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesoraz-
merno velikimi stro{ki, se financirajo iz prora~unskih sredstev.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

27. ~len
Do sprejetja odlokov iz 3. ~lena tega odloka, se za

ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo
dolo~be ob~inskih in drugih predpisov, izdanih na podlagi
41. ~lena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS,
{t. 8/82) oziroma dolo~be ob~inskih in drugih predpisov, ~e
niso v nasprotju s tem odlokom.

28. ~len
Svet uporabnikov iz 21. ~lena tega odloka se ustanovi v

6 mesecih od dneva njegove uveljavitve.

29. ~len
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja

obveznih lokalnih gospodarskih javnih slu‘b med dr‘avo in
ob~ino se za prora~unsko financiranje obveznih lokalnih
gospodarskih javnih slu‘b uporabljajo dolo~be veljavnih pred-
pisov.

30. ~len
Z dnem pri~etka veljavnosti tega odloka preneha veljati

odlok o komunalnih dejavnostih v ob~ini Ko~evje (Uradni
list SRS, {t. 19/84 in 35/85).

31. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ob~inska uprava je dol‘na predlo‘iti ob~inskemu svetu
osnutke aktov za reorganizacijo gospodarskih javnih slu‘b v
ob~ini Ko~evje, usklajene s tem odlokom do 31. 12. 1995.

[t. 301-3/95-1/1
Ko~evje, dne 17. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.

KR[KO

1776.

Na podlagi 37. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, {t. 26/90 in 18/93) in 33. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94,
14/95) je ‘upan Ob~ine Kr{ko sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutkov:
– sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoro~nega plana Ob~ine Kr{ko za obdobje 1986–2000
in dru‘benega plana Ob~ine Kr{ko za obdobje 1986–1990;

– sprememb in dopolnitev dela zazidalnega na~rta
Spodnji Gri~ II;

– prostorskih ureditvenih pogojev za {portni center
Gri~ II;

– zazidalnega na~rta Poslovni objekti Stara
vas–Kr{ko.

I
Javno se razgrnejo osnutki:
– sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-

ro~nega plana Ob~ine Kr{ko za obdobje 1986–2000 in dru‘-
benega plana Ob~ine Kr{ko za obdobje 1986–1990;

– sprememb in dopolnitev dela zazidalnega na~rta Spod-
nji Gri~ II;

– prostorskih ureditvenih pogojev za {portni center Gri~
II;

– zazidalnega na~rta Poslovni objekti Stara vas–Kr{ko.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddel-

ka za urejanje prostora, varstvo okolja in premo‘enjsko prav-
ne zadeve Ob~ine Kr{ko, Cesta kr{kih ‘rtev 14 in v prostorih
Krajevne skupnosti Kr{ko, Cesta kr{kih ‘rtev 32.

Javna razgrnitev bo trajala trideset dni od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

III
V ~asu javne razgrnitve lahko k dokumentom podajo

svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in ob~ani,
podjetja ter druge organizacije in skupnosti in le-te posredu-
jejo Oddelku za urejanje prostora, varstvo okolja in premo-
‘enjsko pravne zadeve Ob~ine Kr{ko.

IV
V ~asu javne razgrnitve bo organizirana javna razprava

navedenih osnutkov.
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V
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 352-4/95-1
[t. 352-7/95-1
[t. 352-5/95-1
[t. 352-6/95-1
Kr{ko, dne 23. junija 1995.

@upan
Ob~ine Kr{ko

Danilo Siter l. r.

KUZMA

1777.

V zvezi s sklepom Ob~inskega sveta ob~ine Kuzma z
dne 6. 4. 1995, da je ~lanu ob~inskega sveta Ludviku Ko~arju
prenehal mandat na podlagi 37.a in 37.b ~lena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba
US, RS, {t. U-I-13/94-95, 45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-
144/94-18 in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) je ob~inska
volilna komisija na seji dne 23. 6. 1995 na podlagi 30. ~lena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in
33/94)

u g o t o v i l a,

da je mandat ~lana ob~inskega sveta pre{el na nasled-
njega kandidata z liste kandidatov Slovenske ljudske stranke
– SLS v I. volilni enoti.

Ta kandidat je Gabriel Grah, roj. 26. 7. 1967, kmetova-
lec, stanujo~ v Vidoncih {t. 67.

Kandidat je 7. 6. 1995 podal pismeno izjavo, da spreje-
ma mandat.

[t. 65/95-1
Kuzma, dne 23. junija 1995.

Predsednik
Ob~inske volilne komisije

ob~ine Kuzma
Milan Bani~ l. r.

^lani volilne komisije:
Ivan Bauer l. r.
Jo‘ef Sever l. r.
Darko Tivold l. r.

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Mislinja za leto 1995

1. ~len
Z odlokom o prora~unu Ob~ine Mislinja za leto 1995 (v

nadaljnjem besedilu: prora~un) se zagotavljajo sredstva za
financiranje lokalnih zadev javnega pomena.

2. ~len
Skupni prihodki prora~una za leto 1995 zna{ajo

159,936.570 tolarjev in se razporedijo za
– teko~e obveznosti 159,125.000 tolarjev in
– sredstva rezerve 159,811.570 tolarjev.
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v

bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del prora~una.

3. ~len
Skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhod-

kov prora~una se med letom usklajuje, ~e je to v skladu z
zagotovljeno porabo in v okviru dose‘enih prilivov. Z uskla-
ditvijo se prioritetno zagotovijo sredstva za pla~e, pri ~emer
se upo{teva osnova za obra~un pla~, ki jo dolo~i Vlada Re-
publike Slovenije, ter tisti materialni stro{ki, na katere ni
mogo~e vplivati.

4. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

dolo~ene s prora~unom. Obveznosti se smejo prevzemati v
okviru sredstev, ki so v prora~unu predvidena za posamezne
namene.

5. ~len
Sredstva prora~una se med letom delijo praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru dose‘enih prilivov in
dogovorjenih pogojev za izpolnjevanje obveznosti, ki se po-
ravnavajo iz prora~una.

6. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan. Za zako-

nito in namensko uporabo sredstev uporabnikov prora~un-
skih sredstev so odgovorni njihovi vodje in vodje ra~unovod-
stev.

7. ~len
@upan ob~ine je poobla{~en, da odlo~a:
– o za~asnem zmanj{anju zneskov sredstev za posamez-

ne namene, ~e prihodki prora~una ne pritekajo v predvideni
vi{ini,

– o uporabi sredstev rezerv iz 1. to~ke 12. ~lena zakona
o financiranju ob~in do ene petine sredstev rezerv,

– o najemu posojila najve~ do 5 % sprejetega prora~una
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una, ki
mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta, in

– o varni ter gospodarni nalo‘bi nerazporejenih sred-
stev.

8. ~len
O zadol‘itvi za financiranje investicij v infrastrukturne

objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih slu‘b, odlo~a ob~inski svet.

MISLINJA

1778.

Na podlagi 57. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-95,
45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94 in 14/95) in 21. ~lena statuta Ob~ine Mislinja (Urad-
ni list RS, {t. 27/95) je Ob~inski svet ob~ine Mislinja na seji
dne 21. 6. 1995 sprejel
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9. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1995
dalje.

[t. 401-1/95
Mislinja, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

Bilanca

prihodkov in odhodkov prora~una
Ob~ine Mislinja za leto 1995

PRIHODKI v tolarjih
Prihodki za zagotovljeno porabo 135,712.000
Prihodki za druge naloge 23,030.000
Prihodki, preneseni iz preteklega leta 1,194.570
SKUPAJ PRIHODKI 159,936.570
ODHODKI
Sredstva za lokalno samoupravo 17,398.000
Sredstva za dru‘bene dejavnosti 64,500.000
Sredstva za gospodarsko infrastrukturo 71,505.000
Sredstva za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesre~ami 3,300.000
Drugi odhodki 2,422.000
Sredstva rezerve 811.570
SKUPAJ ODHODKI 159.936.570

1779.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-95,
45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94 in 14/95) ter 21. in 72. ~lena statuta Ob~ine Mislinja
(Uradni list RS, {t. 27/95) je Ob~inski svet ob~ine Mislinja
na 7. seji dne 8. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

Ob~ine Mislinja

1. ~len
S tem odlokom se ustanovi in dolo~i organizacija ter

delovno podro~je uprave Ob~ine Mislinja.

2. ~len
Naloge in pristojnosti ob~inske uprave za Ob~ino Misli-

nja opravlja Ob~inski urad Mislinja (v nadaljnjem besedilu:
urad).

Urad deluje na sede‘u Ob~ine Mislinja, v Mislinji, [ol-
ska cesta 34.

3. ~len
Urad vodi ‘upan.
Za vodenje urada ali za opravljanje posameznih nalog

vodenja urada lahko ‘upan pooblasti tajnika.

4. ~len
Delovanje, polo‘aj, pravice ter obveznosti urada in de-

lavcev urada dolo~a zakon in statut ob~ine.

5. ~len
Ob~inski urad v okviru pristojnosti in obveznosti ob~i-

ne:
– izvaja zakone, odloke ter druge splo{ne in posami~ne

akte,
– opravlja vse upravne zadeve in izdaja posami~ne akte

iz pristojnosti ob~ine,
– izvr{uje zakone in druge predpise dr‘ave, kadar v

skladu z zakonom odlo~a o upravnih stvareh iz dr‘avne pri-
stojnosti ali na podlagi javnih pooblastil,

– pripravlja splo{ne akte, prora~un, zaklju~ni ra~un pro-
ra~una ter druge akte, poro~ila in druga gradiva za ‘upana in
ob~inski svet,

– opravlja strokovne, administrativne in tehni~ne nalo-
ge za ob~inske organe,

– upravlja z ob~inskim premo‘enjem,
– zagotavlja izvajanje javnih slu‘b in nadzor nad njiho-

vim delovanjem,
– opravlja vsa ra~unovodska, knjigovodska in blagaj-

ni{ka ter druga administrativno tehni~na dela v zvezi z izva-
janjem ob~inskega prora~una, delovanjem ob~inskih organov
in urada ter upravljanjem ob~inskega premo‘enja,

– opravlja druge naloge in dela, ki jih dolo~i ‘upan.

6. ~len
Izvajanje nekaterih strokovnih nalog lahko ‘upan naro~i

pri strokovnih organizacijah ali posameznikih - strokovnja-
kih.

^e je za ob~ino racionajnej{e in bolj smotrno, se lahko
‘upan s soglasjem ob~inskega sveta dogovori z drugo ob~in-
sko upravo ali drugo organizacijo, da za ob~ino opravlja
nekatere upravne ali strokovne naloge.

O oddaji del iz prvega in drugega odstavka tega ~lena se
sklene pogodba.

7. ~len
Upravne in druge naloge urada opravljajo tajnik, uprav-

ni in strokovno tehni~ni delavci.
Polo‘aj delavcev urada ureja zakon.

8. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v uradu dolo~i ‘upan v

tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.

9. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati za~asni

pravilnik o organizaciji, delovnem podro~ju in na~rtu delov-
nih mest uprave Ob~ine Mislinja.

10. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 013-1/95
Mislinja, dne 21. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Mislinja

Dominik Javornik l. r.
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MUTA

1780.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) in 10. ~lena statuta Ob~ine Muta (MUV,
{t. 10/95) je Ob~inski svet ob~ine Muta na seji dne 15. 6.
1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Muta za leto 1995

1. ~len
S prora~unom Ob~ine Muta za leto 1995 (v nadaljnjem

besedilu: ob~inski prora~un) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje javne porabe v Ob~ini Muta.

2. ~len
Skupni prihodki ob~inskega prora~una za leto 1995 zna-

{ajo 132,203.243 tolarjev.
Podrobnej{i pregled prihodkov in odhodkov ob~inskega

prora~una in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihod-
kov in odhodkov, ki je sestavni del ob~inskega prora~una.

@upan ob~ine se poobla{~a, da med letom usklajuje
skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritva-
mi Republike Slovenije za podro~je javne porabe.

3. ~len
Od izvirnih prihodkov ob~inskega prora~una za leto

1995 se izlo~i 0,5% v sredstva rezerve ob~ine.

4. ~len
Prihodki od prodaje in najema ob~inskega premo‘enja

ter prihodki, ki jih dose‘ejo upravni organi s svojo dejavnost-
jo, so prihodki ob~inskega prora~una.

5. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se razporedijo med le-

tom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v od-
visnosti od zapadlosti obveznosti ter v skladu z dinamiko
prihodkov.

6. ~len
Uporabniki ob~inskega prora~una morajo izvr{evati svo-

je naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z ob~inskim
prora~unom in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi prese-
gale s prora~unom dolo~ena sredstva.

7. ~len
@upan lahko za~asno zmaj{a zneske sredstev, ki so v

prora~unu razporejeni za posamezne namene ali za~asno za-
dr‘i uporabo sredstev, ~e prihodki prora~una niso dose‘eni v
predvideni vi{ini.

O ukrepu iz prej{njega odstavka mora ‘upan obvestiti
ob~inski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo ob-
~inskega prora~una.

8. ~len
Za smotrno uporabo sredstev ob~inskega prora~una je

odgovoren ‘upan kot odredbodajalec in vodja ra~unovod-
stva.

9. ~len
@upan je poobla{~en, da odlo~a o:

– uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve za pokri-
vanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postav-
kah in za nepredvidene odhodke ob pogoju, da sodijo ti
odhodki v okvir javne porabe ob~ine. O svojih odlo~itvah
obve{~a ob~inski svet,

– prenosih sredstev med razli~nimi postavkami istega
namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z
uporabniki,

– za~asni vezavi likvidnostnih sredstev prora~una, zara-
di ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve teko~e
likvidnosti prora~una,

– uporabi sredstev rezerve ob~ine za namene iz 1. to~ke
12. ~lena zakona o financiranju ob~in do 200.000 tolarjev za
posamezni primer. O svoji odlo~itvi obve{~a ob~inski svet.

10. ~len
Ob~inski svet odlo~a o dolgoro~ni zadol‘itvi za namene

gospodarske infrastrukture v skladu s 17. ~lenom zakona o
financiranju ob~in.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prej{njim odstav-
kom sklene ‘upan.

11. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Medob~in-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 04/95
Muta, dne 15. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Muta
Mirko Vo{ner l. r.

NOVO MESTO

1781.

Na podlagi 25. ~lena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 14/95)
in 17. ~lena statuta Mestne ob~ine Novo mesto (Uradni list
RS, {t. 13/95) je Ob~inski svet Mestne ob~ine Novo mesto na
7. seji dne 8. 6. 1995 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
statuta Mestne ob~ine Novo mesto

1. ~len
V statutu Mestne ob~ine Novo mesto se v 6. ~lenu v

tretjem odstavku ~rtata besedi: “Republika Slovenija”.

2. ~len
Besedilo 8. ~lena statuta se spremeni tako, da se glasi:
“Obmo~je ob~ine je lahko razdeljeno na krajevne skup-

nosti in mestne ~etrti, ki so pravne osebe. Ustanovi jih ob~in-
ski svet s statutarnim sklepom, upo{tevajo~ interes prebival-
cev.

S statutarnim sklepom se dolo~ijo naloge, na~in financi-
ranja, organiziranost in druge zadeve, ki so pomembne za
delovanje krajevnih skupnosti in mestnih ~etrti.”

3. ~len
V 10. ~lenu se za dvanajsto alineo doda nova alinea, ki

se glasi:
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“– izvaja naloge za{~ite in re{evanja, ki so opredeljene
v zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre~ami,”.

4. ~len
V 13. ~lenu se v prvem stavku ~rtata besedi: “ob~inski

odbori”.

5. ~len
V 16. ~lenu se ~rtajo besede: “in ob~inska volilna komi-

sija.”

6. ~len
V 17. ~lenu se za drugo alineo prvega odstavka namesto

pike postavi vejica in doda tekst: “ki jih imenuje izmed
~lanov ob~inskega sveta.”

V drugem odstavku 17. ~lena se ~rtajo sedma, osma in
deseta alinea in se nadomestijo z dvema novima alineama, ki
se glasita:

“– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter
~lane komisij in odborov ob~inskega sveta,

– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,”.
Enajsta alinea 17. ~lena se spremeni tako, da se ~rta

beseda “odborov”, ~rta se vejica za besedo “pod`upanov” in
doda tekst “ter ob~inske uprave”.

^rta se trinajsta alinea 17. ~lena.
Dosedanja dvaindvajseta alinea se spremeni tako, da se

glasi:
“– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvet

na~elnika upravne enote,”.
Pred zadnjo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
“– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin,”.
V zadnji alinei 17. ~lena se besedi “dolo~a zakon” spre-

menita v besedi “dolo~ajo zakoni”.

7. ~len
V 20. ~lenu se prvi stavek drugega odstavka spremeni

tako, da se pravilno glasi:
“Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e ̀ upan.”
V 20. ~lenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“^lan sveta ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas,

ki ga je izrekel na sejah ob~inskega sveta ali na sejah njego-
vih delovnih teles.”

8. ~len
Za 20. ~lenom se dodata nova 20.a ~len in 20.b ~len, ki

se glasita:

“20.a ~len
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat:
– ~e izgubi volilno pravico,
– ~e postane trajno nezmo‘en za opravljanje funkcije,
– ~e je s pravnomo~no sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, dalj{o od {est mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~in-
skega sveta,

– ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnosti, ki
ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,

– ~e odstopi.
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat z dnem, ko

ob~inski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prej{njega
odstavka.

Ne glede na dolo~bo 30. ~lena zakona o lokalnih voli-
tvah v primerih prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve

do pete alinee prvega odstavka tega ~lena, nadomesti ~lana
ob~inskega sveta, ki mu preneha funkcija, naslednji kandidat
z liste kandidatov. ^e takega kandidata ni, ga nadomesti
kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela
lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni
enoti.

20.b ~len
^lani ob~inskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘upana, pod‘upana in ~lana nadzornega odbora kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi.

Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘ljiva s
funkcijo na~elnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo poob-
lastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.”

9. ~len
V 25. ~lenu se drugi odstavek spremeni tako, da se

beseda “navzo~ih” nadomesti z besedo “opredeljenih”.

10. ~len
Naslov pred 36. ~lenom se dopolni tako, da se glasi: “6.

@upan in pod`upani”.

11. ~len
Za 36. ~lenom se doda nov 36.a ~len, ki se glasi:
“Funkciji ̀ upana in pod`upana nista zdru`ljivi s funkci-

jo ~lanov ob~inskega sveta in ~lanov nadzornega odbora ter z
delom v ob~inski upravi kot tudi ne s funkcijami in deli iz
tretjega odstavka 20.b ~lena tega statuta.

^e je ~lan ob~inskega sveta izvoljen za ‘upana, mu
preneha mandat ~lana ob~inskega sveta.

^e je ~lan ob~inskega sveta imenovan za pod‘upana v
~asu opravljanja te funkcje, ne more opravljati funkcije ~lana
ob~inskega sveta. V tem ~asu opravlja funkcijo ~lana ob~in-
skega sveta naslednji kandidat z liste kandidatov.

12. ~len
V 37. ~lenu se dopolnita druga in ~etrta alinea, tako da

se pravilno glasita:
“– ob~inskemu svetu predlaga sprejem prora~una ob~i-

ne in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge splo{ne akte
iz pristojnosti ob~inskega sveta,

“– dolo~i sistematizacijo delovnih mest v ob~inski upra-
vi, vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave.”

Pred zadnjo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
“– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih

aktov ob~ine,”.
V zadnji alinei se besedi “dolo~a zakon” dopolnita tako,

da se glasita “dolo~ajo zakoni”.

13. ~len
39. ~len se dopolni tako, da se glasi:
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta

in odborov, na njih razpravljati in dajati predloge, sej nadzor-
nega odbora pa le na njegovo povabilo.

14. ~len
V 40. ~lenu se za drugim stavkom ~rta pika in doda

novo besedilo, ki se glasi:
“ter za nadome{~anje v primeru njegove odsotnosti ali

zadr`anosti.”
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15. ~len
V 46. ~lenu se v prvem stavku ~rtata besedi: “oziroma

`upan”.

16. ~len
V 50. ~lenu se dodata nova odstavka, ki se glasita:
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja

zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

17. ~len
V 51. ~lenu se ~rta zadnji stavek.

18. ~len
54. ~len se spremeni tako, da se glasi: “O upravnih

stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na prvi stopnji ob~in-
ska uprava, na drugi stopnji pa `upan, ~e ni z zakonom
druga~e odlo~eno.”

19. ~len
V 63. ~lenu se ~rta zadnji stavek.

20. ~len
91. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine ali naravne

nesre~e, lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postop-
ku.”

21. ~len
V 93. ~lenu se v drugem odstavku ~rtajo besede “ter na

podlagi javnih pooblastil.”
^rta se tudi tretja alinea tretjega odstavka.

22. ~len
100. ~len se dopolni tako, da se zbri{e pika za drugim

stavkom in doda nov tekst:
“na referendumu. Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v {ir{o

lokalno skupnost je na referendumu sprejeta, ~e se za to
odlo~i ve~ina volivcev, ki so glasovali.”

23. ~len
101. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Obstoje~e krajevne skupnosti nadaljujejo svoje delo

do sprejetja statutarnega sklepa o ustanovitvi krajevnih skup-
nosti in mestnih ~etrti ter do izvolitve njihovih organov,
vendar najkasneje do 30. 4. 1996.”

24. ~len
102. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Ob~inski svet sprejme statutarni sklep o ustanovitvi

krajevnih skupnosti v ob~ini po poprej{njih obravnavah na
zborih krajanov, ki se opravijo v skladu s statuti obstoje~ih
krajevnih skupnosti. “

25. ~len
Besedilo 104. ~lena statuta se spremeni tako, da se

glasi:
“Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

ob~ine Novo mesto (SDL, {t. 5/79). Predpisi in drugi splo{ni
akti, ki sta jih sprejela Skup{~ina ob~ine Novo mesto in njen
izvr{ni svet, ostanejo v veljavi do sprejetja novih v skladu s
tem statutom in se uporabljajo v tistih delih, ki zadevajo
obmo~je Mestne ob~ine Novo mesto.”

26. ~len
Te spremembe za~nejo veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 013-1/95-12
Novo mesto, dne 8. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta Mestne ob~ine

Novo mesto
Janez Me‘an l. r.

1782.

Na podlagi 17. ~lena statuta Mestne ob~ine Novo mesto
(Uradni list RS, {t. 13/95) ter 39. ~lena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93) je ob~inski svet na seji dne 8. 6. 1995 sprejel

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

ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega
jedra) in primestna sredi{~a

1. ~len
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto

(izven mestnega jedra) in primestna sredi{~a (Uradni list RS,
{t. 7/92 in 32/93, v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni:

V 44. ~lenu odloka se v to~ki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih obmo~ij za pogoji ureditvene-
ga obmo~ja III/D2 – zdravstveni center dodajo pogoji za
ureditveno obmo~je:

III/D3 – bencinski servis Brod
1 – NAMEN UO: terciarne dejavnosti – bencinski ser-

vis s spremljajo~imi dejavnostmi
2 – PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE
3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodar-

ska stavba, objekt ima lahko tipske oznake
4 – POMO@NE STAVBE so lahko najve~ P + 1
5 – DODATNI POGOJI:
– kot funkcionalna dejavnost na mestni vpadnici naj bo

locirana in oblikovana podrejeno,
– ob regionalni cesti R 333 se naj izvede kolesarska

steza, enojni drevored ter plo~nik od odcepa stare ceste za
Brod do kri‘i{~a za Ulico Slavka Gruma, za uvoz v obmo~je
servisa se mora izvesti desni zavijalni pas za uvoz in desni
~akalni pas za leve zavijalce,

– na zelenici ob plo~niku naj se uredi po~ivali{~e s
klopmi, informacijskim panojem ali tablo ter ko{i za smeti,

– proti stanovanskemu obmo~ju se naj zasadi gosta ve-
getacija.

2. ~len
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se uredi-

tveno obmo~je “III/P1” – Brod zmanj{a za ureditveno ob-
mo~je bencinskega servisa Brod in temu obmo~ju doda ozna-
ka III/D3.
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3. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 012-6/95-12
Novo mesto, dne 8. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

Mestne ob~ine Novo mesto
Janez Me‘an l. r.

1783.

Na podlagi 17. ~lena statuta Mestne ob~ine Novo mesto
(Uradni list RS, {t. 13/95) ter 39. ~lena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/
84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93) je ob~inski svet na seji dne 8. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi zazidalnega na~rta “Na Kamenju” v

Dolenjskih Toplicah- sprememba

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se sprejme sprememba zazidalnega na-

~rta “Na Kamenju” v Dolenjskih Toplicah – sprememba
(odlok objavljen v Skup{~inskem Dolenjskem listu, {t. 6/90,
10/90 in 12/91, v nadaljnjem besedilu: sprememba zazidalne-
ga na~rta).

Spremembo zazidalnega na~rta je izdelal Neapolis d.o.o,
Novo mesto pod {t. LDSO-254/93 v marcu 1995. Sestavljata
ga tekstualni del in grafi~ne priloge.

2. ~len
Sprememba zazidalnega na~rta obravnava gradnjo ene

stanovanjske hi{e na zemlji{~u parc. {t. 415 in delu poti s
parc. {t. 953 k.o. Toplice kot zapolnitev niza stanovanjskih
objektov, predvidenih po osnovnem zazidalnem na~rtu. Zem-
lji{~e le‘i v obmo~ju ‘e sprejetega zazidalnega na~rta.

Del poti s parc. {t. 953 k.o. Toplice se k funkcionalnemu
zemlji{~u tega objekta pripoji po izgradnji nove ceste, pred-
videne z osnovnim zazidalnim na~trom.

II. POGOJI ZA IZRABO ZEMLJI[^A IN ZA
OBLIKOVANJE POSEGA V PROSTOR

3. ~len
Stanovanjska hi{a je tlorisnih dimenzij 11 × 9 + 3.5 × 6

m s ± 5%, v dol‘ino brez odstopanja. Vertikalni gabarit je
klet, pritli~je in mansarda s kolen~nim zidom najve~ 1 m.
Streha je simetri~na dvokapnica, naklona 40 do 43 stopinj,
kritina ope~ni zareznik. Streha nad prizidanim delom je rav-
na, pohodna.

4. ~len
Na funkcionalnem zemlji{~u objekta sta predvideni dve

parkirni mesti. Ostali del zemlji{~a se uredi kot zelenica.

III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
OPREMO ZEMLJI[^A

5. ~len
Dostop do objekta je z obstoje~e ceste. Po izgradnji

nove ceste, predvidene po osnovnem zazidalnem na~rtu, se
nanjo izvede priklju~ek, po delu opu{~enega cestnega telesa.

6. ~len
Objekt se do izgranje infrastrukturnega omre‘ja po os-

novnem zazidalnem na~rtu priklju~i na obstoje~e vodovodno
in elektri~no omre‘je, za odvod fekalnih vod pa se zgradi
triprekatna neprepustna greznica brez iztoka v ponikovalnico.

Po izgradnji infrastrukturnega omre‘ja se mora objekt
obvezno priklju~iti na vse naprave.

7. ~len
Trafo postaja [krile, predvidena po osnovnem zazidal-

nem na~rtu se opusti, ker je ‘e postavljena nova pri gasil-
skem domu v jedru naselja in bo slu‘ila tudi za napajanje
predvidenih objektov v obmo~ju [kril. Plato, predviden za
lokacijo trafo postaje se ohrani.

8. ~len
Z gradnjo objekta bo tangiran zemeljski telefonski ka-

bel, zato mora investitor v roku 10 dni pred pri~etkom del pri
PE PTT Novo mesto pisno naro~iti obele‘enje, za{~ito oziro-
ma prestavitev kabla. V neposredni bli‘ini trase tk kabla ni
dovoljena uporaba gradbenih strojev in miniranje. Dela nad
kablom se mora izvajati izklju~no ro~no. Prav tako ni dopu-
sten odvzem materiala in nasip nad traso.

IV. KON^NE DOLO^BE

9. ~len
In{pekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem te spremembe

zazidalnega na~rta opravlja urbanisti~na in{pekcija pri Upra-
vi in{pekcijskih slu‘b Novo mesto.

10. ~len
Sprememba zazidalnega na~rta je stalno na vpogled pri

Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora ob~ine
Novo mesto, Zavodu za dru‘beno planiranje in urbanisti~no
na~rtovanje ter Krajevni skupnosti Dolenjske Toplice.

11. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 012-7/95-12
Novo mesto, dne 8. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

Mestne ob~ine Novo mesto
Janez Me‘an l. r.

1784.

Na podlagi 17. ~lena statuta Mestne ob~ine Novo mesto
(Uradni list RS, {t. 13/95) je Ob~inski svet Mestne ob~ine
Novo mesto na seji 8. 6. 1995 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prevzemu

izdajateljstva revije Rast

1. ~len
10. ~len odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast se

spremeni tako, da se glasi:
Revija Rast ima svet, ki ga sestavljajo predstavniki

izdajatelja in soizdajateljev.
^lani sveta imajo tolik{en dele‘ glasov pri odlo~anju,

kolikr{en je njihov dele‘ v finan~nem planu sredstev izdaja-
telja in soizdajateljev.

2. ~len
^rta se celotno poglavje pod to~ko V. PRAVICA DO

OBJAVLJANJA (~l. 13. in 14.), zaradi ~esar se spremeni
o{tevil~enje ~lenov tako, da sedanji ~leni od 15. do 22. posta-
nejo ~leni od 13. do 20. in o{tevil~enje poglavij tako, da
dosedanji poglavji VI. in VII. postaneta poglavji V. in VI.

3. ~len
Sedanji 15. ~len (novi 13. ~len) se dopolni tako, da se

doda 3. alinea: ~lanarina.
Sedanji 3. in 4. alinea postaneta 4. in 5.

4. ~len
20. ~len (novi 18. ~len) se spremeni tako, da se glasi:
Kot izdajateljice lahko pristopijo tudi ostale ob~ine in

podjetja pod pogojem, da bodo sofinancirale izdajanje revije.
Pravico do ~lanstva v svetu imajo vsi soizdajatelji v

skladu z dolo~ilom 10. ~lena tega odloka.

5. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 612-3/95
Novo mesto, dne 8. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

Mestne ob~ine Novo mesto
Janez Me‘an l. r.

2. ~len
Spremeni se 7. ~len in glasi:
“Pravico do glasovanja na referendumu vsi ob~ani, ki so

vpisani v volilni imenik.”

3. ~len
Spremeni se 9. ~len in glasi:
“Dru`beni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samopris-

pevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni organ sveta kra-
jevne skupnosti, ki ga posebej pooblasti in dolo~i. Pravilnost
obra~unavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira pri iz-
pla~evalcih osebnega dohodka Agencija za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje RS ter uprava za dru`bene prihod-
ke v okviru svoje pristojnosti.”

4. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi.

Predsednik
Krajevne skupnosti Stopi~e

Alojz Golob l. r.

1785.

Na podlagi 8. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, {t. 3/73, 17/83, 35/85, 48/86) ter
56. ~lena statuta Krajevne skupnosti Stopi~e in sklepa zbora
krajanov z dne 21. maja 1995 je Svet Krajevne skupnosti
Stopi~e na seji dne 18. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za obmo~je Krajevne skupnosti Stopi~e

1. ~len
V 5. ~lenu se 1. to~ka spremeni in glasi:
“Delovni ljudje od svojih ~istih osebnih dohodkov in

drugih osebnih prejemkov, od katerih se pla~ujejo prispevki
iz osebnega dohodka, po stopnji 2%, razen tistih, ki prejema-
jo zajam~ene osebne dohodke,”.

PIRAN

1786.

 Na podlagi 29. in 49. ~lena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in 53. ~lena
statuta Ob~ine Piran ter na predlog ‘upana Ob~ine Piran je
Ob~inski svet ob~ine Piran na seji dne 1. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju uprave Ob~ine

Piran ter o delavcih v ob~inski upravi

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ureja organizacija ob~inske uprave,

dolo~a njeno delovno podro~je in okvirni na~in njenega delo-
vanja.

2. ~len
Ob~inska uprava je enovita uprava in strokovni organ

ob~ine, ki opravlja upravne in strokovne naloge iz pristojno-
sti ob~ine.

Ob~inska uprava samostojno nastopa v pravnem prome-
tu v skladu z zakonom, statutom in drugimi predpisi in akti
ob~inskih organov.

3. ~len
Za neposredno izvajanje nalog ob~inske uprave skrbi

tajnik.
@upan lahko na predlog tajnika pooblasti drugega de-

lavca ob~inske uprave za podpisovanje dolo~enih aktov po-
slovanja s podro~ja dela ob~inske uprave.

Tajnik skrbi in je odgovoren ‘upanu ter svetu za izvaja-
nje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpi-
sov o upravnem postopku ter za zakonitost dela ob~inske
uprave.
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4. ~len
Ob~inska uprava opravlja na delovnih podro~jih, dolo-

~enih s tem odlokom, vse upravne in strokovne naloge razen
tistih, ki so s statutom in odloki poverjene drugim organom
oziroma izvajalcem.

Upravne in strokovne naloge so naslednje:
– izdajanje predpisov za izvr{evanje statuta, odlokov ter

drugih splo{nih aktov in odlo~itev ob~inskega sveta, ‘upana
in drugih organov in delovnih teles;

– izdajanje posami~nih upravnih aktov;
– priprava splo{nih aktov, prora~una in zaklju~nega ra-

~una, drugih aktov, poro~il in drugih gradiv za ob~inske
organe;

– upravljanje z ob~inskim premo‘enjem;
– zagotavljanje izvajanja javnih slu‘b in nadzor nad

njihovim izvajanjem;
– pospe{evanje razvoja na podro~ju gospodarstva in

dru‘benih dejavnosti;
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih predpisov;
– nadzorstvo nad javnim redom in mirom, mirujo~im

prometom in komunalno ureditvijo
– zagotavljanje za{~ite in re{evanja ter po‘arne varno-

sti,
– zagotavljanje strokovno administrativnih in finan~nih

del in nalog za druge pravne osebe in organe.

II. ORGANIZACIJA OB^INSKE UPRAVE

5. ~len
Naloge ob~inske uprave opravljajo natranje organiza-

cijske enote.
Ob~inska uprava ima naslednje organizacijske enote:
1. urad ‘upana;
2. urad za finance in dru‘bene dejavnosti;
3. urad za urejanje prostora;
4. urad za premo‘enje in gospodarske javne slu‘be;
5. urad za komunalni nadzor.

6. ~len
Notranjo organizacijsko enoto vodi na~elnik, ki ga ime-

nuje in razre{uje ‘upan.
Notranjo organizacijo urada predpi{e ‘upan na predlog

na~elnika urada.
Za usklajevanje dela med uradi skrbi tajnik.
1. Urad ‘upana opravlja:
– naloge strokovnega, organizacijskega, in servisnega

zna~aja pomembne za delovanje ob~inske uprave, kadrovske
zadeve, prevajanje, pisarni{ka opravila, vzdr‘evanje, tehni~-
ne naloge in druge naloge;

– protokolarne zadeve;
– naloge na podro~ju za{~ite in re{evanja ter po‘arnega

varstva;
– strokovne in organizacijske naloge za organe ob~ine

in druge organe in delovna telesa;
– lokalne volitve;
2. Urad za finance in dru‘bene dejavnosti opravlja nalo-

ge na naslednjih podro~jih:
– finan~no poslovanje;
– ra~unovodstvo in knjigovodstvo;
– prora~un in ra~uni drugih oranov;
– delovanje finan~nih in investicijskih skladov ob~ine;

– strokovne in razvojne naloge za pred{olsko vzgojo in
izobra‘evanje;

– zdravstvo;
– kultura in kulturna dedi{~ina
– {port in telesna kultura;
– socialno varstvo;
– promocija in turizem;
– upravne naloge odlo~anja o podelitvi koncesij s po-

dro~ja dela urada.
3. Urad za urejanje prostora opravlja naloge z nasled-

njih podro~jih:
– varstvo okolja (razen nalog na podro~ju javnih slu‘b

varstva okolja);
– urejanje prostora in urbanisti~no na~rtovanje;
– strokovne naloge pri poseganju v prostor;
– upravne naloge pri posegih v prostor - za katere je

odgovorna  ob~ina.
Urad za urejanje prostora opravlja tudi druge naloge na

podro~ju okolja in prostora, ki sodijo v pristojnost ob~inske
uprave.

4. Urad za ob~insko premo‘enje in gospodarske javne
slu‘be opravlja naloge z naslednjih podro~ij:

– upravljanje ob~inskega premo‘enja;
– gospodarjenje s stavbnimi zemlji{~i;
– evidenca ob~inskega premo‘enja (premo‘enjska bi-

lanca);
– lokalne gospodarske javne slu‘be (javne slu‘be var-

stva okolja, komunalne in druge javne slu‘be);
– lokalne javne ceste in javne poti ter stanovanjsko   gos-

podarstvo;
– kmetijstvo, gozdarstvo in ribi{tvo.
Urad za ob~insko premo‘enje in gospodarske javne slu‘-

be opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti ob~inske uprave,
ki se nana{ajo na premo‘enje ob~ine, gospodarske javne
slu‘be in investicije v gospodarsko infrastrukturo.

5. Urad za komunalni nadzor opravlja naloge nadzora
nad izvr{evanjem ob~inskih in drugih predpisov, ki jo poob-
la{~ajo za nadzor na podro~ju komunalne urejenosti, mirujo-
~im prometom in javnim redom in mirom;

Urad ima pri opravljanju svojih nalog pooblastila, ki so
dolo~ena v zakonih in ob~inskih odlokih za podro~je komu-
nalne in{pekcije.

7. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~inske uprave na podro~jih, ki

niso na{teta v 6. ~lenu opravlja tisti urad v katero delovno
podro~je spada naloga po svoji naravi. O tem odlo~a ‘upan
ali tajnik ob~inske uprave.

^e je zadeva tak{na, da po svoji naravi ne spada v
delovno podro~je uradov iz 2. do 5. to~ke 6. ~lena, jo opravlja
urad ‘upana.

8. ~len
Delo ob~inske uprave je javno.
O delu ob~inske uprave obve{~a javnost ‘upan ali od

njega poobla{~ena oseba.
Ob~inska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati

tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi dolo-
~eni kot osebna, dr‘avna ali uradna tajnost.

9. ~len
Za pripravo in izvedbo posameznih enkratnih ali ob~a-

snih zahtevnej{ih nalog, ki terjajo aktivnost dveh ali ve~
organizacijskih enot, ‘upan lahko imenuje delovne skupine
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ali projektne skupine, kateri vodje neposredno odgovarjajo
‘upanu za delo v zvezi z opredeljenimi nalogami ali projekti.

10. ~len
Sekretar ob~inskega sveta je za svoje delo odgovoren

ob~inskemu svetu in ‘upanu.

11. ~len
Upravne in strokovne naloge ob~inske uprave opravlja-

jo tajnik ob~inske uprave, na~elniki, vi{ji upravni delavci,
upravni in strokovni delavci ter tehni~ni delavci v skladu z
aktom o sistemizaciji delovnih mest ob~inske uprave, ki jo
dolo~i ‘upan.

12. ~len
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti

ob~ine odlo~a tajnik ob~inske uprave, ki lahko za odlo~anje
pooblasti delavca v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisa-
ne pogoje za vodenje upravnega postopka in odlo~anje.

13. ~len
Tajnik ob~inske uprave lahko pooblasti drugega delav-

ca uprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje, za vodenje uprav-
nega postopka do izdaje odlo~be.

Na drugi stopnji odlo~a v upravnih stvareh iz izvirne
pristojnosti ‘upan. Postopek pa vodi delavec uprave, ki ga
pooblasti ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je dopusten upravni
spor.

V upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti odlo~a na
prvi stopnji ‘upan, ki lahko za odlo~anje in vodenje postopka
pooblasti delavca v upravi, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

14. ~len
O izlo~itvi tajnika ob~inske uprave pri odlo~anju v

upravnem postopku ali drugega delavca v upravi odlo~a ‘u-
pan.

O izlo~itvi ‘upana pri odlo~anju v upravnem postopku
odlo~i ob~inski svet, ki v tem primeru tudi odlo~i v upravni
stvari.

15. ~len
Delavce ob~inske uprave sprejema v delovno razmerje

‘upan na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Za sprejemanje v delovno razmerje in odlo~anje o dru-

gih pravicah iz delovnega razmerja lahko ‘upan pooblasti
tajnika ob~inske uprave.

O disciplinski odgovornosti delavca v ob~inski upravi
odlo~a na prvi stopnji ‘upan, na drugi stopnji pa tri~lanska
disciplinska komisija, ki jo imenuje ‘upan.

16. ~len
Za delavce v ob~inski upravi se smiselno uporabljajo

predpisi o delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce
v dr‘avni upravi.

Delavcem v ob~inski upravi dolo~i pla~o ‘upan.

III. KON^NE DOLO^BE

17. ~len
Delavci uprave prej{nje Ob~ine Piran, ki jih je na podla-

gi statutarnega sklepa Ob~ine Piran (Uradne objave, {t. 27/94)
in sklepa Ob~inskega sveta ob~ine Piran, {t. 021-3/93-94 z
dne 23. 12. 1994 prevzela nova ob~ina Piran, nadaljujejo z
delom kot delavci nove ob~inske uprave.

Delavci iz prej{njega odstavka tega ~lena uveljavljajo
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v novi ob~inski
upravi skladno z zakonom, statutom ob~ine ter odlokom in
aktom o sistemizaciji od 1. 1. 1995.

18. ~len
Akt o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski upravi

dolo~i ‘upan najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega
odloka.

19. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi in delovnem podro~ju uprave Ob~ine Piran (Urad-
ne objave, {t. 23/90 z dne 26. 7. 1990).

20. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 021-4/95
Piran, dne 1. junija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine Piran
 dr. Milena Oblak-Juh l. r.

In base agli articoli 29 e 49 della Legge sulle autonomie
locali (Gazz. uff. RS, n, 72/93, 57/94 e 14/95) ed all’ articolo
53 dello Statuto del Comune di Pirano, nonché su proposta
del Sindaco del Comune di Pirano, il Consiglio comunale del
Comune di Pirano ha accolto durante la sua seduta del 1. 6.
1995 il seguente

D E C R E T O
inerente l’ organizzazione e le competenze di lavoro dell’
amministrazione del comune di pirano nonché’ inerente

gli impiegati nell’ amministrazione comunale

I. DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1
Con questo decreto vengono regolate l’ organizzazione

dell’ amministrazione comunale, le sue competenze lavorati-
ve ed il suo assetto organizzativo.

art. 2
L’ amministrazione comunale è l’ amministrazione uni-

taria ed organo professionale del comune, che espleta compi-
ti a carattere amministrativo e professionale di competenza
del comune.

L’ amministrazione comunale si comporta da soggetto
autonomo nel traffico giuridico in conformità con la legge, lo
statuto e le altre disposizioni ed atti degli organi comunali.

art. 3
Il segretario cura l’ attuazione diretta dei compiti dell’

amministrazione comunale.
Il sindaco, su proposta del segretario, può autorizzare

un altro impiegato dell’ amministrazione comunale alla firma
di determinati atti amministrativi inerenti le competenze la-
vorative dell’ amministrazione comunale.

Il segretario cura ed è responsabile nei confronti del
sindaco e del consiglio per l’ attuazione della Legge sul
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procedimento amministrativo generale e degli altri atti ine-
renti il procedimento amministrativo, nonché per la legalitá
dell’ operato dell’ amministrazione comunale.

art. 4
L’ amministrazione comunale espleta nell’ ambito delle

competenze lavorative determinate da questo decreto tutti i
compiti amministrativi e professionali, tranne quelli che con
lo statuto ed i decreti sono affidati ad altri organi ovvero
esecutori.

I compiti amministrativi e professionali sono i seguenti:
– rilascio delle disposizioni per l’ attuazione dello statu-

to, dei decreti e degli altri atti generali e delle decisioni del
consiglio comunale, del sindaco, degli altri organi e corpi
lavorativi;

– rilascio di atti amministrativi individuali;
– preparazione degli atti generali, del bilancio e del

conto consuntivo, di altri atti, di relazioni ed altri materiali
per gli organi del comune;

– amministrazione del patrimonio comunale;
– assicurare l’ espletamento dei servizi pubblici e con-

trollare detto espletamento;
– stimolo dello sviluppo nel campo dell’ economia e

delle attività sociali;
– controllo sull’ attuazione delle disposizioni comunali;
– controllo dell’ ordine e della quiete pubblica, del traf-

fico stazionario e dell’ assetto comunale;
– assicurare la protezione ed il salvataggio, nonché la

tutela antincendio;
– assicurare l’ attuazione dei compiti e mansioni profes-

sionali, amministrative e finanziarie per altre persone giuri-
diche ed organi.

II. ORGANIZZAZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

art. 5
I compiti dell’ amministrazione comunale vengono es-

pletati dalle unità organizzative interne.
L’ amministrazione comunale è composta dalle seguen-

ti unità organizzative:
1. ufficio del sindaco;
2. ufficio per le finanze e le attività sociali;
3. ufficio per l’ assetto dello spazio;
4. ufficio per il patrimonio ed i servizi pubblici a carat-

tere economico;
5. ufficio per l’ ispezione comunale.

art. 6
L’ unità organizzativa interna viene diretta dal capouffi-

cio, che viene nominato ed esonerato dal sindaco.
L’ organizzazione interna dell’ ufficio viene prescritta

dal sindaco su proposta del capo ufficio.
L’ operato dei vari uffici viene armonizzato dal segreta-

rio.
1. L’ ufficio del sindaco espleta:
– compiti a carattere di servizio professionale ed orga-

nizzativo, importanti per l’ operato dell’ amministrazione
comunale, evade questioni inerenti il personale, espleta il
servizio traduzioni ed altri compiti d’ ufficio, nonché cura la
manutenzione, espleta servizi di natura tecnica e di altra
natura;

– compiti protocollari;
– compiti nel settore della protezione, del salvataggio e

della tutela antincendio;
– compiti professionali ed organizzativi per gli organi

del comune, per altri organi e corpi lavorativi;
– le elezioni locali.
2. L’ ufficio per le finanze e le attività sociali espleta

compiti nei seguenti settori:
– amministrazione finanziaria;
– contabilità;
– bilancio e conti degli altri organi;
– operato dei fondi finanziari e d’ investimento del co-

mune;
– compiti professionali e di sviluppo per l’ educazione

prescolare e l’ istruzione;
– sanità
– cultura e patrimonio culturale;
– sport e cultura fisica;
– tutela sociale;
– promozione e turismo;
– compiti amministrativi di decisione inerente l’ affida-

mento di concessioni che rientrano nelle competenze lavora-
tive dell’ ufficio.

3. L’ ufficio per l’ assetto dello spazio espleta compiti
rilevati ai seguenti settori:

– tutela dell’ ambiente (tranne i compiti del settore atti-
nente i servizi pubblici di tutela ambientale);

– assetto dello spazio e pianificazione urbanistica;
– compiti professionali nell’ ambito degli interventi nel-

lo spazio;
– compiti amministrativi nell’ ambito degli interventi

nello spazio - per i quali è responsabile il comune.
L’ ufficio per l’ assetto dello spazio espleta anche altri

compiti nel settore ambientale e dello spazio, che sono di
competenza dell’ amministrazione comunale.

4. L’ ufficio per il patrimonio comunale ed i servizi
pubblici a carattere economico espleta compiti rilevati ai
seguenti settori:

– amministrazione del patrimonio comunale;
– gestione dei terreni edificabili;
– evidenza del patrimonio comunale (bilancio patrimo-

niale);
– servizi pubblici a carattere economico di natura locale

(servizi pubblici di tutela ambientale, servizi pubblici comu-
nali e di altro genere);

– strade e vie pubbliche a carattere locale nonché eco-
nomia abitativa;

– agricoltura, demanio forestale e pesca.
L’ ufficio per il patrimonio comunale ed i servizi pubb-

lici a carattere economico espleta anche altri compiti di com-
petenza dell’ amministrazione comunale che sono attinenti il
patrimonio del comune, i servizi pubblici a carattere econo-
mico e gli investimenti nell’ infrastruttura dell’ economia.

5. L’ ufficio per l’ ispezione comunale espleta compiti
attinenti l’ attuazione delle disposizioni comunali ed altre,
che gli affidano la competenza per il controllo nel settore
dell’ assetto comunale, del traffico stazionario, della quiete e
dell’ ordine pubblico.

L’ ufficio, nell’ ambito dell’ espletamento delle sue
mansioni, fruisce delle autorizzazioni definite nelle leggi e
nei decreti comunali per il settore dell’ ispezione comunale.

art. 7
I compiti di competenza dell’ amministrazione comuna-

le che non sono elencati nell’ articolo 6 vengono espletati
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dall’ ufficio nelle cui competenze rientra il compito in fun-
zione della sua natura. In merito decide il sindaco o il segre-
tario dell’ amministrazione comunale.

Nel caso la questione sia tale che, in funzione della sua
natura non rientri nelle competenze degli uffici dal punto 2 al
punto 5 dell’ articolo 6, essa viene evasa dall’ ufficio del
sindaco.

art. 8
L’ operato dell’ amministrazione comunale è pubblico.
In merito all’ operato dell’ amministrazione comunale il

sindaco o una persona da questi autorizzata forniscono infor-
mazioni al pubblico.

L’ amministrazione comunale ovvero i suoi impiegati
sono in dovere di tutelare la segretezza dei dati che con legge
o con altra disposizione vengono definiti quali segreto perso-
nale, di stato o d’ ufficio.

art. 9
Per la preparazione e l’ attuazione di singoli compiti

unici o saltuari a carattere più impegnativo, che necessitano
dell’ attività di due o più unità organizzative, il sindaco può
nominare gruppi di lavoro o di progetto, i cui dirigenti sono
direttamente responsabili al sindaco per l’ operato inerente i
compiti o i progetti determinati.

art. 10
Il segretario del consiglio comunale risponde per il suo

operato al consiglio comunale ed al sindaco.

art. 11
I compiti amministrativi e professionali dell’ ammini-

strazione comunale vengono espletati dal segretario dell’
amministrazione comunale, dai capi ufficio, dagli impiegati
amministrativi di livello superiore, dagli impiegati ammini-
strativi e professionali, nonché dal personale tecnico in con-
formità all’ atto di sistematizzazione dei posti di lavoro dell’
amministrazione comunale, che viene definito dal sindaco.

art. 12
Nelle questioni amministrative in prima istanza, di com-

petenza originale del comune, decide il segretario dell’ am-
ministrazione comunale, che a livello decisionale può auto-
rizzare un impiegato dell’ amministrazione che soddisfa le
condizioni previste dalla legge per dirigere il procedimento
amministrativo e decidere in merito.

art. 13
Il segretario dell’ amministrazione comunale può auto-

rizzare un altro impiegato dell’ amministrazione, che soddis-
fa le condizioni prescritte, per la direzione del procedimento
sino al rilascio della decisione.

In seconda istanza, in merito alle questioni amministra-
tive di competenza originale del comune, decide il sindaco. Il
procedimento viene diretto da un impiegato dell’ amministra-
zione autorizzato dal sindaco. Contro la decisione del sinda-
co è ammesso il contenzioso amministrativo.

Nelle questioni amministrative trasferite in competenza
al comune decide in prima istanza il sindaco, che può autoriz-
zare per la direzione del procedimento un impiegato dell’
amministrazione che soddisfa le condizioni prescritte.

art. 14
In merito all’ esonero del segretario dell’ amministra-

zione comunale o di una altro impiegato dell’ amministrazio-

ne dal potere decisionale nell’ ambito del procedimento am-
ministrativo decide il sindaco.

In merito all’ esonero del sindaco dal potere decisionale
nell’ ambito del procedimento amministrativo decide il con-
siglio comunale, che in questo caso decide pure in merito alla
questione amministrativa.

art. 15
Gli impiegati dell’ amministrazione comunale vengono

assunti in rapporto di lavoro dal sindaco in base alla sistema-
tizzazione dei posti di lavoro. Per l’ assunzione in rapporto di
lavoro e per decidere in merito agli altri diritti derivanti dal
rapporto di lavoro il sindaco può autorizzare il segretario
dell’ amministrazione comunale.

In merito alla responsabilità dell’ impiegato nell’ ammi-
nistrazione comunale decide in prima istanza il sindaco, men-
tre in seconda istanza decide la commissione disciplinare
composta da tre membri, nominata dal sindaco.

art. 16
Per gli impiegati nell’ amministrazione comunale si

applicano analogicamente le disposizioni inerenti i rapporti
di lavoro e le retribuzioni, che vigono per gli impiegati dell’
amministrazione statale.

Le retribuzioni degli impiegati nell’ amministrazione
comunale vengono determinate dal sindaco.

III. DISPOSIZIONI FINALI

art. 17
Gli impiegati dell’ amministrazione del precedente Co-

mune di Pirano, che in base alla Delibera statutaria del Co-
mune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali, n, 27/94) ed alla
delibera del Consiglio comunale del Comune di Pirano, n.
021-3/93-94, d.d. 23. 12. 1994, sono stati acquisiti dal nuovo
Comune di Pirano, continuano con il lavoro in qualità di
impiegati della nuova amministrazione comunale.

Gli impiegati di cui al comma precedente di questo
articolo attuano i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto
di lavoro nella nuova amministrazione comunale in confor-
mità alla legge, allo statuto comunale, al decreto ed all’ atto
di sistematizzazione, dal 1. 1. 1995 in avanti.

art. 18
L’ atto di sistematizzazione dei posti di lavoro nell’

amministrazione comunale viene determinato dal sindaco
entro 30 giorni dall’ entrata in vigore di questo decreto.

art. 19
Con il giorno dell’ entrata in vigore di questo decreto

cessa la validità del Decreto inerente la costituzione e le
competenze lavorative dell’ Amministrazione del Comune di
Pirano (Pubblicazioni ufficiali, n. 23/90, d.d. 26. 7. 1990).

art. 20
Questo decreto entra in vigore il giorno successivo alla

sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
di Slovenia.

Numero: 021-4/95
Pirano, 1. 6. 1995

Il Presidente
del Consiglio comunale

Dott. Milena Oblak-Juh
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PUCONCI

1787.

Na podlagi dolo~il 44. ~lena zakona o financiranju ob-
~in (Uradni list RS, {t. 80/94) je Ob~inski svet ob~ine Pucon-
ci na seji dne 8. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o za~asnem financiranju javne porabe Ob~ine Puconci

do sprejetja prora~una za leto 1995

1. ~len
Do sprejetja prora~una Ob~ine Puconci za leto 1995 se

financira zakonsko dolo~ene obveznosti do porabnikov pro-
ra~unskih sredstev na osnovi prora~una iz leta 1994, in sicer
preko lo~enega ra~una prora~una pri Mestni ob~ini Murska
Sobota.

2. ~len
Finan~na realizacija nakazil posameznim porabnikom

prora~unskih sredstev lahko mese~no obsega najve~ pov-
pre~no porabljeno dvanajstino v letu 1994.

3. ~len
Dose‘eni prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni

del prora~una Ob~ine Puconci za leto 1995.

4. ~len
Zadol‘uje se ‘upana Ob~ine Puconci za teko~e usklaje-

vanje aktivnosti v zvezi z realizacijo dolo~il 1. ~lena tega
odloka za dosego normalnega poslovanja porabnikov prora-
~unskih sredstev.

5. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 165/95
Puconci, dne 15. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Puconci

Branko Drvari~, dipl. ek. l. r.

1788.

Na podlagi 12. ~lena zakona o funkcionarjih (Uradni list
RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91-I, 4/93), 100.b ~lena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 14/95) in 4. ~lena zakona o razmerjih pla~
v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih lokalnih skup-
nosti ( Uradni list RS, {t. 18/94) je Ob~inski svet ob~ine
Puconci na 8. seji dne 8. 6. 1995 sprejel

Z A ^ A S N I  S K L E P
o pla~i ‘upanu Ob~ine Puconci

I
S tem sklepom se dolo~i pla~a in nadomestilo pla~e

‘upanu Ob~ine Puconci.

II
Osnova za pla~o se dolo~i tako, da se osnova za obra~un

pla~e, ki je znesek dolo~en kot izhodi{~na mese~na pla~a za
prvi tarifni razred za polni delovni ~as, dogovorjen s kolek-
tivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, pomno‘i s koe-
ficientom za dolo~anje pla~e.

Tako izra~unana pla~a se pove~a za odstotek za vredno-
tenje delovnih izku{enj in za vrednotenje delovne uspe{nosti.

 III
Koeficient za dolo~anje pla~e ‘upana zna{a 7,0.

IV
Odstotek za vrednotenje delovne uspe{nosti se dolo~i

glede na III. to~ko za~asnega sklepa {tevilka 020-02/89-2 z
dne 6. 4. 1995, ki ga je sprejela komisija Dr‘avnega zbora RS
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.

Vi{ina pla~e za delovno uspe{nost ‘upana se dolo~i
enkrat letno in zna{a 50% (mese~no) za leto 1995.

V
Vi{ina pla~e ‘upana se obra~una za polovi~ni delovni

~as.

VI
Pla~a ‘upana se na podlagi tega sklepa obra~una od 1. 4.

1995 dalje.

VII
@upanu se za ~as od 1. 1. do  31. 3. 1995, ko je opravljal

funkcijo neprofesionalno, prizna nagrada v vi{ini 33% pla~e,
ki bi mu pripadala, ~e bi poklicno opravljal funkcijo za polni
delovni ~as.

[t. 166/95
Puconci, dne 8. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Puconci

Branko  Drvari~, dipl. ek.  l. r.

1789.

Na podlagi drugega odstavka 2. ~lena zakona o funkcio-
narjih (Uradni list RS, {t. 30/90, 18/91, 2/91-I, 4/93, 100.b
~lena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 14/95) in 4. ~lena zakona o
razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94) je Ob~inski svet
ob~ine Puconci na 8. seji dne 8. 6. 1995 sprejel

Z A ^ A S N I    S K L E P
o sejninah v Ob~ini Puconci

I
S tem sklepom se dolo~i vi{ina sejnine za udele‘bo na

sejah ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles, do katere
so upravi~eni ~lani sveta in njegovih delovnih teles, ‘upan,
pod‘upan in ostali, ki na sejah sveta in njegovih delovnih
teles sodelujejo.

Vi{ina sejnine je 4.000 SIT.
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II
Sejnina je dolo~ena v neto znesku. Sejnina se izpla~uje

na podlagi tega sklepa in se obra~unava od 1. 1. 1995 dalje.

III
Ta sklep velja najdlje do 31. 12. 1995.

[t.167/95
Puconci, dne 15. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Puconci

Branko Drvari~, dipl. ek. l. r.

1790.

V zvezi s sklepom Ob~inskega sveta ob~ine Puconci z
dne 4. 5. 1995, da je ob~inskemu svetniku Jo‘efu Turklu
prenehal mandat na podlagi 29., 37.a in 37.b ~lena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 - odlo~ba
US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, {t. 57/94 in
14/95), je Ob~inska volilna komisija na koresponden~ni seji
dne 6. 6. 1995 na podlagi 30. ~lena zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94)

u g o t o v i l a

da je mandat ob~inskega svetnika pre{el na naslednjega
kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije v 2. volilni
enoti.

Ta kandidat je Edvard Kuzma, roj. 6. 2. 1961, trgovec,
stanuje v Bodoncih 110 A.

Kandidat je 5. 6. 1995 podal izjavo, da sprejema man-
dat.

[t. 01-79/94
Puconci, dne 6. junija 1995.

Predsednik
Ob~inske volilne

komisije ob~ine Puconci
 Drago Fari~, dipl. prav. l. r.

3. ~len
Prora~un ob~ine sestavlja bilanca prihodkov in odhod-

kov ter ra~un financiranja.

4. ~len
Sredstva prora~una se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru dose‘enih prihodkov
in odvisnosti od zapadlosti obveznosti, ~e ni v odloku, v
splo{nem delu prora~una, posebnem aktu ob~ine ali s pogod-
bo med ob~ino in uporabnikom druga~e dolo~eno.

5. ~len
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu ob~i-

ne le v okviru sredstev, ki so v prora~unu predvidena za
posamezne namene.

6. ~len
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v

prora~unu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.

7. ~len
Sredstva prora~una se lahko razporejajo na uporabnike

do konca leta, za katero je prora~un sprejet.

8. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odogovoren ‘upan. @upan

skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njiho-
vim pritekanjem.

9. ~len
^e prihodki prora~una med letom ne pritekajo v predvi-

deni vi{ini, lahko ‘upan, da bi ohranil prora~unsko ravnote‘-
je, za~asno zmanj{a zneske sredstev, ki so v posebnem delu
prora~una razporejena za posamezne namene, ali za~asno
zadr‘i uporabo teh sredstev.

10. ~len
@upan sme v okviru skupnega obsega prora~unskih sred-

stev spreminjati namen in vi{ino sredstev, ki so v prora~unu
razporejena za posamezne namene, ~e s tem ni bistveno
ogro‘eno izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sreds-
tva.

O odlo~itvah iz prej{njega odstavka mora ‘upan poro-
~ati ob~inskemu svetu.

11. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovestiti, se lahko
za za~asno kritje uporabljajo sredstva rezerve ob~ine in teko-
~e prora~unske rezerve ali najame posojilo najve~ 5% spreje-
tega prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~un-
skega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.

12. ~len
Vsako izpla~ilo iz prora~una mora imeti za podlago

listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in vi{ina izpla~ila.

13. ~len
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz prora~una, je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika, oziroma druga poobla{~ena oseba kot
odredbodajalec.

Poleg osebe iz prej{njega odstavka, je za zakonito upo-
rabo sredstev odgovoren tudi vodja ra~unovodstva pri upo-
rabniku.

ROGA[KA SLATINA

1791.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list SRS, {t. 80/94) in 74. ~lena statuta Ob~ine Roga{ka
Slatina (sprejetega dne 26. 4. 1995), je Ob~inski svet ob~ine
Roga{ka Slatina na 4. redni seji dne 26. 4. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Roga{ka Slatina za leto 1995

1. ~len
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v

skladu z ustavo in zakonom opravlja ob~ina.

2. ~len
Skupni prihodki ob~inskega prora~una za leto 1995 zna-

{ajo 456,619.400 SIT.
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14. ~len
@upan odlo~a o uporabi prora~unske rezerve, ki je na-

menjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvide-
nih prora~unskih odhodkov.

15. ~len
Od odhodkov iz 2. ~lena izlo~amo 1% od sredstev zago-

tovljene porabe v rezervni sklad Ob~ine Roga{ka Slatina.
Izlo~anje v rezerve se praviloma izvr{i vsak mesec,

vendar najpozneje do 31. decembra teko~ega leta.

16. ~len
@upan je poobla{~en, da odlo~a o uporabi sredstev re-

zerv Ob~ine Roga{ka Slatina za namene iz 12. ~lena zakona o
financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94).

17. ~len
Ob~inski svet opravlja nadzor nad politiko in smotr-

nostjo porabe sredstev ob~inskega prora~una.
Da bi ob~inski svet ali od njega poobla{~eni organ

lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo
zahtevo po{iljati poro~ila in podatke o izvajanju nalog.

18. ~len
Za prora~un pristojni organ ob~ine opravlja nadzor nad

finan~nim, materialnim in ra~unovodskim poslovanjem upo-
rabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sred-
stev.

^e za prora~un pristojni upravni organ ob~ine pri oprav-
ljanju prora~unskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se
sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodelje-
na, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v prora~un ter o
tem obvesti ‘upana.

19. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 401-02/95
Roga{ka Slatina, dne 26. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine

Roga{ka Slatina
Anton Krivec l. r.
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1792.

Na podlagi 29., 30. in 31. ~lena zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in
20/95) je Ob~inski svet ob~ine Roga{ka Slatina na 5. redni
seji dne 31. 5. 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Ob~inskega sveta ob~ine

Roga{ka Slatina, njihovi sestavi, nalogah in na~inu dela

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ob~inski svet lahko ustanovi oziroma ima svoja delov-

na telesa. Delovna telesa so odbori in komisije. Delovna
telesa so stalna in ob~asna. Stalna delovna telesa se ustanovi-
jo za pomembnej{a podro~ja, ki so v pristojnosti ob~ine.

Ob~asna delovna telesa se lahko ustanovijo za prou~e-
vanje sistemskih vpra{anj, dolo~enih skupnih vpra{anj ali za
prou~evanje posameznih zadev.

Ustanovijo se s tem odlokom ali s posebnim sklepom.
Sklep o ustanovitvi delovnih teles dolo~a njihove naloge,
pooblastila in sestavo. Za obravnavo zadev {ir{ega pomena
se ustanovijo odbori, za obravnavo konkretnej{ih zadev pa
komisije.

2. ~len
Delovna telesa se ustanovijo z nalogo, da obravnavajo

pobude, predloge, mnenja in pripombe ob~anov, pripravlja-
jo, prou~ujejo in obravnavajo osnutke in predloge aktov,
obravnavajo stali{~a in pobude ~lanov sveta glede posamez-
nih zadev; spremljajo izvr{evanje predpisov in drugih splo-
{nih aktov ob~inskega sveta ter dajejo ob~inskemu svetu
pobude, predloge in mnenja.

3. ~len
Delovno telo {teje najmanj tri ali najve~ deset ~lanov in

ima predsednika in dolo~eno {tevilo ~lanov.
Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njegovo

delo; daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je pri-
stojno delovno telo. Sodeluje s predsednikom sveta in pred-
sedniki drugih delovnih teles, s funkcionarji in delavci ob-
~inske uprave zaradi pripravljanja vpra{anj, ki jih bo delovno
telo obravnavalo ter skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov
in sklepov delovnega telesa.

4. ~len
Predsednik in ~lani delovnega telesa se volijo izmed

~lanov sveta ali drugih ob~anov, ~e ni s statutom ali zako-
nom druga~e dolo~eno.

^lani delovnega telesa so lahko tudi delavci ob~inske
uprave.

Predlog kandidatov za predsednika in ~lane delovnih
teles pripravi komisija za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja, imenuje pa jih ob~inski svet.

5. ~len
Mandatna doba stalnih delovnih teles traja 4 leta.
Mandatna doba ob~asnih delovnih teles je dolo~ena s

sklepom o ustanovitvi. Ob~inska delovna telesa prenehajo
delati, ko opravijo nalogo, zaradi katere so bila ustanovljena.

Predsednik in ~lani stalnih delovnih teles so lahko raz-
re{eni pred potekom ~asa, za katerega so bili izvoljeni, na
njihovo zahtevo ali v primeru, da svojih nalog ne izvr{ujejo
na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in ime-
novanja.

6. ~len
Delovno telo dela na sejah.
Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo in na pobudo

~lanov delovnega telesa. Predsednik je dol‘an sklicati sejo
tudi na zahtevo predsednika ob~inskega sveta, na zahtevo
tretjine ~lanov delovnega telesa ali na zahtevo ‘upana.

Delovno telo lahko dela, ~e je na seji navzo~a ve~ina
njegovih ~lanov, odlo~itve pa sprejema z ve~ino glasov vseh
~lanov.

7. ~len
Delovno telo lahko povabi na sejo druge ~lane ob~in-

skega sveta, funkcionarje in delavce ob~inske uprave ter
znanstvene, strokovne in javne delavce, da bi dali svoje
mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na seji.

Delovno telo ima pravico zahtevati od ob~inske uprave
podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za delo.

Delovna telesa sodelujejo med seboj v zadevah skupne-
ga pomena in imajo lahko skupne seje.

8. ~len
Strokovna opravila za delovna telesa opravlja sekretar

sveta ali dolo~en delavec ob~inske uprave, ki dela na podro~-
ju za katerega je delovno telo ustanovljeno. O tem kdo bo
opravljal strokovno opravilo za dolo~eno delovno telo, sprej-
me sklep delovno telo na prvi seji.

II. STALNA DELOVNA TELESA OB^INSKEGA
SVETA

9. ~len
Ob~inski svet ob~ine Roga{ka Slatina ima naslednja

stalna delovna telesa:
ODBORI
1. odbor za gospodarske dejavnosti
2. odbor za dru‘bene dejavnosti
3. odbor za kmetijstvo
4. odbor za razpolaganje s sredstvi stavbnih zemlji{~,

komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja
5. odbor za razpolaganje s sredstvi po‘arnega sklada.
KOMISIJE
1. komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
2. komisija za vloge in prito‘be, nagrade in odlikovanja
3. statutarnopravna komisija
4. komisija za promet
5. komisija za {port in rekreacijo
6. komisija za investicijsko vzdr‘evanje objektov jav-

nih zavodov
7. komisija za kulturo in prireditve
8. komisija za kulturne spomenike
9. zdravili{ka komisija
10. komisija za zdravstvo in socialo.

10. ~len
Odbor za gospodarske dejavnosti {teje sedem ~lanov in

opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja gospodarski razvoj ob~ine
– pripravlja predloge za spodbujanje razvoja podjetni{-

tva in obrti
– skrbi za razvoj turizma
– predlaga razdelitev sredstev namenjenih za spodbuja-

nje razvoja gospodarstva oziroma razre{evanja problemov v
gospodarstvu

– opravlja druge naloge, ki se nana{ajo na podro~je
obrti, podjetni{tva in turizma.
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11. ~len
Odbor za dru‘bene dejavnosti {teje 5 ~lanov in opravlja

zlasti naslednje naloge:
– daje mnenja in predloge ob~inskemu svetu k aktom,

ki zagotavljajo izvajanje in pospe{evanje razvoja na podro~-
ju dru‘benih dejavnosti, pred{olskega varstva, osnovnega
varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, invalide in
ostale, razvoja {porta in rekreacije ter izobra‘evalne, razi-
skovalne, informacijsko-dokumentacijske, dru{tvene in kul-
turne dejavnosti

– daje mnenja in predloge ob~inskemu svetu k aktom,
ki zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih slu‘b
na podro~ju dru‘benih dejavnosti

– daje mnenje ‘upanu pri dolo~anju vi{ine prispevkov v
negospodarskih javnih slu‘bah

– daje mnenja in predloge na podro~ju:
– varstva naravne in kulturne dedi{~ine,
– kulture, informiranja in raziskovanja,
– lekarni{tva in zdravstva,
– otro{kega in socialnega varstva,
– vzgoje in izobra‘evanja,
– {porta in rekreacije.

12. ~len
Odbor za kmetijstvo {teje pet ~lanov in opravlja zlasti

naslednje naloge:
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva in gozdarstva
– daje pobude in mnenja ob~inskemu svetu za podro~je

veterinarske slu‘be
– razpravlja o problematiki ribi{tva in lovstva ter s tega

podro~ja poda pobude ob~inskemu svetu
– pripravi predlog razporeditve sredstev namenjenih za

kmetijstvo
– opravlja druge naloge , ki so povezane z delom odbora.

13. ~len
Odbor za razpolaganje s sredstvi stavbnih zemlji{~, ko-

munalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja {teje
sedem ~lanov in ima naslednje naloge:

– razpravlja o komunalni problematiki in predlaga us-
trezne ukrepe

– pripravi predlog razporeditve sredstev namenjenih za
dejavnost s svojega podro~ja

– sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega programa
dela za prostorsko urejanje pristojnega ob~inskega organa

– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah stro-
kovnih podlag za pripravo planskih in urbanisti~nih doku-
mentov

– sodelujejo pri pripravi, izdelavi in obravnavi osnut-
kov prostorsko izvedbenih aktov, vklju~no z osnutki odlokov

– daje pripombe in predloge v teku javne obravnave
osnutkov in sodeluje pri pripravi predlogov odlokov

– pripravi predlog delitve sredstev, ki se zbirajo kot
nadomestilo za uporabo stavbnih zemlji{~

– oblikuje predloge ukrepov na podro~ju varstva okolja
in ravnanja z odpadki

– razpravlja o drugih nalogah, ki so povezane z delom
odbora za to podro~je.

14. ~len
Odbor za razpolaganje s sredstvi po‘arnega sklada ob-

~ine {teje 6 ~lanov.
Njegova pristojnost je, da razpolaga s sredstvi po‘arne-

ga sklada Ob~ine Roga{ka Slatina, na osnovi predhodnega
usklajevanja z vodstvom GD.

15. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

ima pet ~lanov.
Pristojnosti komisije za mandatna vpra{anja, volitve in

imenovanja so:
– zbira kandidature za predsednika in podpredsednika

ob~inskega sveta in izvede volitve v skladu s poslovnikom
ob~inskega sveta

– zbira kandidature za pod‘upana
– daje predloge o imenovanju funkcionarjev ob~ine, do-

lo~a koli~nike za dolo~itev osnovne pla~e funkcionarjev in
dolo~a vi{ino funkcijskega dodatka

– daje predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v
skladih, zavodih in javnih podjetjih, ~e jih v skladu z akti o
ustanovitvi imenuje ob~inski svet oziroma daje predloge o
mnenjih in soglasjih za njihovo imenovanje

– daje predloge o mnenjih in soglasjih za imenovanje
ali izvolitev ostalih funkcionarjev, ali v drugih primerih,
kadar tako dolo~ajo zakonski ali podzakonski akti ali ustrez-
ni akti ob~ine

– dolo~a nagrade in sejnine ~lanom sveta, odborov in
komisij

– opravlja druge naloge, ki se nana{ajo na kadrovske
zadeve.

16. ~len
Komisija za vloge in prito‘be {teje pet ~lanov, njene

naloge pa so:
– obravnava vloge in prito‘be ~lanov
– na podlagi vlog in prito‘b daje pobude in predlaga

re{itve ob~inskemu svetu, ‘upanu in ob~inski upravi
– sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in prito‘ba-

mi.

17. ~len
Komisija za nagrade in priznanja {teje pet ~lanov, njene

naloge pa so:
– dolo~a {tevilo priznanj in vi{ino denarnih nagrad
– pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in

priznanj
– izvaja izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja

predloge sklepov za ob~inski svet.

18. ~len
Statutarnopravna komisija {teje sedem ~lanov, njene

naloge pa so:
– pripravlja osnutek in predlog statuta, ki ga posreduje

v obravnavo svetu
– pripravlja osnutek sprememb in dopolnitev statuta in

predlog le-teh
– pripravlja osnutek in predlog poslovnika ob~inskega

sveta in poslovnike delovnih teles ob~inskega sveta
– pripravlja osnutek in predloge sprememb in dopolni-

tev poslovnikov
– opravlja druge naloge, ki so povezane s pravnopremo-

‘enjskimi zadevami.

19. ~len
Komisija za promet {teje tri ~lane, njene naloge pa so:
– daje mnenja in predloge za bolj{o prometno ureditev

kraja
– obravnava prito‘be krajanov, ki se nana{ajo na pro-

metni re‘im
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– oblikuje predloge ukrepov na podro~ju prometne ure-
jenosti kraja

– opravlja druge naloge, ki se nana{ajo na to podro~je.

20. ~len
Komisija za {port in rekreacijo {teje 5 ~lanov in oprav-

lja zlasti naslednje naloge:
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije
– daje mnenja in predloge za izbolj{anje standarda na

podro~ju {porta in rekreacije
– pripravi predlog za razdelitev sredstev namenjenih za

investicijsko vzdr‘evanje {portnih objektov
– opravlja druge naloge na podro~ju {porta.

21. ~len
Komisija za investicijsko vzdr‘evanje objektov javnih

zavodov {teje 3 ~lane in opravlja naslednje naloge:
– pregleduje in spremlja vzdr‘evanje objektov javnih

zavodov
– pripravi predlog razdelitev sredstev namenjenih za

investicijsko vzdr‘evanje {olskih, pred{olskih in drugih ob-
jektov.

22. ~len
Komisija za kulturo in prireditve {teje pet ~lanov in

opravlja zlasti naslednje naloge:
– pospe{uje dru{tveno, kulturno in knji‘ni~no dejavnost
– skrbi za organizacijo prireditev, proslav, sre~anj na

obmo~ju Ob~ine Roga{ka Slatina
– daje mnenja in predloge ter opravlja druge naloge na

podro~ju kulture.

23. ~len
Komisija za kulturne spomenike {teje tri ~lane in oprav-

lja zlasti naslednje naloge:
– sodeluje pri sestavljanju programov sanacije kultur-

nih spomenikov
– pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki so v prora-

~unu namenjena za sanacijo kulturnih spomenikov
– opravlja naloge, ki se nana{ajo na kulturno dedi{~ino.

24. ~len
Zdravili{ka komisja {teje sedem ~lanov in opravlja zla-

sti naslednje naloge:
– daje mnenja in predloge o bolj{i urejenosti o‘jega in

{ir{ega zdravili{kega jedra
– pripravi predlog za razdelitev sredstev namenjenih za

turisti~no dejavnost
– daje mnenja in predloge o bolj{i promociji turisti~ne

ob~ine
– opravlja druge naloge na podro~ju turizma.

25. ~len
Komisija za zdravstvo in socialo {teje pet ~lanov in

opravlja zlasti naslednje naloge:
– daje mnenja in predloge k strategiji razvoja zdravstva

in socialnega varstva v ob~ini Roga{ka Slatina
– daje mnenja in predloge ob~inskemu svetu k aktom,

ki zagotavljajo izvajanje javnih slu‘b na podro~ju zdravstva
in socialne ga varstva

– daje mnenja ‘upanu pri dolo~anju prispevkov v jav-
nih slu‘bah na podro~ju zdravstva in socialnega varstva.

26. ~len
Odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 021-01/95
Roga{ka Slatina, dne 31. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine

Roga{ka Slatina
Anton Krivec l. r.

1793.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-65,
45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94) in 11. ~lena za~asnega poslovnika ob~inskega sve-
ta (z dne 24. 12. 1994) je Ob~inski svet ob~ine Roga{ka
Slatina na 1. seji dne 18. 1. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

Do sprejema ustreznih predpisov nove Ob~ine Roga{ka
Slatina se v Ob~ini Roga{ka Slatina smiselno uporabljajo kot
ob~inski predpisi tisti predpisi biv{e Ob~ine Šmarje pri Jel-
{ah, ki so veljali ob uveljavitvi tega sklepa.

Št. 012-01/95
Roga{ka Slatina, dne 18. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Roga{ka Slatina
Anton Krivec l. r.

1794.

Glede na ugotovitveni sklep sprejet na 4. redni seji
Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ka Slatina dne 26. 4. 1995, da
je ~lanici ob~inskega sveta Kristini Kampu{ prenehal mandat
na podlagi 37.a in 37.b ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) ter
sklepa Ob~inske volilne komisije o prenehanju mandata z
dne 22. 5. 1995 je Ob~inska volilna komisija na seji dne 24.
5. 1995

u g o t o v i l a,

da je mandat ~lanice Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ka
Slatina pre{el na naslednjega kandidata z liste Slovenskih
kr{~anskih demokratov v 3. volilni enoti za volitve ~lanov
Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ka Slatina.

To je Jo‘ica Korez, roj. 7. 1. 1955, upokojenka, stanujo-
~a Spodnje Negonje 13 d, Roga{ka Slatina.

Kandidatka je dne 24. 5. 1995 podala pisno izjavo, da je
pripravljena sprejeti mandat za ~lanico Ob~inskega sveta
ob~ine Roga{ka Slatina.
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Št. 008-04/95
Roga{ka Slatina, dne 24. maja 1995.

Predsednik
Ob~inske volilne komisije

ob~ine Roga{ka Slatina
Milan Birsa l. r.

1795.

Glede na sklep sprejet na 3. redni seji Ob~inskega sveta
ob~ine Roga{ka Slatina dne 29. 3. 1995, da je ~lanu ob~in-
skega sveta prenehal mandat na podlagi tretjega odstavka 42.
~lena, v zvezi s 37.a ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS in Uradni
list RS, {t. 57/94 in 14/95) ter sklepa Ob~inske volilne komi-
sije o prenehanju mandata z dne 10. 4. 1995 je Ob~inska
volilna komisija na seji dne 18. 4. 1995

u g o t o v i l a,

da je mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ka
Slatina pre{el na naslednjega kandidata z liste Slovenskih
kr{~anskih demokratov v 3. volilni enoti za volitve ~lanov
Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ka Slatina.

To je Franc Kora‘ija, roj. 13. 5. 1953, samostojni pod-
jetnik, stanujo~ Spodnje Se~ovo 3a, Roga{ka Slatina.

Kandidat je dne 12. 4. 1995 podal pisno izjavo, da je
pripravljen sprejeti mandat za ~lana Ob~inskega sveta ob~ine
Roga{ka Slatina.

Št. 008-02/95
Roga{ka Slatina, dne 14. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inske volilne komisije

ob~ine Roga{ka Slatina
Milan Birsa l. r.

Predvideni odhodki prora~una zna{ajo 1.345,603.475
SIT in se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in
financiranje drugih nalog ob~ine.

Razlika med odhodki in prihodki izkazuje 25,000.000
SIT primanjkljaja, ki se krije z najemom kreditov.

Pregled prihodkov in odhodkov prora~una in njihova
razporeditev, vklju~no s predvidenimi investicijami, so zajeti
v bilanci in ra~unu financiranja, kar je sestavni del odloka o
prora~unu.

3. ~len
V stalno prora~unsko rezervo Ob~ine Slovenska Bistri-

ca se izlo~a 0,5% skupno dose‘enih prora~unskih prihodkov
zagotovljene porabe.

@upan odlo~a o uporabi sredstev rezerve do 20% sred-
stev rezerv pri enkratni odobritvi.

4. ~len
O porabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a

‘upan.

5. ~len
Sredstva prora~una se delijo v skladu z dinamiko pri-

hodkov.

6. ~len
Ob~inski svet ob~ine Slovenska Bistrica poobla{~a ‘u-

pana, da med letom usklajuje bilanco prihodkov in odhodkov
prora~una v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za
podro~je javnih financ.

7. ~len
@upan lahko za~asno zmanj{a obseg sredstev, ki so v

posebnem delu ob~inskega prora~una razporejena za posa-
mezne namene, ali pa za~asno zadr‘i uporabo teh sredstev, ~e
prihodki ob~inskega prora~una niso dose‘eni v predvideni
vi{ini.

O ukrepih iz prej{njega odstavka mora ‘upan obvestiti
ob~inski svet in predlagati ukrepe, oziroma ustezno spre-
membo ob~inskega prora~una.

8. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una morajo izvr-

{evati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z
ob~inskim prora~unom. Uporabniki prora~una morajo vzdr-
‘evalna oziroma investicijska dela nad vrednostjo 1,000.000
SIT oddati s pogodbo na podlagi javnega razpisa.

Uporabniki sredstev prora~una morajo poro~ati ‘upanu
o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju
in ob zaklju~ku leta ter tudi takrat, ko tak{na poro~ila zahteva
‘upan.

9. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan.
@upan lahko za posamezna podro~ja izvr{evanja prora-

~una pooblasti tajnika ob~ine in vodje oddelkov v ob~inski
upravi.

10. ~len
Ob~inski svet odlo~a o dolgoro~ni zadol‘itvi za namene

gospodarske infrastrukture oziroma druge vrste investicij,
vendar najve~ do10% zagotovljene porabe v letu pred letom
zadol‘evanja, odpla~ilo glavnice in obresti pa v posameznem
letu odpla~ila ne sme prese~i 5% zagotovljene porabe.

SLOVENSKA BISTRICA

1796.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t. 80/94) in 45. ~lena statuta Ob~ine Slovenska Bistrica je
Ob~inski svet ob~ine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne
8. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Slovenska Bistrica za leto 1995

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a obseg sredstev prora~una

Ob~ine Slovenska Bistrica za leto 1995 in njihova poraba za
financiranje nalog ob~ine, kakor tudi na~in izvr{evanja pro-
ra~una.

2. ~len
Predvideni prihodki prora~una za leto 1995 zna{ajo

1.320,603.475 SIT.
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11. ~len
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finan~nim, materialnim in ra~unovodskim poslova-

njem uporabnikov prora~unskih sredstev po namenu, obsegu
in dinamiki porabe sredstev,

– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz ob~inskega prora~una.

^e se pri opravljanju prora~unskega nadzora pri uporab-
nikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene,
za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zah-
tevati, da se ta sredstva vrnejo v ob~inski prora~un in o tem
obvesti ‘upana ob~ine.

12. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

Slovenska Bistrica, dne 8. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Slovenska Bistrica
dr. Janko ^ar l. r.

Bilanca
prihodkov in odhodkov prora~una za leto 1995

PRIHODKI v SIT brez stotinov

Post. Vrsta prihodkov Plan

1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO 994,386.750

1.1. PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO MED
REPUBLIKO IN OB^INO 438,560.850

1.2. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OB^INI 43,515.150
1.3. FINAN^NA IZRAVNAVA 512,310.750
1.3.1. Prenesena iz leta 1994 8,565.654
1.3.2. Nakazana v letu 1995 503,745.096
2. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 268,566.885
2.1. DAVKI IN DRUGE DAJATVE 143,966.885
2.1.1. Davek od premo‘enja 1,000.000
2.1.2. Nadomestilo za uporabo stavb.

zemlji{~a 54,421.000
2.1.3. Od{kod. zaradi spremembe namemb.

kmetijskega zemlji{~a 6,000.000
2.1.4. Pristojbina za vzdr‘evanje gozdnih cest 5,000.000
2.1.5. Od{kodnina in nadomestilo za degrad.

in onesn. okolja 1,690.885
2.1.6. Prihodki komunale 24,000.000
2.1.7. Krajevne takse 365.000
2.1.8. Prihodki uprave 15,400.000
2.1.9. Prihodki od obresti 20,000.000
2.1.10. Po‘arna taksa 4,000.000
2.1.11. Od{kodnina od izkopanih rudnin 3,200.000
2.1.12. Prihodki od komasacij 340.000
2.1.13. Vzdr‘evanje melioracijskih sistemov 1,600.000
2.1.14. Drugi prihodki 950.000
2.1.15. Vrnjen depozit NKBM 6,000.000
2.2. PRIHODKI OD PREMO@ENJA 60,000.000
2.2.1. Kupnine od prodanih stanovanj 30,000.000
2.2.2. Najemnine za poslovne prostore 25,000.000
2.2.3. Drugi prihodki od premo‘enja 5,000.000
2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA

SOFINANCIRANJ 64,600.000

v SIT brez stotinov

Post. Vrsta prihodkov Plan

2.3.1. Ministrstvo za kmetijstvo 19,600.000
2.3.2. Ministrstvo za okolje in prostor 20,000.000
2.3.3. Ministrstvo za {olstvo in {port 15,000.000
2.3.4. Ministrstvo za obrambo 10,000.000
3. PRENOS PRIH. IZ PRETEKLEGA

LETA 57,649.840
SKUPAJ PRIHODKI 1.320,603.475

ODHODKI v SIT brez stotinov

Post. Vrsta odhodkov Plan

1. DEJAVNOST OB^INSKIH
ORGANOV IN UPRAVE 112,600.000

1.1. DEJAVNOST OB^INSKIH ORGANOV 13,600.000
1.1.1. Dopolnilno delo 1,500.000
1.1.2. Materialni stro{ki 2,500.000
1.1.3. Sejnine sveta in komisij 3,600.000
1.1.4. Drugi odhodki 6,000.000
1.2. DEJAVNOST UPRAVE 99,000.000
1.2.1. Pla~e funkcionarjev 6,800.000
1.2.2. Pla~e delavcev 46,900.000
1.2.3. Drugi osebni prejemki 2,500.000
1.2.4. Prispevki delodajalca 12,100.000
1.2.5. Materialni stro{ki 15,700.000
1.2.6. Materialni stro{ki ostalih uporabnikov 15,000.000
2. SPLO[NE IN SKUPNE NALOGE

OB^INE 52,863.193
2.1. Delovanje Krajevnih skupnosti 19,000.000
2.2. Volitve v organe Krajevnih skupnosti 1,000.000
2.3. Po‘arno varstvo 17,035.053
2.4. Za{~ita, re{evanje in preventiva 7,828.140
2.5. Informiranje 2,000.000
2.6. Financiranje politi~nih strank, dru{tev

in organizacij 6,000.000
2.6.1. Politi~ne stranke 4,500.000
2.6.2. Zveza ~astnikov 634.000
2.6.3. Ostale naloge 866.000
3. DRU@BENE DEJAVNOSTI 671,847.648
3.1. Osnovno {olstvo 247,541.796
3.2. Otro{ko varstvo 230,001.068
3.3. Socialno varstvo 78,306.693
3.4. Kultura 48,238.591
3.5. [port 31,409.100
3.6. Zdravstvo 31,350.400
3.7. [tipendiranje 5,000.000
4. UREJANJE PROSTORA, VARSTVO

OKOLJA IN GOSPODARSKA
INFRASTRUKTURA 277,900.000

4.1. Komunalno gospodarstvo in varstvo
okolja 114,900.000

4.2. Cestno gospodarstvo 153,000.000
4.3. Urejanje prostora 10,000.000
5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 223,420.700
5.1. Razvoj obrti in podjetni{tva 12,000.000
5.2. Javna dela 10,200.000
5.3. Razvoj turizma 12,800.000
5.4. Kmetijstvo 50,999.700
5.5. Stanovanjsko gospodarstvo 83,000.000
5.6. Sklad stavbnih zemlji{~ 54,421.000
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v SIT brez stotinov

Post. Vrsta odhodkov Plan

6. SREDSTVA REZERV 6,971.934
6.1. Stalna prora~unska rezerva 4,971.934
6.2. Teko~a prora~unska rezerva 2,000.000

ODHODKI SKUPAJ 1.345,603.475
PRIMANJKLJAJ 25,000.000

RA^UN FINANCIRANJA
1. Zadol‘itev prora~una 25,000.000

5. ~len
^e ob~inska uprava ne opravlja svojih obveznosti po

tem odloku kakovostno in pravo~asno, lahko ob~inski svet
in ‘upan  pri~neta in vodita postopek za oceno dela ob~inske
uprave in tajnika ob~ine.

6. ~len
Ob~inska uprava mora organizirati opravljanje svojega

dela tako, da bo ob~anom omogo~eno, da v ~im kraj{em ~asu
in na najbolj kakovosten na~in uveljavijo svoje pravice in
potrebe.

7. ~len
Delo ob~inske uprave je javno.
O delu ob~inske uprave obve{~a javnost ‘upan, tajnik

ali za stike z javnostjo poobla{~ena oseba.
O delu posameznih oddelkov v ob~inski upravi, obve-

{~ajo javnost tudi vodje teh oddelkov.
Ob~inska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati

tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi dolo-
~eni kot osebna, dr‘avna ali uradna tajnost.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODRO^JA
OB^INSKE UPRAVE

8. ~len
Ob~inska uprava je enovit upravni in strokovni organ

Ob~ine Slovenska Bistrica  za izvajanje upravnih in strokov-
nih nalog iz pristojnosti ob~ine.

Ob~inska uprava je organizirana po posameznih po-
dro~jih dela in pristojnosti ob~ine v organizacijske enote:

– skupne slu‘be ob~inske uprave,
– oddelek za dru‘bene dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor in
– oddelek za gospodarstvo.

9. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
Za neposredno izvajanje nalog ob~inske uprave skrbi

tajnik ob~ine, ki ga imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.
Tajnik neposredno vodi tudi skupne slu‘be ob~ine, or-

ganizira in koordinira delo med posameznimi oddelki v ob-
~inski upravi ter z ostalimi organi ob~ine (komisijami,
odbori).

Posamezne oddelke v ob~inski upravi vodijo vodje od-
delkov, ki jih imenuje ‘upan.

10. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
Naloge ob~inske uprave izvajajo tajnik ob~ine, vodje

oddelkov, vi{ji upravni, upravni, strokovno tehni~ni in admi-
nistrativni delavci, ki morajo biti strokovno usposobljeni za
upravne naloge v skladu z zakonom.

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po nje-
govem pooblastilu tajnik ob~ine.

11. ~len
Zaposleni v ob~inski upravi so upravi~eni do pla~e, ki

jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemi-
zaciji delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i ‘upan.

O disciplinski odgovornosti delavcev v ob~inski upravi
odlo~a ‘upan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo
imenuje ob~inski svet.

1797.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93 in 14/95; 6/94 – odlo~ba US, RS {t.
U-I-13/94-95, 45/94 – odlo~ba US, RS {t. U-I-144/94-18 in
Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) ter na podlagi 28. ~lena
statuta Ob~ine Slovenska Bistrica, je Ob~inski svet ob~ine
Slovenska Bistrica na 4. redni seji dne 18. 5. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

Ob~ine Slovenska Bistrica

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob-

~inske uprave Ob~ine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju:
ob~inske uprave) ter ureja druga vpra{anja v zvezi z njenim
delovanjem.

2. ~len
Ob~inska uprava izvaja sprejeto politiko in izvr{uje za-

kone, odloke in druge predpise ter spolo{ne akte ob~inskega
sveta in ‘upana. Spremlja stanje na podro~jih, za katere je
ustanovljena, daje pobude in predloge za re{evanje proble-
matike na teh podro~jih, izdaja izvr{ilne predpise, odlo~a o
upravnih zadevah, pripravlja predloge predpisov in drugih
splo{nih aktov iz pristojnosti ob~inskega sveta in ‘upana ter
opravlja druga strokovna opravila in servisna dela za ob~in-
ski svet in ‘upana.

Ob~inska uprava sodeluje z organi uprave ob~ine in
dr‘ave, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodar-
skimi javnimi slu‘bami in drugimi organizacijami v zadevah
lokalnega pomena.

3. ~len
Ob~inska uprava lahko na podlagi predhodno sklenjene

pogodbe ali ob~inskega predpisa, opravlja dolo~ene strokov-
ne naloge za javne zavode, agencije, sklade, zveze, dru{tva
in druge organizacije.

Ob~inska uprava lahko na podlagi ustreznih aktov ob-
~inskega sveta, oziroma v soglasju z ‘upanom, naro~i izvaja-
nje dolo~enih strokovnih nalog pri zunanjih izvajalcih.

4. ~len
Ob~inska uprava mora skrbeti za racionalno, u~inkovito

in kvalitetno izvajanje nalog ter za strokovno izobra‘evanje
in izpopolnjevanje delavcev ob~inske uprave.
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12. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na

prvi stopnji ob~inska uprava.
Posami~ne akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti

ob~ine izdajajo poobla{~eni delavci ob~inske uprave, ki iz-
polnjujejo zakonske osnove za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{nega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti, ~e ni z zakonom
druga~e dolo~eno.

13. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte o upravnih stvareh iz

ob~inske pristojnosti odlo~a ‘upan. O prito‘bah zoper posa-
mi~ne akte o upravnih stvareh, ki jih v zadevah iz prenesene
dr‘avne pristojnosti na prvi stopnji izdaja ob~inska  uprava,
odlo~a pristojno ministrstvo.

14. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnem postopku odlo~a ob~in-

ski svet. O izlo~itvi tajnika ob~ine in  uradne osebe odlo~a
‘upan.

III. DELOVNA PODRO^JA OB^INSKE UPRAVE

15. ~len
Skupne slu‘be ob~inske uprave opravljajo dela in nalo-

ge na naslednjih podro~jih:
a) sektor financ in ra~unovodstva opravlja naloge, ki se

nana{ajo na:
– pripravo ob~inskega prora~una in zaklju~nega ra~una,
– finan~no poslovanje,
– blagajni{ko poslovanje,
– obra~un osebnih dohodkov,
– ra~unovodstvo in knjigovodstvo,
– fakturiranje,
b) sektor za splo{ne zadeve opravlja naloge, ki se nana-

{ajo na:
– po‘arno varnost,
– za{~ito in re{evanje,
– delovanje in organiziranost krajevnih skupnosti,
– tehni~na opravila upravljanja in vzdr‘evanja objektov

ter zgradb in naprav,
– kadrovske zadeve,
– ustvarjanje pogojev za delovanje politi~nih strank in

institucij civilne dru‘be,
c) sektor za pravne in administrativne zadeve opravlja

upravne in administrativno tehni~ne naloge, ki se nana{ajo na:
– delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in ob~inske

uprave,
– pripravo splo{nih aktov,
– izvedbo lokalnih volitev,
– opravljanje strokovnih, organizacijskih in administra-

tivnih nalog za ob~inski svet, ‘upana, nadzorni odbor, volil-
no komisijo, ob~inske komisije in odbore pri ob~inskem
svetu,

– pripravo pogodb in
– druge zadeve pomembne za delo ob~inske uprave.

16. ~len
Naloge oddelka za dru‘bene dejavnosti so:
– priprava in uresni~evanje aktov ob~ine v zvezi z usta-

noviteljstvom javnih zavodov na podro~ju zdravstva, {ols-
tva, otro{kega varstva, kulture, {porta, socialnega varstva in
na drugih podro~jih dru‘benih dejavnosti,

– priprava in uresni~evanje programov  razvoja  otro{-
kega  varstva, varstva pred{olskih otrok, osnovnega {olstva,
kulture, zdravstva, {porta in socialnega varstva,

– materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove in os-
novno {olstvo,

– organiziranje mre‘e zdravstvene slu‘be na primarni
ravni, lekarni{ke dejavnosti, mrli{ke ogledne slu‘be,

– zagotavljanje pravice do osnovnega zdravstvenega za-
varovanja za nezaposlene in druge ob~ane brez dohodka,

– zagotavljanje sredstev za izvajanje osebne pomo~i,
pomo~i dru‘inam na domu, subvencioniranje  stanarin  ter
varstva  ob~anov  v  spolo{nih in posebnih  socialnih zavo-
dih,

– skrb in nadzor nad vzdr‘evanjem objektov in osnov-
nih sredstev vseh dru‘benih dejavnosti neposredno s strani
ob~ine ali preko javnih zavodov na tem podro~ju,

– pospe{evanje dejavnosti kulture in ustvarjanja pogo-
jev za njeno delovanje kulturnim dru{tvom,

– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varo-
vanja naravne in kulturne dedi{~ine,

– pospe{evanje razvoja {porta in rekreativnih dejavno-
sti,

– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne
dru‘be za podro~je dru‘benih dejavnosti,

– priprava, nadzor, sodelovanje ali vodenje posameznih
projektov v okviru svojega delovnega podro~ja,

– priprava koncesijskih aktov za podro~je dru‘benih de-
javnosti,

– sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na po-
dro~ju dru‘benih dejavnosti,

– planiranje in nadzor nad porabo sredstev prora~una,
potrebnih  za  izvajanje nalog na podro~ju dru‘benih dejav-
nosti,

– opravljanje drugih nalog s podro~ja dru‘benih dejav-
nosti, ki sodijo v pristojnost ob~inske uprave.

17. ~len
Naloge oddelka za okolje in prostor so:
– priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejema-

nja prostorskega plana ob~ine in prostorskih izvedbenih ak-
tov,

– priprava in izvajanje ukrepov s podro~ja varstva oko-
lja oziroma ekologije,

– skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih slu‘b;
oskrba s pitno vodo, odvajanje in ~i{~enje odpadnih in  me-
teornih  voda, zbiranje  in  odlaganje komunalnih odpadkov,
javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in, urejanje javnih poti,
urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkiri{~, trgov in
ulic, pokopali{ka in pogrebna slu‘ba,

– priprava koncesijskih aktov,
– gradnja, vzdr‘evanje in urejanje lokalnih  javnih  cest

in  drugih  javnih povr{in,
– pripravljanje in izvanjanje predpisov s svojega delov-

nega podro~ja,
– planiranje in nadzor nad porabo prora~unskih sred-

stev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in nate~ajev ter

vodenje potrebnih aktivnosti za pridobivanje dodatnih sred-
stev,

– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemlji{~
za poterbe komunalne infrastrukture ob~ine,

– priprava razpisov za izvajanje del,
– organiziranje komunalno-redarske slu‘be,
– opravljanje drugih nalog iz ob~inske pristojnosti na

podro~ju varstva okolja, planiranja prostora in gospodarske
infrastrukture.

18. ~len
Naloge oddelka za gospodarstvo so:
– gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem,
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– izdelava in vodenje registra premo‘enja ob~ine,
– gospodarjenje s stanovanjskim fondom ob~ine,
– priprava strokovnih nalog za  organizirano  stanovanj-

sko  gradnjo,  zlasti socialnih in kadrovskih stanovanj,
– komunalno opremljanje in promet s stavbnimi zem-

lji{~i,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemlji{~

za potrebe ob~ine,
– skrb za razvoj gospodarstva, pospe{evanje malega gos-

podarstva,  obrti  in podjetni{tva, trgovske dejavnosti, go-
stinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,

– skrbi za razvoj in pospe{evanje kmetijstva in gozdars-
tva ter promet s kmetijskimi in drugimi zemlji{~i,

– spremljanje gospodarskih gibanj; analiti~na in stati-
sti~na dejavnost,

– priprava predpisov s svojega podro~ja,
– sodelovanje z gospodarskimi subjekti,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev prora~una,

potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– upravljanje javnih gospodarskih slu‘b,
– priprava koncesijskih aktov za podro~je gospodars-

tva,
– priprava, nadzor, sodelovanje ali vodenje posameznih

projektov v  okviru svojega delovnega podro~ja,
– sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na po-

dro~ju gospodarstva,
– opravljanje drugih nalog iz ob~inske pristojnosti na

podro~ju gospodarske dejavnosti.

19. ~len
Ob~inska uprava je dol‘na ravnati s sredstvi ob~ine in

ob~inskega prora~una kot dober gospodar.

20. ~len
Sredstva za delo ob~inske uprave dolo~i ob~inski svet

na predlog ‘upana, v vi{ini pokrivanja stro{kov za opravlja-
nje nalog oziroma  za naloge, za katere so poobla{~eni.

Sredstva se zagotovijo v prora~unu ob~ine.
Ob~inska uprava naloge, ki jih opravi po posebnem

naro~ilu ali pogodbi, zara~unava. Ti prihodki uprave so se-
stavni del prora~una.

Naloge, ki jih dr‘ava prenese na upravo, financira dr‘a-
va iz dr‘avnega prora~una.

21. ~len
@upan ob~ine v roku enega meseca po sprejemu tega

odloka izvede organizacijo ob~inske uprave in sprejme akt o
na~rtu delovnih mest ter na osnovi le-tega sklene delovna
razmerja z zaposlenimi oziroma razpi{e prosta delovna me-
sta.

22. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se z dnem, ko ga sprejme ob~inski
svet.

S sprejetjem tega odloka preneha veljati statutarni sklep
o za~asni organizaciji ob~inske uprave (Uradni list RS, {t.
8/95).

Slovenska Bistrica, dne 18. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Slovenska Bistrica
dr. Janko ^ar l. r.

1798.

Na podlagi 26. ~lena zakona o politi~nih strankah (Urad-
ni list RS, {t. 62/94) je Ob~inski svet ob~ine Slovenska
Bistrica na 4. redni seji dne 18. maja 1995 sprejel

S K L E P
o na~inu financiranja politi~nih strank v Ob~ini

Slovenska Bistrica

I
Strankam, katerih listam so pripadli mandati za ~lane

ob~inskega sveta, pripadajo sredstva iz prora~una Ob~ine
Slovenska Bistrica v vi{ini 30 SIT za vsak dobljeni glas na
volitvah za ob~inski svet.

II
Sredstva se strankam nakazujejo mese~no na njihove

‘iro ra~une.

III
Znesek iz I. to~ke tega sklepa se mese~no usklajuje z

indeksom rasti drobnoprodajnih cen, po zadnjih znanih po-
datkih Zavoda RS za statistiko.

IV
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

Slovenska Bistrica, dne 18. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Slovenska Bistrica
dr. Janko ^ar l. r.

1799.

Na podlagi 78. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, {t. 32/93) in 20., 21., in 22. ~lena odloka o obveznem
zbiranju, odlaganju in odvozu odpadkov v Ob~ini Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, {t. 3/93) je Ob~inski svet Ob~ine
Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 8. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o vi{ini cene deponiranja komunalnih odpadkov na

odlagali{~u Pragersko

I
Za deponiranje komunalnih odpadkov na odlagali{~u

Pragersko se dolo~ijo naslednje cene:
– vsi, ki vr{ijo dovoz in deponiranje odpadkov katerih

izvor je na obmo~ju Ob~ine Slovenska Bistrica, pla~ujejo
750 SIT po m³ odpadkov,

– vsi, ki vr{ijo dovoz in deponiranje odpadkov katerih
izvor je izven obmo~ja Ob~ine Slovenska Bistrica, pla~ujejo
2250 SIT po m³ odpadkov,

– privatni dovoz in deponiranje komunalnih odpadkov
ob~anov Ob~ine Slovenska Bistrica do 0,5 m³ je opro{~en
pla~ila.
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II
Poobla{~en upravljalec odlagali{~a, zara~unava deponi-

ranje po cenah iz I to~ke tega sklepa, po ugotovitvi dejanskih
koli~in pripeljanih odpadkov ter vodi evidenco dovoznikov
in izvor komunalnih odpadkov za vsakokratni dovoz.

III
Zbrana sredstva so dohodek komunale in se uporabljajo

za teko~e vzdr‘evanje in posodobitev odlagali{~a ter za 10%
dele‘ od{kodnine za razvrednotenje okolja krajevni skupnosti.

IV
Cene deponiranja komunalnih odpadkov se pove~uje v

skladu z rastjo cen na drobno.

V
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1995.

Slovenska Bistrica, dne 8. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Slovenska Bistrica
Dr. Janko ^ar l. r.

4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
tridesetih dneh.

5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ Ob~ine Sveti Jurij je

Biserjane 1a. Polni naziv Ob~ine Sveti Jurij je: Ob~ina Sveti
Jurij ob [~avnici.

Pe~at Ob~ine Sveti Jurij je v obliki kroga, ki ima v
zgornji kro‘nici napis OB^INA, v spodnjem delu kro‘nice
napis: Sveti Jurij ob [~avnici, v sredini pa simbol – grb
ob~ine.

Ob~ina ima naslednje simbole:
– grb je v obliki {~ita, podlage bele barve, na katerem je

stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja. Konjenik
ima ~elado in oklep srebrne barve, modro obleko, rde~ pla{~
in sedlo, konj belo srebrne, zmaj pa kromoksid zelene barve;

– zastava je pravokotne oblike, razdeljena na dva enako
velika dela, od katerih je leva polovica rumeno zelene barve,
desna polovica pa modre barve. V sredini gornje polovice
zastave je grb v barvah in oblikah navedenih v prej{njem
odstavku;

– himna ob~ine je: Jakob [e{erko “Jurjev{ka zdravica”.
Praznik ob~ine je 24. aprila. Sveti Jurij ob [~avnici je

vezan na leto 1329, ko je bila izdana listina o obstoju naselja
Sv. Jurij ob [~avnici. Ob~inski praznik se praznuje eno nede-
ljo pred ali za godom Sv. Jurija.

6. ~len
Ob~inski svet podeljuje posameznikom, dru{tvom in

ustanovam plakete in priznanja “Ob~ine Sveti Jurij ob [~av-
nici”.

Na~in evidentiranja, predlaganja dobitnikov ter kriterije
in druga vpra{anja v tej zvezi se dolo~ijo s splo{nim aktom
ob~ine.

7. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko

krajani naselja, dela naselja ali ve~ posameznih naselij usta-
novijo va{ko skupnost.

8. ~len
Ob~inski svet lahko s svetom prenese upravljanje dolo-

~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje va{ki skup-
nosti. Za ta namen lahko dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.

9. ~len
Ob~ina Sveti Jurij je pravni naslednik ustreznega dela

celotnega premo‘enja in pravic dosedanje Ob~ine Gornja
Radgona, ki vklju~uje tudi finan~ne in druge skladu doseda-
nje ob~ine.

10. ~len
Ob~ina Sveti Jurij ob [~avnici je konstituirana, potem

ko se konstituira svet ob~ine in nadzorni odbor ter sprejme
statut Ob~ine Sv. Jurij.

II. NALOGE OB^INE

11. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa;

SVETI JURIJ OB [^AVNICI

1800.

Ob~inski svet ob~ine Sveti Jurij je na podlagi 64. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94
– odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba US RS in Uradni list RS,
{t. 57/94) in za~asnega poslovnika Ob~inskega sveta ob~ine
Sveti Jurij na seji dne 12. 4. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Sveti Jurij

I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE

1. ~len
Ob~ina Sveti Jurij je temeljna lokalna samoupravna

skupnost, ustanovljena za naselja: Biserjane, Bolehnen~ici,
Blagu{, Brezje, ̂ akova, Dragotinci, Gabrc, Galu{ak, Grabo-
no{, Grab{inci, Jamna, Ko~ki Vrh, Kokolajn{~ak, Kraljevci,
Kupetinci, Kutinci, Mali Morav{~ak, Ro‘i~ki Vrh, Seli{~i
Slaptinci, Sovjak, Stanetinci, Stara Gora, Terbegovci, Vi-
dem, @enik in @ihlava.

Obmo~je Ob~ine Sveti Jurij dolo~a zakon.

2. ~len
Ob~ina varuje korist prebivalstva. V okviru ustave in

zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje nalo-
ge, ki so nanjo prenesene s podro~nimi zakoni ter naloge, ki
jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.

3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in preko organov ob~ine.
Ob~ina se lahko pri uresni~evanju skupnih nalog pove-

zuje in sodeluje s sosednimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi
lokalnimi skupnostmi.
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1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un
– sprejema na~rt razvoja ob~ine
– sprejema prostorske plane
– predpisuje lokalne davke
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge

javne povr{ine
– ureja javni red v ob~ini
– ureja delovanje ob~inske uprave
– ureja ob~inske javne slu‘be
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem

ob~ine
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva otrok

in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele
– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko-

dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost
– razvoj {porta in rekreacije;
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje
– upravlja lokalne javne slu‘be
– vodi javna in druga podjetja, ki jih je ustanovila ob~ina
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

bro
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi;
4. s svojimi sredstvi
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no

dejavnost
– gradi komunalne objekte in naprave
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in od-

borov ter ob~inske uprave
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovne-

ga izobra‘evanja, izobra‘evanja odraslih in mladine, razisko-
valne dejavnosti, kulture, {porta, socialnega varstva, otro{ke-
ga varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti

– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
nost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti)

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost, opravljanje
pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be

– zagotavlja sredstva za delovanje va{ke skupnosti
– zagotavlja raz{iritev telefonskega omre‘ja po celi ob-

~ini enakomerno;
5. vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne povr{ine
– vodovodne in energetske komunalne objekte;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstva pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;

7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami
– izvensodno poravnavo sporov;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in ne-

premi~nin o koncesijah.

12. ~len
Ob~ina opravlja tudi druge zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice
– razgrinjanje volilnih imenikov
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni

zbor
– ob~insko upravno nadzorstvo
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

ob~ine
– dolo~anje pogojev za porabo stavbnih zemlji{~
– odlo~anje o rabi prostora
– gasilstvo kot obvezna lokalna slu‘ba
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje
– varstvo narave in kulturne dedi{~ine
– ukrepe za za{~ito okolja
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj (kolikor

bo upravni postopek prenesen na Ob~ino Sveti Jurij ob [~av-
nici)

– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-
ni{ko dejavnost

– mrli{ko ogledno slu‘bo
– dolo~anje komunalnih dejavnosti javnega pomena
– organizacijo dimnikarske slu‘be
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

objektov
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov
– vzdr‘evanje gozdnih cest
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom
– urejanje lokalnega prometa
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja
– predpisovanje prometne ureditve
– urejanje lokalnega potni{kega prometa
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za

pomo~ na domu
– upravni nadzor nad izvajanem svojih predpisov.

13. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon na-

slednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja
– davek na dedi{~ine in darila
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– davek na dobitke od iger na sre~o
– davek na promet nepremi~nin
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,

stanovanja, lokalne in druge ob~inske objekte
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega

premo‘enja.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

14. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan, pod‘upan, pred-

sedstvo ter nadzorni odbor. Organ ob~ine je tudi ob~inska
volilna komisija.

15. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

16. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti ob

delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstav-
nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslov-
nik ob~inskega sveta.

Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu in o delu
ob~inskih odborov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.

17. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a najmanj polovica njihovih ~lanov.

2. Skupne dolo~be

18. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja in {teje enajst

~lanov in s prisotnostjo, kot jo dolo~a zakon in ta statut.

19. ~len
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine
– sprejema odloke in druge ob~inske akte
– sprejema poslovnik za svoje delo
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine
– potrjuje za~asne nujne ukrepe
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un
– ustanavlja ob~inske odbore ter voli in razre{uje njiho-

ve ~lane
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora
– imenuje in razre{uje volilne komisije za ob~inske vo-

litve
– imenuje in razre{uje pod‘upana na predlog ‘upana
– imenuje in razre{uje ob~inskega tajnika na predlog

‘upana
– nadzoruje delo odborov, ‘upana, pod‘upana ter ob~in-

ske uprave glede izvr{evanja nalog
– daje soglasje organizaciji delovnega podro~ja ob~in-

ske uprave na predlog ‘upana
– dolo~a na~rt delovnih mest ob~inske uprave na pred-

log ‘upana

– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-
mi~nin, kolikor o tem v skladu s tem statutom ne odlo~a
‘upan

– odlo~a o najemu ob~inskega posojila
– razpisuje referendum
– daje pobudo za sklic zborov ob~anov, dolo~a nadome-

stilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila ~lanov ob~inske-
ga sveta, odborov in nadzornega odbora

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gospodarske slu‘be

– daje koncesije
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

statut
– daje soglasje k cenam storitev podjetij, katerih je usta-

novitelj ob~ina
– soglasja k imenovanjem ravnateljev osnovnih {ol,

VVO ter direktorjev javnih zavodov, katerih ustanovitelj je
ob~ina

– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-
kov javnih dobrin

– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote
– imenuje in razre{uje v sosvetu na~elnika upravne

enote.

20. ~len
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pri-

stojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

21. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v Ob~ini Sv.

Jurij stalno prebivali{~e.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na

volilne enote, ki jih dolo~a odlok ob~inskega sveta.

22. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta. Do izvolitve predsednika ob~inskega sveta
vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

23. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in pod-

predsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi nje-

govo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku
pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in oprav-
lja druge zadeve po nalogu predsednika in opravlja naloge za
ob~inski svet in njene organe. Sekretarja imenuje ob~inski
svet.

24. ~len
Za kandidata predsednika ob~inskega sveta se lahko

predlaga ve~ kandidatov.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.

^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
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Postopek za razre{itev predsednika sveta lahko spro‘ijo
trije ~lani sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog za
razre{itev predsednika glasuje najmanj polovica vseh ~lanov
sveta.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

25. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo; mora pa jih skli-
cati na zahtevo ob~inskega sveta, odbora, nadzornega odbora
ali na zahtevo najmanj pet ~lanov.

Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
obrazlo‘eno zahtevo ‘upana.

Predsednik sklicuje redne seje praviloma vsak mesec,
vendar pa najmanj enkrat na tri mesece.

Dnevni red sveta predlaga predsednik ob~inskega sveta
na lastno pobudo, pobudo ‘upana ali na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta.

Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo
pravico zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje.
O sprejemu dnevnega reda odlo~a ob~inski svet.

Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as,
rezerviran za vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta pred-
stavnikom ob~inskih odborov oziroma ‘upanov in vsem vo-
ljenim in imenovanim funkcionarjem, ter vi{jim upravnim
delavcem.

26. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko ob~inski svet sklene, da

se javnost izklju~i.
^lani ob~inskih odborov in ‘upan imajo pravico priso-

stvovati sejam ob~inskega sveta. Predstavniki ob~inskih od-
borov so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘evati
seje in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

27. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a

ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih

~lanov, razen ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

dolo~a zakon ali ta statut in kadar tako zahteva najmanj pet
~lanov sveta.

28. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

3. Ob~inski odbori in komisije

29. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore:
1. za premo‘enje, finance in gospodarska vpra{anja
2. za okolje in prostor (urbanizem)
3. za dru‘bene dejavnosti
4. za kmetijstvo
5. in druge v skladu s sklepom.

30. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske komisije:
– komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

– komisijo za pripravo statuta, poslovnika in normativ-
nih aktov

– komisijo za vloge in prito‘be
– komisije za odlikovanja
– in druge v skladu s sklepom sveta.

31. ~len
Ob~inske odbore in komisije sestavlja po pet ~lanov od

katerih so trije ~lani po strankarski pripadnosti ~lani sveta.
Odbor lahko povabi k sodelovanju tudi zunanje strokovnja-
ke, ki pa nimajo pravice glasovanja.

32. ~len
Ob~inski odbor v okviru svojega delovnega podro~ja:
– predlaga svetu sprejem odlo~itev iz njegove pristoj-

nosti
– sprejema pravilnike in druge akte
– daje mnenje in predloge ob~inskega sveta, v skladu s

statutom ob~ine in poslovnika sveta.
Ob~inski odbor lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih

poveri ob~inski svet iz svoje pristojnosti.
Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v

odlo~anje ob~inskemu odboru z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

33. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~in-

ski svet izre~e nezaupnico ob~inskemu odboru.
Nezaupnico lahko izre~e le tako, da obenem z ve~ino

glasov vseh ~lanov sveta izvoli nov odbor.

34. ~len
Ob~inske odbore in komisije izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanov ali ob~anov.
Predsednika ob~inskega odbora izvolijo ~lani odbora

izmed sebe z ve~ino glasov vseh ~lanov odbora ali pa ga
dolo~i ob~inski svet.

35. ~len
^lani odbora so izvoljeni, ~e je za kandidatno listo

glasovala ve~ina ~lanov ob~inskega sveta.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

na isti seji volijo ~lani odbora posami~no na podlagi javnega
glasovanja. ^e na ta na~in niso izvoljeni vsi ~lani odbora, se
lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posami~-
no glasovanje na isti seji ob~inskega sveta.

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanov odbora, se glasovanje ponovi na na-
slednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih ~lanov
odbora.

4. Nadzorni odbor

36. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

37. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed

ob~anov.
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^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sve-
ta. Vsaka politi~na stranka, ki je zastopana v ob~inskem
svetu, predlaga enega ~lana.

Nadzorni odbor vodi predsednik, ki ga imenuje ob~inski
svet.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev or-
ganizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

5. @upan

38. ~len
Ob~ina ima ‘upana, lahko pa tudi pod‘upana.
@upan opravlja svoje delo na~eloma nepoklicno.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana

pa imenuje ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov. Posve-
tovalni organ ‘upana je predsedstvo, ki ga sestavlja: ‘upan,
pod‘upan, predsednik sveta, podpredsednik sveta in tajnik.

39. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega

sveta in ob~inskih odborov
– nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in pa statut
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine

in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristoj-
nosti ob~inskega sveta ter skrbi za izvajanje odlo~itev ob~in-
skega sveta. Odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega
sveta lahko predlo‘i tudi vsak posamezni ~lan ob~inskega
sveta

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine

– ~e predsednika ob~inskega sveta na predlog ‘upana ne
sklicuje seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo
lahko skli~e ‘upan

– ima splo{no pooblastilo za odlo~anje v posameznih
primerih o pridobitvi premi~nin ali storitev v lasti ob~ine do
vi{ine 200.000 SIT oziroma do 2% letnega prora~una.

40. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,

~e meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga ob~inske-
mu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje.

^e ob~inski svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni
akt objavi, ‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

^e se odlo~itev ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki
je z zakonom poverjena ob~ini, ‘upan opozori pristojno mini-
strstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.

41. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta

in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih za-
dev na seji ob~inskega sveta.

42. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga na-

dome{~a v odsotnosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana za
opravljanje posami~nih nalog.

6. Organi va{ke skupnosti

43. ~len
Organ va{ke skupnosti je svet va{ke skupnosti. Sestav-

ljen je teritorialno.
Svet va{ke skupnosti volijo volivci s stalnim prebivali-

{~em v va{ki skupnosti.

44. ~len
Svet va{ke skupnosti odlo~a o vseh zadevah v okviru

nalog, ki jih samostojno opravlja va{ka skupnost. Glede na~i-
na dela sveta va{ke skupnosti se smiselno uporabljajo dolo~-
be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.

Svet va{ke skupnosti podrobneje uredi na~in svojega
dela s poslovnikom.

45. ~len
Svet va{ke skupnosti izvoli izmed sebe predsednika in

podpredsednika.

7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

46. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

47. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za

eno ali ve~ va{kih skupnosti.

48. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti
– razpravlja o lokalni problematiki
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih

ob~inskih organov
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem

delu
– razpravlja o spremmebah obmo~ja ob~ine
– daje mnenja in pobude o zadevah iz prej{njih alinei.

49. ~len
Zbor ob~anov v va{ki skupnosti:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine ali va{ke skup-

nosti
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem

poro~ilu
– razpravlja o delu svojega predstavnika v svetu ob~ine

ali va{ke skupnosti
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov

svoje skupnosti
– daje mnenja in pobude o zadevah iz prej{njih alinei.

50. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta ali sveta va{ke skupnosti ter na zahtevo
deset odstotkov volivcev v ob~ini.

51. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum. Mora pa ga razpisati, ~e to
zahteva najmanj 10% volivcev v ob~ini. Pravico glasovati na
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referendumu imajo vsi ob~ani, ki imajo pravico voliti ~lane
ob~inskega sveta.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.

52. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

53. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{e svetovalni

referendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena iz
ob~inske pristojnosti, da se ugotovi volja ob~anov. Svetoval-
ni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
deset odstotkov volivcev v ob~ini.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.

54. ~len
Najmanj 10 odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih orga-
nov.

^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. OB^INSKA UPRAVA

Organizacija ob~inske uprave

55. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja

zaposlenih v ob~inski upravi dolo~a ‘upan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

56. ~len
Ob~insko upravo vodi tajnik ob~ine, ki ga imenuje ob-

~inski svet na predlog ‘upana.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-

nih aktov poslovanja.

57. ~len
Naloge ob~inske uprave opravljajo:
– ob~inski urad v okviru katerega se lahko ustanovijo

oddelki in urad ‘upana za izvajanje dolo~enih nalog uprave.
Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~in-

ske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske

dejavnosti na svojem podro~ju.
Za zaposlene v ob~inski upravi, se konkuren~na klavzu-

la opredeli v odlo~bi o delovnem razmerju.

58. ~len
Za delo urada je tajnik odgovoren ‘upanu.

59. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
Naloge ob~inske uprave opravljajo zaposleni v upravi,

v skladu z na~rtom delovnih mest ob~inske uprave.
@upan lahko pooblasti za odlo~anje v zvezi z delovnim

razmerjem zaposlenih tajnika ob~ine.
Na~rt delovnih mest ob~inske uprave sprejme ob~inski

svet na predlog ‘upana.

60. ~len
Za ~lana ob~inskega sveta, ‘upana, pod‘upana in tajni-

ka se uporabljajo dolo~be zakona o funkcionarjih dr‘avnih
organov (Uradni list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93)
in dolo~be zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘av-
nih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
{t. 18/94).

Za zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo predpisi o
delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce v dr‘avni
upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika ob~inske
uprave dolo~i koli~nik za dolo~itev osnovne pla~e najve~ v
vi{ini, ki ne dosega koli~nika delovnega mesta na~elnika
upravne enote.

61. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu
sveta. Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.

62. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

63. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih dolo~enih z zakonom.

64. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov v
upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

65. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. O teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
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^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za oprav-
ljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in temu statutu.

66. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.

67. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo

vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih
oseb tajnik.

Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

68. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zako-

nitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni de-
lavci uprave.

V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje opravljanja nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti.

69. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonskimi
predpisi.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

70. ~len
Ob~ina Sveti Jurij lahko organizira javne slu‘be na

naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda
– ravnanje s komunalnimi odpadki
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih

povr{in
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.

71. ~len
Ob~ina Sveti Jurij skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo
– plakatiranje, informiranje in okra{evanje naselij
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost

– urejanje lokalnih cest
– deratizacijo in dezinfekcijo.

72. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov lahko usta-

navlja ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode,
podeljuje koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob-
~inske uprave.

73. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

74. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice, razen pre-
mo‘enja, ki je zgrajeno s samoprispevkom ali prostovoljnim
delom in ni zajeto v zbirni bilanci ob~ine.

Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober go-
spodar.

Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi, zakupu in odtujitvi
premi~nin in nepremi~nin.

75. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

76. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.

V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

77. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

78. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e

ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

79. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ 5% sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posoji-
la odlo~a ‘upan.
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80. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,2 %
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na
predlog ‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo re-

zerve ob~ine 1% letno dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

81. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.

Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

82. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me svet zaklju~i ra~un prora~una za preteklo leto.
O zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni

in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni prora~un.

Zaklju~ni prora~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do
konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

83. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

84. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne namene in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih slu‘b.

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

85. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.

86. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila
– davek na dobitke iger na sre~o
– davek na promet nepremi~nin
– upravne takse
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic in
– drugi davki dolo~eni z zakonom.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi

del prihodkov od dohodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.

87. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a
– krajevne takse
– komunalne takse
– pristojbine
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda
– prihodki uprave
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski

svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je lahko do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.

88. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

89. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje finan~no-knjigovodska

slu‘ba oziroma referat.
Delo finan~no-knjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan

ali tajnik in nadzorni odbor.

VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

1. Splo{ni akti ob~ine

90. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in

navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski odbor lahko sprejme poslovnik za delo in iz-

daja pravilnike.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-

ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

91. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

92. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.
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93. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a na~in
njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

94. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

95. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

96. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

97. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje najmanj
2/3 navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

Tudi spremembe imena naselja ali ulice, se lahko spre-
meni, ~e zanj glasuje najmanj 2/3 navzo~ih ~lanov ob~inske-
ga sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

98. ~len
Predlog odloka lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega

sveta, ‘upan, ob~inski odbor ali najmanj deset odstotkov
volivcev v ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-
skega sveta.

99. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

100. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

101. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~la-

nom ob~inskega sveta in ‘upanu. Odlok se ~lanom sveta
dostavi najmanj sedem dni pred dnem dolo~enim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka po dvofaz-
nem postopku.

102. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka. V drugi obravnavi raz-
pravlja ob~inski svet po vrstnem redu o vsakem ~lenu predlo-
ga odloka in o naslovu odloka. Ko ob~inski svet kon~a raz-
pravo o posameznem ~lenu predloga odloka, ~lani ob~inskega
sveta o njem glasujejo. Na koncu ~lani ob~inskega sveta
glasujejo {e o naslovu odloka in o predlogu v celoti.

103. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za-
~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.

104. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj tri dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etr-
tina ~lanov ob~inskega sveta.

105. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti

je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na kateri je
navzo~ih najmanj polovica ~lanov, glasuje najmanj ve~ina
navzo~ih ~lanov.

106. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega

prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.

107. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan po
objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.

3. Posami~ni akti ob~ine

108. ~len
Posami~ni akti ob~ine so dolo~be in sklepi.
S posami~ni akti – sklepom ali odlo~bo – odlo~a ob~ina

o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, prenesene pristojno-
sti in na podlagi javnih pooblastil.

109. ~len
Organi ob~ine in nosilci javnih pooblastil odlo~ajo o

pravicah in dol‘nostih posameznikov in upravnih oseb ter o
njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem
postopku.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stop-
nji ‘upan.
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O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a pristojni dr‘avni
organ, ki ga dolo~i zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

110. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine ali sosednjih ob~in brez pooblastila oziro-
ma soglasja ob~ine, posega v njene pravice.

111. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim

sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost ali prostor.

112. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inske-

ga sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata kon-
kretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravni-
mi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

113. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z izdanimi akti prizadete pravice in
koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

114. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
ob~inski svet mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.

Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o:
– upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti
– upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti
– upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

115. ~len
Ob~ina Sveti Jurij se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi

ob~inami v {ir{o lokalno skupnost ali pokrajino, zaradi ure-
sni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.

Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob-
~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini lahko izvede
referendum.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

116. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav
– gradnja in financiranje medob~inskih cest
– pospe{evanje razvoja gospodarstva, obrti, kmetijstva

in turizma.

117. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so tisti
predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med kandida-
ti, ki dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje ponovi.

118. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~la-

nov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh ali
ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje zadev
{ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva ve~ina
navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem povezova-
nju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova volja.

X. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

119. ~len
Odloki in drugi akti biv{e Ob~ine Gornja Radgona mo-

rajo biti usklajeni s tem statutom v roku treh let od pri~etka
veljavnosti statuta.

V skladu s tem statutom s 30. 6. 1995 preneha delovanje
Krajevne skupnosti Videm od [~avnici. S 1. 7. 1995 je vse
premo‘enje in vsa rezerva KS last Ob~ine Sveti Jurij.

120. ~len
Z dnem, ko pri~ne veljati ta statut, preneha veljati statut

Ob~ine Gornja Radgona in za~asni statutarni akt Ob~ine
Sveti Jurij.

Z uveljavitvijo tega statuta morajo vsi javni zavodi ali
javna podjetja, enote ali izpostave na teritoriju Ob~ine Sveti
Jurij uporabljati kot obvezni sestavni element naziva zavoda,
podjetja ali enote: “Sveti Jurij ob [~avnici”.

Sveti Jurij ob [~avnici je lahko tudi sestavni del naziva
dru{tev na obmo~ju Ob~ine Sveti Jurij.

Ta statut za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

[t. 1/3-95-SM
Sveti Jurij, dne 12. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sveti Jurij
Franc Lan~i~ l. r.

1801.

Na podlagi 29. in 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/
94-95, 45/95 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni
list RS, {t. 57/94 in 14/95), 19. ~lena statuta Ob~ine Sv. Jurij
ob [~avnici je Ob~inski svet ob~ine Sv. Jurij na 8. seji dne
23. 5. 1995 na predlog ‘upana sogla{al in sprejel
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O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

Ob~ine Sveti Jurij ob [~avnici

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ureja organizacija in delovno podro~-

je ob~inske uprave.

2. ~len
Ob~inska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge, ki so v skladu z zakoni in drugimi predpisi v pristoj-
nosti ob~ine ter izvr{uje naloge, ki so nanjo prenesene z
zakoni.

3. ~len
Delo ob~inske uprave nadzoruje in vodi ‘upan oziroma

tajnik ob~inske uprave po njegovem pooblastilu.

4. ~len
Naloge ob~inske uprave so:
– izvajanje ob~inskih predpisov za izvr{evanje statuta,

odlokov ter drugih splo{nih aktov in odlo~itev ob~inskega
sveta,

– izvajanje posami~nih upravnih aktov,
– priprava splo{nih aktov, prora~un in zaklju~nega ra-

~una ter drugih aktov, poro~il in drugih gradiv za ob~inske
odbore in ob~inski svet,

– upravlja z ob~inskim premo‘enjem,
– zagotavlja izvajanje gospodarskih in drugih javnih

slu‘b in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospe{uje razvoj na podro~ju gospodarstva in dru‘be-

nih dejavnosti,
– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih

podjetij,
– priprava koncesijskih aktov, vodenje postopkov za

podelitev koncesij in izdajanje odlo~b o koncesiji,
– in druge naloge iz ob~inske pristojnosti.

II. ORGANIZACIJA OB^INSKE UPRAVE

5. ~len
V ob~inski upravi so za posamezne naloge iz ob~inske

pristojnosti organizirana delovna podro~ja oziroma referati.
Ob~inska uprava
– urad ‘upana,
– tajni{tvo ob~inskega sveta in referat za splo{ne zadeve,
– referat za podro~je financ, gospodarstva, dru‘benih

dejavnosti,
– referat za podro~je komunale, stanovanjska gospo-

darstva in prostor.

6. ~len
Urad ‘upana vodi ‘upan.
Tajni{tvo ob~inskega sveta vodi tajnik ob~inskega sve-

ta. Tajnik ob~inskega sveta je glede vsebine dela odgovoren
predsedniku ob~inskega sveta, delovno-pravno pa ‘upanu.
@upan daje tajniku usmeritve in navodila za vodenje.

III. DELOVNO PODRO^JE OB^INSKE UPRAVE

7. ~len
V uradu ‘upana se opravljajo naloge strokovnega in

organizacijskega zna~aja, pomembne za delo ob~inske upra-
ve, zlasti na naslednjih zadevah:

– usklajevanje dela ob~inskega urada,
– organizacijskih zadev,
– usklajevanje dela z va{kimi skupnostmi,
– organizacija volitev in referendumov,
– stikov z javnostjo.

8. ~len
Tajni{tvo ob~inskega sveta in referat za splo{ne zadeve

obsega:
– opravljanje strokovnih, organizacijsko-tehni~nih in ad-

ministrativnih zadev za ob~inski svet in njegova delovna
telesa,

– priprava gradiv za ob~inski svet in njegova delovna
telesa,

– vodenje zapisnikov sej ob~inskega sveta in njegovih
delovnih teles,

– koordiniranje dela ob~inskega sveta in njegovih de-
lovnih teles,

– pravnih in upravnih zadev iz pristojnosti ob~ine,
– kadrovanja in izobra‘evanja,
– nadzorstva nad krajevnimi prireditvami,
– tehni~nih in drugih nalog za nemoteno delovanje

uprave,
– po‘arne varnosti ter za{~ite in re{evanja,
– izvensodnih poravnav sporov.

9. ~len
Referat za podro~je financ, gospodarstva in dru‘benih

dejavnosti obsega:
– prora~un iz izvr{evanje prora~una,
– finan~no materialno poslovanje,
– blagajni{ko poslovanje,
– ra~unovodstvo, knjigovodstvo in obra~un pla~,
– pospe{evanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turi-

zem, obrt, podjetni{tvo, kmetijstvo),
– statistike,
– spremljanje in analiziranje gospodarstva v ob~ini,
– vzgojo in izobra‘evanje,
– zdravstveno varstvo,
– naravno in kulturno dedi{~ino,
– otro{ko varstvo,
– {port in rekreacijo,
– knji‘ni~arstvo – informacijsko dejavnost,
– socialno varstvo,
– raziskovalne dejavnosti,
– dela z mladimi,
– dru{tvene dejavnosti,
– javna dela.

10. ~len
Referat za delovno podro~je za komunalo, stanovanjsko

gospodarstvo in prostor obsega:
– urejanje prostora in urbanizma,
– komunalne infrastrukture,
– lokalne gospodarske javne slu‘be,
– lokalne javne ceste, javnih poti in druge povr{ine,
– urejanje lokalnega prometa,
– varovanje okolja,
– stanovanjsko gospodarstvo,
– sklad stavbnih zemlji{~,
– upravljanje ob~inskega premo‘enja.
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11. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~inske uprave, ki niso na{tete v

predhodnih ~lenih tega odloka, opravlja tisti referat, v katere-
ga delovno podro~je spada naloga po svoji naravi.

Kolikor naloga ne spada v delovno podro~je katerega
izmed referatov, jo opravlja referat za splo{ne zadeve.

IV. JAVNOST DELA OB^INSKE UPRAVE

12. ~len
Delo ob~inske uprave je javno in se uresni~uje z daja-

njem informacij tisku in drugim sredstvom javnega obve{~a-
nja, z udele‘bo na konferencah, okroglih mizah in drugih
oblikah sodelovanja s predstavniki javnega obve{~anja ter na
druge na~ine, ki omogo~ajo javnosti, da se seznani z delom
ob~inske uprave.

O delu ob~inske uprave obve{~a javnost ‘upan. Infor-
macije o delu ob~inske uprave daje tudi tajnik ob~inske
uprave.

V. PREHODNA IN KON^NA DOLO^BA

13. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS. S tem dnem preneha veljati za~asni na~rt
delovnih mest v ob~inski upravi Ob~ine Sv. Jurij ob [~avnici.

[t. 101-1/95
Sv. Jurij ob [~avnici, dne 23. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Sv. Jurij ob [~avnici
Franc Lan~i~ l. r.

1802.

Na podlagi 7. ~lena odloka o vi{ini povra~il za uporabo
javnih poti za traktorje v Ob~ini Gornja Radgona (Uradni list
RS, {t. 28/93) in 19. ~lena statuta Ob~ine Sv. Jurij ob [~avni-
ci je Ob~inski svet ob~ine Sv. Jurij ob [~avnici na seji dne
23. 5. 1995 sprejel

S K L E P
o vi{ini povra~il za uporabo javnih poti za traktorje v

Ob~ini Sv. Jurij ob [~avnici

1
Ta sklep dolo~a vi{ino povra~il za uporabo javnih poti

za traktorje v Ob~ini Sv. Jurij ob [~avnici.

2
Vi{ina povra~il za uporabo javnih poti za traktorje v

Ob~ini Sv. Jurij ob [~avnici za leto 1995 zna{a:
  SIT

– do 18 KW 3.387
– od 19 KW do 29 KW 4.270
– od 30 KW do 46 KW 5.153
– od 47 KW do 64 KW 6.037
– od 65 KW do 87 KW 6.920
– nad 88 KW 7.804

3
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 414-1/95
Sv. Jurij ob [~avnici, dne 23. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Sv. Jurij ob [~avnici
Franc Lan~i~ l. r.

[ENTJUR PRI CELJU

1803.

Na podlagi 3. in 45. ~lena zakona o financiranju ob~in
(Uradni list RS, {t. 80/94) in na podlagi za~asnega statutar-
nega sklepa Ob~ine [entjur pri Celju (Uradni list RS, {t.
8/95) je ob~inski svet na seji dne 5. junija 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine [entjur pri Celju za leto 1995

1. ~len
S prora~unom Ob~ine [entjur pri Celju za leto 1995 (v

nadaljevanju: prora~un) se zagotavljajo sredstva za financi-
ranje javne porabe v ob~ini [entjur Pri Celju.

2. ~len
Skupni prihodki prora~una za leto 1995 zna{ajo

656,630.000 SIT, od tega 9,000.000 SIT namenskih sredstev
od odprodaje stanovanj.

Za teko~o prora~unsko rezervo razporedimo 3,000.000
SIT in za obvezno rezervo 1,000.000 SIT

Pregled prihodkov prora~una in njegove razporeditve je
zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
prora~una.

3. ~len
Uporabniki prora~una morajo sredstva, ki so jim zago-

tovljena v prora~unu uporabljati le za namene, za katere so
jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki so
sestavni del odloka.

4. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine.

5. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~i-
ne ali najame posojilo najve~ 5% sprejetega prora~una, ki
mora biti odpla~ana do konca prora~unskega leta.

6. ~len
Uporabniki prora~una smejo financirati svoje naloge v

mejah postavk prora~una: dela izvajalcem nad 1,000.000 SIT
ter nabava raznih osnovnih sredstev nad 500.000 SIT se odda
na osnovi javnega razpisa ali razpisa najmanj trem ponudni-
kom.

7. ~len
O porabi teko~e prora~unske rezerve odlo~a ‘upan. O

stalni prora~unski rezervi odlo~a ob~inski svet.
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8. ~len
Odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,

uporablja pa se od 1. januarja 1995.

[t. 012-7/95-2
[entjur pri Celju, dne 5. junija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

1804.

Na podlagi 118. ~lena zakona o osnovni {oli (Uradni
list SRS, {t. 5/80 in 29/86) in za~asnega statutarnega sklepa
Ob~ine [entjur pri Celju (Uradni list RS, {t. 8/95) je ob~inski
svet na 6. seji dne 5. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o dolo~itvi {olskega
okoli{a za novo Osnovno {olo [entjur-Hru{evec in o
spremembi odloka o {olskem okoli{u Osnovne {ole

“Franja Malgaja “ [entjur pri Celju

1. ~len
Spremeni se 2. ~len odloka o dolo~itvi {olskega okoli{a

za novo Osnovno {olo [entjur-Hru{evec in o spremembi
odloka o {olskem okoli{u Osnovne {ole “Franja Malgaja”
[entjur pri Celju (Uradni list RS, {t. 1/91) in se glasi:

[olski okoli{ Osnovne {ole “Franja Malgaja” [entjur
pri Celju se spremeni tako, da se dolo~i {olski okoli{ nove
osnovne {ole Hru{evec, ki obsega nasledja naselja: Grobelno
od hi{ne {t. 100 dalje, Stop~e, Bezovje od hi{ne {t. 23 dalje,
^rnolica, Tratna, Rifnik, Jakob, Sotensko, Vodru`, Osredek,
[ibenik, Krajn~ica in naselja z naslednjimi ulicami: C. na
Grad, C. na Rifnik, C. pod Rifnikom, Cvetna ulica, ^rnoli{-
ka ulica, Delavska ulica, Gori{ka ulica, Gregor~i~eva ulica,
Ilirska ulica, Lahova ulica, Lepa pot, Leskov{kova ulica, Pod
gozdom, Pod Resevno, Poljska ulica, A{ker~eva ulica, Prija-
teljeva ulica, Son~na ulica, Tartinijeva ulica, C. Kozjanskega
odreda od hi{ne {t. 24 dalje, C Leona Dobrotin{ka od hi{ne
{t. 10 dalje, Ul. F. Malgaja, Ul. ll. bataljona, Cankarjeva
ulica, Gajstova pot, Jerinova ulica, Ul. F. @agarja, Cesta na
Brdo, Vrtna ulica, Maistrova ulica, Romihova ulica ter nase-
lje Hru{evec.

2. ~len
Ta sprememba odloka za~ne veljati osmi dan po objavi

v Uradnem listu RS in se uporablja, ko so izolnjeni ostali
pogoji iz 4. ~lena osnovnega odloka.

[t. 012-8/95-2
[entjur pri Celju, dne 5. junija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

1805.

Na podlagi za~asnega statutarnega sklepa Ob~ine [ent-
jur pri Celju (Uradni list RS, {t. 8/95), je Ob~inski svet
ob~ine [entjur pri Celju na 6. seji dne 5. junija 1995 sprejel

S K L E P
o vi{ini to~ke za nadomestilo za uporabo stavbnega

zemlji{~a

Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo
stavbnega zemlji{~a se povi{a za 20,2% tako, da zna{a vred-
nost to~ke v letu 1995 0,161 SIT letno.

[t. 069-20/95-2
[entjur pri Celju, dne 5. junija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

1806.

Na podlagi za~asnega statutarnega sklepa Ob~ine [ent-
jur pri Celju (Uradni list RS, {t. 8/95), je Ob~inski svet
ob~ine [entjur pri Celju na 6. seji dne 5. junija 1995 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene na podro~ju otro{kega varstva

Prispevek star{ev se v mesecu maju 1995 pove~a za
8,2%, tako da zna{a najvi{ji prispevek 10.700 SIT in naj-
manj{i 5.950 SIT.

[t. 069-20/95-2
[entjur pri Celju, dne 5. junija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

1807.

Na podlagi za~asnega statutarnega sklepa Ob~ine [ent-
jur pri Celju (Uradni list RS, {t. 8/95), je Ob~inski svet
ob~ine [entjur pri Celju na 6. seji dne 5. junija 1995 sprejel

S K L E P
o spremembi povpre~ne gradbene cene stanovanj in

povpre~nih stro{kih komunalnega urejanja zemlji{~ ter
dolo~itvi odstotka od povpre~ne gradbene cene v Ob~ini

[entjur pri Celju

1. ~len
Spremeni se 1. ~len sklepa o povpre~ni gradbeni ceni

stanovanj in povpre~nih stro{kih komunalnega urejanja zem-
lji{~ ter dolo~itvi odstotka od popre~ne gradbene cene v
Ob~ini [entjur pri Celju (Uradni list RS, {t. 26/92) in se
glasi:

Povpre~na gradbena cena za m² koristne stanovanjske
povr{ine, zmanj{ana za stro{ke komunalnega urejanja in za
vrednost zemlji{~a v decembru preteklega leta za obmo~je
ob~ine [entjur pri Celju, zna{a 94.622 SIT.
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2. ~len
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS in s tem dnem preneha veljati sklep {t. 362-16/94-Z
z dnem 25. 5. 1994.

[t. 362-13/95-2
[entjur pri Celju, dne 5. junija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ Ob~ine [kofja Loka je v

[kofji Loki, Poljanska c. 2.
Ob~ina ima svoj grb, zastavo, praznik in pe~at, dolo~e-

ne z odlokom.
Ob~inski svet lahko podeljuje naslove ~astnega ob~ana,

priznanja Ob~ine [kofja Loka, nagrade ter domicile. Na~in
podelitve naslovov ~astnega ob~ana, priznanj, nagrad in do-
micilov se ureja z odlokom.

Odlok, s katerim ob~ina dolo~a svoj grb, zastavo, praz-
nik in pe~at, se sprejema z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov
ob~inskega sveta.

6. ~len
V ob~ini so ustanovljene krajevne skupnosti oziroma

mestne ~etrti. Krajevne skupnosti oziroma mestne ~etrti so
pravne osebe v okviru pristojnosti, ki jih nanje prenese ob~i-
na. Teritorialno razmejitev in pristojnosti krajevnih skupno-
sti oziroma mestnih ~etrti dolo~a poseben odlok o krajevnih
skupnostih oziroma mestnih ~etrtih. Pogoje za oblikovanje
krajevnih skupnosti oziroma mestnih ~etrti dolo~i svet s pra-
vilnikom o pogojih za ustanovitev krajevnih skupnosti, in
sicer z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanic/~lanov ob~inske-
ga sveta.

7. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko

krajanke/krajani naselja (dela naselja) ali ve~ posameznih
naselij ustanovijo novo krajevno skupnost ali mestno ~etrt.

Obstoje~a krajevna skupnost ali mestna ~etrt se lahko
tudi preoblikuje, tako da se dvoje ali ve~ krajevnih skupnosti
oziroma mestnih ~etrti zdru‘i v eno krajevno skupnost oziro-
ma mestno ~etrt, ena krajevna skupnost oziroma mestna ~etrt
pa se lahko razdeli na dve ali ve~ krajevnih skupnosti oziro-
ma mestnih ~etrti.

Odlo~itev o ustanovitvi nove krajevne skupnosti oziro-
ma mestne ~etrti ali o preoblikovanju obstoje~e krajevne
skupnosti oziroma mestne ~etrti sprejmejo prebivalci na refe-
rendumu z ve~ino glasov udele‘encev referenduma.

Za izvedbo refernduma se smiselno uporabljajo dolo~be
6. to~ke III. poglavja tega statuta ter dolo~be zakona o lokalni
samoupravi. Odlo~itev {teje za veljavno, ko ob~inski svet
ugotovi, da novooblikovane krajevne skupnosti oziroma mest-
ne ~etrti ustrezajo pogojem iz pravilnika za oblikovanje kra-
jevnih skupnosti oziroma mestnih ~etrti. Svet Ob~ine [kofja
Loka izda sklep o preoblikovanju obstoje~e krajevne skupno-
sti oziroma mestne ~etrti na podlagi izida referenduma.

8. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti ali mestni ~etrti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet
tudi ustrezna sredstva.

9. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organov

krajevne skupnosti ali mestne ~etrti, kadar odlo~a o zadevah,
ki prizadevajo interese prebivalcev samo te skupnosti.

II. NALOGE OB^INE

10. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene z ustavo, za-
koni in tem statutom, zlasti pa:

[KOFJA LOKA

1808.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS, {t. 45/94; odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95) je Ob~inski svet
ob~ine [kofja Loka na 6. seji dne 18. 5. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine [kofja Loka

I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE

1. ~len
Obmo~je ob~ine [kofja Loka obsega obmo~ja nasled-

njih naselij: Andrej nad Zmincem, Binkelj, Bodovlje, Brez-
nica pod Lubnikom, Brode, Bukov Vrh, Bukovica, Bukov{-
~ica, Crngrob, Dorfarje, Draga, Florjan nad Zmincem, Forme,
Gabrk, Gabrovo, Gabr{ka Gora, Gode{i~, Gorenja vas-Rete-
~e, Goste~e, Grenc, Hosta, Sv. Petra Hrib, Knape, Kovski
Vrh, Kri‘na Gora, Lenart nad Lu{o, Lipica, Log nad [kofjo
Loko, Mo{krin, Na Logu, O‘bolt nad Zmincem, Papirnica,
Pevno, Podpulfrca, Pozirno, Praprotno, Pungert, Pu{tal, Re-
te~e, Rovte v Sel{ki dolini, Sopotnica, Spodnja Lu{a, Stani-
{e, Stara Loka, Stirpnik, Strmica, Suha, Sv. Barbara, Sv.
Duh, [evlje, [kofja Loka, Toma‘ nad Praprotnem, Trata,
Trnje, Valterski Vrh, Ve{ter, Vincarje, Virlog, Virma{e, Vi-
soko pri Poljanah, Zgornja Lu{a, Zminec.

2. ~len
Ob~ina varuje skupne koristi svojega prebivalstva. V

okviru ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve
in izvr{uje naloge, ki so nanjo prenesene s podro~nimi zakoni
ter naloge, ki jih s soglasjem ob~ine v ob~insko pristojnost
prenese dr‘ava.

3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog lahko pove-

zuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi
lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.

Ob~ina [kofja Loka se lahko v skladu z zakonom pove-
zuje v pokrajino.

4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
{estdesetih dneh.
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1. Na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– sprejema na~rt razvoja ob~ine,
– sprejema prostorske plane,
– predpisuje lokalne davke,
– ureja upravljanje z energetskimi, vodogradbenimi in

vodovodnimi komunalnimi objekti,
– ureja javne ceste, javne poti, {portne in rekreacijske

ter druge javne povr{ine,
– ureja pokopali{~a in parkiri{~a,
– ureja javni red v ob~ini,
– ureja delovanje ob~inske uprave,
– ureja ob~inske javne slu‘be,
– ureja na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem

ob~ine,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja,
– sprejema na~rt varstva pred po‘ari lokalne skupnosti,
– ustanavlja javna in druga podjetja ter sklade,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2. Pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, os-

novnega varstva otrok in dru‘ine, slu‘be za socialno ogro‘e-
ne ter za invalide in ostarele,

– demokrati~no vzgojno in izobra‘evalno dejavnost, ra-
ziskovalno, informacijsko- dokumentacijsko, dru{tveno, turi-
sti~no, kulturno, tehni~no-kulturno in druge dejavnosti,

– razvoj {porta in rekreacije,
– razvoj po‘arne varnosti in gasilstva,
– razvoj kmetijstva, drobnega gospodarstva, pode‘elja

in turizma.
3. Na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– upravlja lokalne javne slu‘be,
– vodi javna in druga podjetja,
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

bro,
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi.
4. S svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste, javne poti, {port-

ne in rekreacijske ter druge javne povr{ine,
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no

dejavnost,
– gradi komunalne objekte in naprave,
– gradi stanovanja za mlade dru‘ine in socialno ogro‘e-

ne ter za re{evanje kadrovskih potreb ob~ine,
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b,
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana, odbo-

rov in komisij ter ob~inske uprave,
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~-

ju demokrati~nega osnovnega izobra‘evanja in vzgoje, raz-
iskovalne dejavnosti, kulture, tehni~ne kulture, {porta, so-
cialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva in
drugih dejavnosti,

– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
nost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge de-
javnosti),

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost, gasilstvo, za{-
~ito in re{evanje,

– zagotavlja sredstva za opravljanje pokopali{ke, po-
grebne in mrli{ke ogledne slu‘be ter pomaga pri vzdr‘evanju
pokopali{~ v ob~ini,

– zagotavlja sredstva za varstvo in obnovo naravnih,
zgodovinskih in kulturnih spomenikov,

– zagotavlja sredstva za sofinanciranje spominskih obe-
le‘ij ‘rtvam vojn,

– zagotavlja razvoj kmetijstva, podjetni{tva in obrti,
– zagotavlja financiranje politi~nih strank,
– subvencionira in sofinancira razvoj drobnega gospo-

darstva, turizma, kmetijstva in pode‘elja.
5. Vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, gozdne ceste, {portne

in rekreacijske ter druge javne povr{ine,
– vodogradbene, vodovodne in energetske komunalne

objekte,
– javna zakloni{~a.
6. S svojimi ukrepi:
– ustvarja pogoje za hitrej{i gospodarski razvoj ob~ine,
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije,
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov,
– skrbi za varstvo kmetijskih zemlji{~ pred spremembo

njihove namembnosti.
7. Zagotavlja in organizira:
– obve{~anje, alarmiranje, pomo~ in re{evanje ob ele-

mentarnih nesre~ah,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– izvensodno poravnavo sporov.
8. Pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine.
9. Sklepa:
– pogodbe o pridobivanju ter odtujitvi premi~nin in ne-

premi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih, v katera stopa ob~ina.

11. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– volitve predstavnic/predstavnikov lokalnih interesov

v Dr‘avni svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa razlastitev za potrebe

ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-

ni{ko dejavnost,
– javno veterinarsko slu‘bo,
– mrli{ko ogledno slu‘bo in urejanje pokopali{~,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– gradnjo in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih ob-

jektov, objektov za odvajanje in ~i{~enje odpadnih voda ter
objektov za oskrbo s plinom,
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– gradnjo in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– gradnjo {portnih in rekreacijskih objektov ter povr{in,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa in parkiri{~,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa in njegovo us-

klajevanje z medkrajevnim prometom,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za

pomo~ na domu,
– zagotavljanje pogojev za javna dela,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

12. ~len
Ob~ina v sporazumu z dr‘avo izvaja tudi zadeve, ki se

nana{ajo na:
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– druge zadeve iz prenesene pristojnosti.

13. ~len
Ob~ina pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, predpisuje na-

slednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,

stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo ter najem objektov in druge-

ga premo‘enja,
– dolo~a druge dajatve ter druge oblike prihodkov v

skladu z veljavnimi predpisi.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

14. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upanja/‘upan, nadzor-

ni odbor in ob~inska volilna komisija.
^lani organov ob~ine praviloma opravljajo svojo funk-

cijo nepoklicno.

15. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

16. ~len
Delo ob~inskih organov je praviloma javno.
Javnost dela se zagotavlja z objektivnim obve{~anjem

javnosti o delu ob~inskih organov, z udele‘bo ob~ank/ob~a-
nov in predstavnic/predstavnikov javnih ob~il na sejah ob-
~inskega sveta in odborov ali komisij ob~inskega sveta ter na
druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega
sveta.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.

17. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.

2. Ob~inski svet

18. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavlja odbore in komisije ob~inskega sveta ter

voli in razre{uje njihove ~lanice/~lane,
– imenuje in razre{uje ~lanice/~lane nadzornega odbo-

ra,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– na predlog ‘upanje/‘upana imenuje in razre{uje eno/

enega ali ve~ pod‘upanj/pod‘upanov,
– nadzoruje delo ‘upanje/‘upana, pod‘upanje/pod‘upa-

na in ob~inske uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~inske-
ga sveta,

– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave,

– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘e-
nja, ~e s tem statutom ali z odlokom ob~inskega sveta za
odlo~anje o tem ni poobla{~ena/poobla{~en ‘upanja/‘upan,

– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendume,
– daje pobude za sklice zborov ob~ank/ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upanje/‘upana ter

nadomestila ~lanicam/~lanom ob~inskega sveta, odborov in
komisij ob~inskega sveta ter nadzornega odbora,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gospodarske slu‘be,

– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– imenuje in razre{uje predstavnice/predstavnike ob~i-

ne v sosvetu na~elnice/na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje ~lanice/~lane sveta za varstvo

uporabnic/uporabnikov javnih dobrin,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

statut.

19. ~len
Ob~inski svet daje tudi predhodno mnenje k imenova-

nju na~elnic/na~elnikov upravnih enot.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pri-

stojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o
teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

20. ~len
Ob~inski svet ima 28 ~lanic/~lanov.
Funkcija ~lanice/~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s

funkcijo ‘upanje/‘upana, pod‘upanje/pod‘upana in ~lanice/
~lana nadzornega odbora kot tudi ne z delom v ob~inski
upravi. Funkcija ~lanice/~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘-
ljiva s funkcijo na~elnice/na~elnika upravne enote in vodje
notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z
delom v dr‘avni upravi na delovnih mestih, na katerih delav-
ke/delavci izvr{ujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad
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zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov ob~ine.

^lanici/~lanu ob~inskega sveta preneha mandat ~e:
– izgubi volilno pravico,
– postane trajno nezmo‘na/nezmo‘en za opravljanje

funkcije,
– je s pravnomo~no sodbo obsojena/obsojen na nepo-

gojno kazen zapora, dalj{o od {est mesecev,
– v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha oprav-

ljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lanice/~lana ob-
~inskega sveta,

– nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnost, ki ni
zdru‘ljiva s funkcijo ~lanice/~lana ob~inskega sveta,

– odstopi.
^lanici/~lanu ob~inskega sveta preneha mandat z dnem,

ko ob~inski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prej{njega
odstavka. Ne glede na dolo~bo 30. ~lena zakona o lokalnih
volitvah, v primerih prenehanja funkcije zaradi razlogov iz
prve do pete alinee prej{njega odstavka tega ~lena, nadomesti
~lanico/~lana ob~inskega sveta, ki mu preneha funkcija, na-
slednja/naslednji kandidatka/kandidat z iste liste kandidatov.
^e take/takega kandidatke/kandidata ni, ga nadomesti kandi-
datka/kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je
imela lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v
volilni enoti.

21. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljanke/dr‘avljani, ki imajo

v ob~ini stalno prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina razdeli na volilne

enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.

22. ~len
Ob~inski svet se v skladu z veljavnim poslovnikom

konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanja/dotedanji

predsednica/predsednik ob~inskega sveta. Do izvolitve nove/
novega predsednice/predsednika ob~inskega sveta vodi sejo
najstarej{a/najstarej{i ~lanica/~lan sveta.

23. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednico/predsedni-

ka in eno/enega ali ve~ podpredsednic/podpredsednikov sveta.
Predsednica/predsednik sveta predstavlja ob~inski svet,

ga sklicuje in vodi njegove seje.
Podpredsednica/podpredsednik ob~inskega sveta poma-

ga predsednici/predsedniku pri njegovem delu, jo/ga nado-
me{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in po njenem/
njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njenega/
njegovega delovnega podro~ja.

Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vo-
denju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov
zagotavlja ‘upanja/‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi.
Ob~inski svet za opravljanje teh del imenuje sekretarko/se-
kretarja ob~inskega sveta. ^e sekretarka/sekretar opravlja
svoje delo na podlagi delovnega razmerja, sklene delovno
razmerje v ob~inski upravi.

24. ~len
Kandidatko/kandidata za predsednico/predsednika ob-

~inskega sveta lahko predlaga najmanj ~etrtina vseh ~lanic/
~lanov sveta.

Kandidatka/kandidat je izvoljena/izvoljen z ve~ino gla-
sov vseh ~lanic/~lanov sveta. ̂ e pri prvem glasovanju nobe-
na/noben kandidatka/kandidat ne dobi zahtevane ve~ine, se
glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o
tistih dveh kandidatkah/kandidatih, ki sta pri prvem glasova-
nju dobila najve~ glasov.

Razre{itev predsednice/predsednika sveta lahko predla-
ga najmanj ~etrtina vseh ~lanic/~lanov ob~inskega sveta. Pred-
sednica/predsednik je razre{ena/razre{en, kadar za razre{itev
glasuje najmanj polovica vseh ~lanic/~lanov sveta.

Na enak na~in kot predsednica/predsednik se voli in
razre{uje tudi podpredsednica/podpredsednik sveta.

25. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednica/predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora
pa jih sklicati na zahtevo najmanj ~etrtine vseh ~lanic/~lanov
ob~inskega sveta, odbora ali komisije ob~inskega sveta in
nadzornega odbora.

Predsednica/predsednik skli~e sejo ob~inskega sveta tu-
di na zahtevo ‘upanje/‘upana.

Predsednica/predsednik mora sklicati sejo sveta naj-
manj enkrat v treh mesecih.

Dnevni red sveta predlaga predsednica/predsednik sve-
ta na lastno pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanic/
~lanov sveta. Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki
imajo pravico zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic
seje. O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet z ve~ino glasov
navzo~ih ~lanic/~lanov sveta.

26. ~len
Seje ob~inskega sveta so praviloma javne.
^e terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost

izklju~i.
@upanja/‘upan in pod‘upanje/pod‘upani imajo pravico

sodelovati na sejah ob~inskega sveta. Predstavnice/predstav-
niki odborov in komisij ob~inskega sveta so se na zahtevo
ob~inskega sveta dol‘ne/dol‘ni udele‘iti seje sveta in odgo-
varjati na vpra{anja ~lanic/~lanov ob~inskega sveta.

27. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a

ve~ina njegovih ~lanic/~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih

~lanic/~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut ne dolo~a druga~-
ne ve~ine.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon ali ta statut, poslovnik in kadar tako predlaga
ena/en ~lanica/~lan ob~inskega sveta in se z glasovanjem
tako odlo~i ve~ina navzo~ih.

28. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanic/~lanov.

 29. ~len
Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, vo-

litve in imenovanja, ki jo imenuje izmed ~lanic/~lanov ob~in-
skega sveta.

Ob~inski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. ^lanice/~lane komisij in
odborov imenuje izmed ~lanic/~lanov ob~inskega sveta, lah-
ko pa tudi izmed drugih ob~ank/ob~anov.
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30. ~len
[tevilo, sestavo, pristojnosti in organizacijo delovanja

odborov in komisij ob~inskega sveta dolo~i ob~inski svet s
sklepom.

31. ~len
Komisije in odbori ob~inskega sveta v okviru svojega

delovnega podro~ja v skladu s tem statutom in poslovnikom
ob~inskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~in-
skega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predloge.

32. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanic/~lanov lahko

ob~inski svet izre~e nezaupnico odboru ali komisiji ob~in-
skega sveta.

Nezaupnico lahko izre~e le tako, da obenem z ve~ino
glasov vseh ~lanic/~lanov ob~inskega sveta izvoli nov odbor
ali komisijo.

33. ~len
^lanice/~lane odborov in komisij ob~inskega sveta iz-

voli ob~inski svet izmed svojih ~lanic/~lanov in ob~ank/
ob~anov.

^lanice/~lani odbora ali komisije so izvoljeni, ~e je za
kandidatno listo glasovala ve~ina ~lanic/~lanov ob~inskega
sveta.

34. ~len
Predsednico/predsednika odbora ali komisije ob~inske-

ga sveta izvolijo ~lanice/~lani odbora ali komisije izmed sebe
z ve~ino glasov vseh ~lanic/~lanov odbora ali komisije.

^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji volijo ~lanice/~lani odbora ali komisije posami~no
na podlagi javnega glasovanja. ̂ e na ta na~in niso izvoljene/
izvoljeni vse/vsi ~lanice/~lani odbora ali komisije, se lahko
predlagajo nove/novi kandidatke/kandidati, o katerih se opravi
posami~no glasovanje na isti seji ob~inskega sveta.

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanic/~lanov odbora ali komisije, se glasova-
nje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manj-
kajo~ih ~lanic/~lanov odbora ali komisije.

3. Nadzorni odbor

35. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

36. ~len
^lanice/~lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet

izmed ob~ank/ob~anov.
^lanice/~lani nadzornega odbora so imenovani na pod-

lagi liste kandidatk/kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~la-
nic/~lanov ob~inskega sveta. Listo kandidatk/kandidatov do-
lo~i predsednica/predsednik ob~inskega sveta na podlagi
predlogov najmanj ~etrtine ~lanic/~lanov ob~inskega sveta,
zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~ank/ob~anov.

^lanice/~lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lanice/
~lani ob~inskega sveta, delavke/delavci ob~inske uprave ter
~lanice/~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki pro-
ra~unskih sredstev.

Nadzorni odbor ima predsednico/predsednika in {tiri
~lanice/~lane. Predsednico/predsednika nadzornega odbora
izvolijo ~lanice/~lani odbora izmed sebe z ve~ino glasov
vseh ~lanic/~lanov odbora.

4. @upanja/‘upan

37. ~len
Ob~ina ima ‘upanjo/‘upana in eno/enega ali ve~ pod‘u-

panj/pod‘upanov.
@upanja/‘upan je izvoljena/izvoljen na neposrednih vo-

litvah, pod‘upanjo/pod‘upana pa voli ob~inski svet z ve~ino
glasov vseh ~lanic/~lanov.

@upanja/‘upan opravlja svojo funkcijo poklicno.
Mandatna doba ‘upanje/‘upana traja {tiri leta.
Glede prenehanja mandata ‘upanje/‘upana se primerno

uporabljajo dolo~be 20. ~lena tega statuta.

38. ~len
@upanja/‘upan predstavlja in zastopa ob~ino.
@upanja/‘upan predlaga ob~inskemu svetu v sprejem

prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in dru-
ge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta ter skrbi za izvajanje
odlo~itev ob~inskega sveta.

@upanja/‘upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inske-
ga sveta in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali
izredne seje ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje
dolo~enih zadev na seji ob~inskega sveta.

@upanja/‘upan skrbi za objavo statuta, odlokov in dru-
gih splo{nih aktov ob~ine. ̂ e predsednica/predsednik ob~in-
skega sveta na predlog ‘upanje/‘upana ne skli~e seje v roku
enega meseca od podanega predloga, jo lahko skli~e ‘upanja/
‘upan.

@upanja/‘upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inske-
ga sveta, ~e meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga
ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi nasled-
nji seji, pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e
ob~inski svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upanja/‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo
za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom. ^e se
odlo~itev ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki je z zako-
nom prenesena na ob~ino, ‘upanja/‘upan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo-
~itve.

Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanic/~lanov ob~inskega sveta dolo~i, da bo dolo~ene naloge
iz pristojnosti ob~inskega sveta opravljala/opravljal ‘upanja/
‘upan. Tako lahko sklene tudi zbor ob~anov z ve~ino glasov
vseh volilcev v ob~ini.

39. ~len
Pod‘upanje/pod‘upani pomagajo ‘upanji/‘upanu pri nje-

nem/njegovem delu. V primeru ‘upanjine/‘upanove odsotno-
sti ali zadr‘anosti jo/ga po njenem/njegovem pooblastilu na-
dome{~a ena/eden izmed pod‘upanj/pod‘upanov.

@upanja/‘upan lahko pooblasti posamezno/posamezne-
ga pod‘upanjo/pod‘upana za opravljanje posameznih nalog
iz njene/njegove pristojnosti.

 40. ~len
Funkciji ‘upanje/‘upana in pod‘upanje/pod‘upana ni-

sta zdru‘ljivi s funkcijo ~lanic/~lanov ob~inskega sveta in
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~lanic/~lanov nadzornega odbora ter z delom v ob~inski upra-
vi, kot tudi ne s funkcijami in deli iz drugega odstavka 20.
~lena tega statuta.

^e je ~lanica/~lan ob~inskega sveta izvoljena/izvoljen
za ‘upanjo/‘upana, ji/mu preneha mandat ~lanice/~lana ob-
~inskega sveta.

^e je ~lanica/~lan ob~inskega sveta imenovana/imeno-
van za pod‘upanjo/pod‘upana, v ~asu opravljanja te funkcije
ne more opravljati funkcije ~lanice/~lana ob~inskega sveta.
V tem ~asu opravlja funkcijo ~lanice/~lana ob~inskega sveta
naslednja/naslednji kandidatka/kandidat z iste liste kandi-
datk/kandidatov. ^e take/takega kandidatke/kandidata ni,
opravlja funkcijo ~lanice/~lana ob~inskega sveta kandidatka/
kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela
lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni
enoti.

41. ~len
^lanice/~lani ob~inskega sveta, ‘upanja/‘upan, pod‘u-

panja/pod‘upan in tajnica/tajnik ob~ine so ob~inske/ob~inski
funkcionarke/funkcionarji.

5. Organi krajevne skupnosti ali mestne ~etrti

42. ~len
Organ krajevne skupnosti ali mestne ~etrti je svet kra-

jevne skupnosti ali svet mestne ~etrti.
Svet krajevne skupnosti ali svet mestne ~etrti volijo

volivke/volivci s stalnim prebivali{~em v krajevni skupnosti
oziroma mestni ~etrti za {tiri leta, v skladu z zakonom o
lokalnih volitvah.

43. ~len
Svet krajevne skupnosti ali svet mestne ~etrti odlo~a o

vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja
krajevna skupnost oziroma mestna ~etrt, in o nalogah, ki jih
je ob~ina iz svoje pristojnosti z odlokom prenesla na krajev-
no skupnost oziroma mestno ~etrt.

Odlok, s katerim je ob~ina iz svoje pristojnosti prenesla
naloge na krajevno skupnost oziroma mestno ~etrt, se sprej-
me z ve~ino vseh ~lanic/~lanov ob~inskega sveta.

Glede na~ina dela sveta se smiselno uporabljajo dolo~-
be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.

Svet krajevne skupnosti oziroma mestne ~etrti podrob-
neje uredi na~in svojega dela s statutom.

44. ~len
Svet krajevne skupnosti ali svet mestne ~etrti izvoli

izmed sebe predsednico/predsednika in podpredsednico/pod-
predsednika.

Svet krajevne skupnosti ali svet mestne ~etrti imenuje
tajnico/tajnika, ki pomaga predsednici/predsedniku sveta pri
njenem/njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge nalo-
ge po nalogu predsednice/predsednika.

6. Neposredne oblike odlo~anja ob~ank/ob~anov

45. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~ank/ob~anov o lokal-

nih zadevah so zbor ob~ank/ob~anov, referendum, ljudska
iniciativa in javna razprava.

46. ~len
Zbor ob~ank/ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali

pa za eno ali ve~ krajevnih skupnosti oziroma mestnih ~etrti
ali dela krajevnih skupnosti oziroma mestnih ~etrti.

47. ~len
Zbor ob~ank/ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upanje/‘upana in

drugih ob~inskih organov,
– razpravlja o periodi~nih poro~ilih ob~inskih organov,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

48. ~len
Zbor ob~ank/ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem

poro~ilu,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov

svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

49. ~len
Zbor ob~ank/ob~anov v ob~ini skli~e ‘upanja/‘upan na

lastno pobudo, na pobudo ob~inskega sveta ali na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivk/volivcev v ob~ini.

Zbor ob~ank/ob~anov v krajevni skupnosti ali mestni
~etrti skli~e svet krajevne skupnosti ali mestne ~etrti na last-
no pobudo ali na pobudo najmanj pet odstotkov volivk/voliv-
cev v tej skupnosti ali v delu te skupnosti.

50. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivk/voliv-
cev v ob~ini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vse/vsi ob~an-
ke/ob~ani, ki imajo pravico voliti ~lanice/~lane ob~inskega
sveta.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivk/volivcev, ki so glasovali.

51. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo tudi lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in ljudski inciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

52. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o

posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~ank/ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj deset odstotkov volivk/volivcev v ob~ini oziroma
krajevni skupnosti ali mestni ~etrti.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo dolo~be 48. in 49. ~lena tega statuta.

53. ~len
Najmanj deset odstotkov volivk/volivcev v ob~ini lahko

zahteva izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge od-
lo~itve iz pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob-
~inskih organov.
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^e se zadeva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

54. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upanja/‘upan na podlagi akta o organizaciji in delovnem
podro~ju ob~inske uprave, ki ga je sprejel ob~inski svet.

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upanja/‘upan oziroma
po njenem/njegovem pooblastilu tajnica/tajnik ob~inske
uprave.

55. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upanja/‘upan.
@upanja/‘upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in

odlo~itev ob~inskega sveta odgovorna/odgovoren ob~inske-
mu svetu.

Za neposredno izvajanje nalog uprave lahko skrbi tajni-
ca/tajnik ob~inske uprave. Tajnico/tajnika na predlog ‘upana
imenuje ob~inski svet.

@upanja/‘upan lahko pooblasti tajnico/tajnika za podpi-
sovanje dolo~enih aktov poslovanja.

56. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnica/taj-

nik, vi{je/vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ne/tehni~-
ni delavke/delavci.

@upanja/‘upan imenuje v skladu z na~rtom delovnih
mest ob~inske uprave vi{je upravne, upravne in strokovno
tehni~ne delavke/delavce.

57. ~len
Tajnica/tajnik, vi{ji upravni, upravni in strokovno teh-

ni~ne/tehni~ni delavke/delavci so upravi~ene/upravi~eni do
pla~e, ki jo v skladu z zakonom ter aktom o organizaciji in
delovnem podro~ju ob~inske uprave ter sistemizacijo delov-
nih mest dolo~i ‘upanja/‘upan.

58. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upanja/‘upan po
pooblastilu ob~inskega sveta.

Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.

59. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na

prvi stopnji ob~inska uprava.
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nica/tajnik, ki lahko pooblasti delavke/delavce uprave, ki
izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih stva-
reh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vode-
nje celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

60. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih, dolo~enih z zakonom.

61. ~len
Tajnica/tajnik skrbi in je odgovorna/odgovoren za do-

sledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku.

@upanja/‘upan mora zagotoviti vodenje evidence o
upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notra-
nje zadeve.

62. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

^e ‘upanja/‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za
opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do
izdaje odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za
vodenje upravnega postopka po zakonu in tem statutu.

Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

63. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upanja/‘upan, ~e ni z zakonom dru-
ga~e dolo~eno. Zoper odlo~itev ‘upanje/‘upana je dopusten
upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.

64. ~len
O izlo~itvi ‘upanje/‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnice/tajnika odlo~a ‘upanja/‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upanja/‘upan, ~e pa

upravo vodi po pooblastilu ‘upanje/‘upana tajnica/tajnik, od-
lo~a o izlo~itvi uradnih oseb tajnica/tajnik.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

65. ~len
Ministrstva, vsako na svojem podro~ju, nadzorujejo za-

konitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajo ‘upanje/‘upani, ob~inski svet in poobla-
{~ene/poobla{~eni delavke/delavci ob~inske uprave.

V zadevah, ki jih dr‘ava prenese na organe ob~ine,
opravlja pristojno ministrstvo tudi nadzor nad primernostjo
in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzora po prej{njem odstavku lahko pri-
stojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti.
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66. ~len
Ob~anke/ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo,

ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o
upravi, ~e ugotovijo, da uprava, ‘upanja/‘upan ali ob~inski
svet pri odlo~anju ne ravnajo v skladu z zakonom, statutom
in drugimi zakonitimi predpisi.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

67. ~len
Ob~ina [kofja Loka organizira obvezne in izbirne javne

slu‘be.

68. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

69. ~len
Za izvajanje nalog na podro~ju javnih slu‘b ustanavlja

ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

70. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~nine in premi~-

nine v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober go-

spodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin nad vrednostjo 200.000 SIT. Do te vsote
odlo~a ‘upanja/‘upan.

Znesek iz prej{njega odstavka se letno revalorizira s
spremembo maloprodajnih cen.

71. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

72. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.

V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

73. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

74. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovorna/odgovoren ‘upa-

nja/‘upan ob~ine, ~e ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

75. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo za najve~ pet odstotkov sprejetega prora-
~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O
najetju posojila odlo~a ‘upanja/‘upan.

76. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5 od-
stotka prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski
svet na predlog ‘upanje/‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezervo preneha, ko dose‘ejo re-

zerve ob~ine dva odstotka letnih dose‘enih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

77. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.

Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upanja/‘upan
odlo~a o uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega
odstavka do zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

Med odhodki prora~una se predvidi tudi teko~a prora-
~unska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti ali zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve, ki pre-
segajo en odstotek prora~una odlo~a ob~inski svet. Do te
vsote odlo~a ‘upanja/‘upan.

78. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni

in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja ter sreds-
tva rezerv.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zakju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni prora~un.

Zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto se predlo‘i
ob~inskemu svetu do konca marca teko~ega leta.

79. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.
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80. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

81. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do pet odstotkov zagotovljene porabe v letu, v
katerem se daje poro{tvo.

82. ~len
Prihodki ob~ine za fiinanciranje zagotovljene porabe

so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, dolo~eni z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi

del prihodkov od dohodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.

83. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– upravne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– od{kodnina in nadomestila za degradacijo prostora in

onesna‘evanje okolja,
– prihodki uprave,
– dohodki od koncesij na naravnih dobrinah,
– drugi prihodki, dolo~eni z drugimi akti.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, dolo~eni v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski

svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, dolo~ene z zakonom.

84. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

85. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzoruje ‘upanja/‘upan ali

tajnica/tajnik in nadzorni odbor.

VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

1. Splo{ni akti ob~ine

86. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

ob~inskega sveta ter akt o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave.

Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.

Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-
ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

Odbor ali komisija ob~inskega sveta lahko sprejme po-
slovnik za svoje delo in izdaja pravilnike.

87. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme

ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob-
~inskega sveta, po dvofaznem postopku, ki ga dolo~a poslov-
nik ob~inskega sveta.

88. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanic/~lanov, se uredi organizacija in
na~in dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘-
nosti ~lanic/~lanov ob~inskega sveta.

89. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

90. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

91. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

92. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

93. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
vseh ~lanov ob~inskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka in sprememb odloka

94. ~len
Odlok lahko predlaga vsaka/vsak ~lanica/~lan ob~in-

skega sveta, ‘upanja/‘upan, odbor ali komisija ob~inskega
sveta ali najmanj deset odstotkov volivk/volivcev v ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagateljica/predlagatelj pred-
sednici/predsedniku ob~inskega sveta.
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95. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

96. ~len
Predlagateljica/predlagatelj dolo~i svojo/svojega pred-

stavnico/predstavnika, ki bo sodelovala/sodeloval pri obrav-
navah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.

@upanja/‘upan lahko sodeluje v vseh obravnavah pred-
loga odloka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar ni predla-
gateljica/predlagatelj.

97. ~len
Predsednica/predsednik ob~inskega sveta po{lje pred-

log odloka ~lanicam/~lanom ob~inskega sveta in ‘upanji/
‘upanu, kadar ta ni predlagateljica/predlagatelj odloka, naj-
manj petnajst dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na
kateri bo obravnavan predlog odloka.

98. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh

obravnavah.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, za sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter temeljnih
re{itvah predloga odloka.

V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.
Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu pred-
loga odloka, ~lanice/~lani ob~inskega sveta o njem glasujejo.
Na koncu ~lanice/~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslo-
vu odloka in o predlogu odloka v celoti.

99. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Pri hitrem postopku se prva in druga obravnava predlo-
ga odloka zdru‘ita na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za-
~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsaka/vsak predlagateljica/predlagatelj odloka.

100. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko ~lanice/~lani

ob~inskega sveta in predlagateljica/predlagatelj predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve z amandmaji.

@upanja/‘upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni
sama/sam predlagateljica/predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predlo‘en ~lanicam/~lanom ob~in-
skega sveta najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo
ob~inskega sveta na kateri bo obravnavan predlog odloka, h
kateremu je predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ~etrtina
~lanic/~lanov ob~inskega sveta.

101. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka, naslov odloka in

odlok v celoti je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na
kateri je navzo~ih najmanj polovica ~lanic/~lanov, glasuje
ve~ina navzo~ih ~lanic/~lanov, razen ~e ta statut ne dolo~a
druga~ne ve~ine.

102. ~len
Spremembe odloka se sprejemajo na isti na~in kot odlok.
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega

prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.

103. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu in za~nejo veljati petnajsti dan po
objavi, razen ~e ni v njih druga~e dolo~eno.

3. Posami~ni akti ob~ine

104. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh iz

lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.

105. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stop-
nji ‘upanja/‘upan, kolikor ni z zakonom druga~e dolo~eno.

O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane, v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

106. ~len
Ob~inski svet ali ‘upanja/‘upan lahko vlo‘i zahtevo za

presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi
se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e
se s predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja
ob~ine, posega v njene pravice.

107. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan/‘upanja lahko za~neta pred us-

tavnim sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali
vlada s svojimi predpisi urejata razmerje, ki so po ustavi in
zakonih v pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e po-
krajina ali druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

108. ~len
@upanja/‘upan po pooblastilu ob~inskega sveta lahko

kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne
akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblastni
nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi, ~e osebe javnega in
zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo
pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

109. ~len
@upanja/‘upan lahko stopi v upravni ali sodni postopek

kot stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih, oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

110. ~len
Odbori in komisije ob~inskega sveta so dol‘ni za potre-

be ob~inskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih
se predpisov, ki se ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej
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podlagi oblikuje ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje
Dr‘avnemu zboru.

111. ~len
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh

in to:
– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti,
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti,
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

112. ~len
Ob~ina [kofja Loka se lahko pove‘e z drugimi ob~ina-

mi v {ir{o lokalno skupnost (pokrajino) zaradi uresni~evanja
skupnih koristi svojega prebivalstva.

Pokrajina se ustanovi, spremeni ali ukine z zakonom na
podlagi odlo~itev ob~inskih svetov, sprejetih z dvetretjinsko
ve~ino vseh ~lanov. O odlo~itvi ob~inskega sveta se lahko
izvede referendum. Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
je na referendumu sprejeta, ~e se za to odlo~i ve~ina voliv-
cev, ki so glasovali.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statuta pokrajine ob~inski svet do-
kon~no dolo~i pristojnosti, ki se prenesejo na {ir{o lokalno
skupnost (pokrajine).

113. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest.

 114. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanic/~lanov in ‘upanje/‘upana na tajnem glasovanju.
Izvoljeni so tisti predlagani kandidati, ki so dobili najve~
glasov. Med kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se
glasovanje ponovi.

115. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih

~lanic/~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali
zvezo dveh ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in
opravljanje zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ̂ e
zahteva ve~ina navzo~ih ~lanic/~lanov ob~inskega sveta, se
lahko o takem povezovanju izvede razprava med ob~ani in
ugotovi njihova volja.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

116. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

Ob~ine [kofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 10/88) in
odlok o organizaciji in delu ob~inske skup{~ine (Uradni vest-
nik Gorenjske, {t. 14/89 in Uradni list RS, {t. 16/93).

117. ~len
Predpisi prej{nje Ob~ine [kofja Loka v delih, s katerimi

so urejene lokalne zadeve iz 21. in 22. ~lena zakona o lokalni

samoupravi, veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot ob~inski predpisi
Ob~ine [kofja Loka, ki jih izvr{ujejo in s svojimi predpisi
nadome{~ajo organi Ob~ine [kofja Loka.

 118. ~len
Do uveljavitve odloka in pravilnika iz 6.~lena tega sta-

tuta se teritorialnost in pravni status obstoje~ih krajevnih
skupnosti (Bukovica-Bukov{~ica, Gode{i~, Rete~e-Gorenja
vas, Kamnitnik, Lenart nad Lu{o, Log, Stara Loka-Podlub-
nik, Sveti Duh, [kofja Loka-mesto, Trata, Zminec) ne spre-
minja.

V {estdesetih dneh po uveljavitvi odloka in pravilnika iz
6. ~lena tega statuta morajo krajevne skupnosti iz prej{njega
odstavka uskladiti svoje akte in delovanje z zgoraj navede-
nim odlokom in pravilnikom.

119. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

[t. 013-1/95
[kofja Loka, dne 18. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [kofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

1809.

Na podlagi 2. ~lena zakona o funkcionarjih v dr‘avnih
organih (Uradni list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93)
in 100.b ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
{t. 72/93; 6/94 - odlo~ba US RS, {t. 45/94 - odlo~ba US RS,
in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95) je Ob~inski svet ob~ine
[kofja Loka na seji dne 15. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o funkcionarjih, ki

nepoklicno opravljajo funkcijo

1. ~len
V odloku o funkcionarjih, ki nepoklicno opravljajo funk-

cijo (Uradni list RS, {t. 47/90) se 3. ~len spremeni tako, da se
glasi:

“^lani ob~inskega sveta so funkcionarji, ki nepoklicno
opravljajo svojo funkcijo.”

2. ~len
4. ~len se ~rta.

3. ~len
Prvi odstavek 5. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“^lani ob~inskega sveta imajo pravico do nadomestila

pla~e oziroma izgubljenega zaslu`ka, za dneve, ko zaseda
ob~inski svet.

^lani delovnih teles ob~inskega sveta imajo pravico do
nadomestila pla~e za ~as opravljanja funkcije med delovnim
~asom, v podjetju, drugi organizaciji ali delodajalcu, ~e pod-
jetje, druga organizacija ali organ to zahteva.”

Drugi in tretji odstavek 5. ~lena se ~rtata.
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4. ~len

6. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“^lani ob~inskega sveta imajo za udele`bo na sejah

ob~inskega sveta in na sejah njegovih delovnih teles pravico
do sejnine. Sejnina pripada tudi tistim ~lanom delovnih teles,
ki niso ~lani ob~inskega sveta.

Sejnina se dolo~i na podlagi osnove za obra~un sejnine
in koli~nikov.

Za izra~un sejnin se uporabljajo naslednji koli~niki:
– za ~lana ob~inskega sveta 0,57
– za predsednika ob~inskega sveta oziroma predsedujo-

~ega na seji 0,625
– za ~lane odborov in komisij ob~inskega sveta 0,285
– za predsednika odborov in komisij oziroma predsedu-

jo~ega na seji 0,3125”.

5. ~len

Za 6. ~lenom se doda 6.a ~len, ki se glasi:
“Osnova za obra~un sejnine je izhodi{~na pla~a za I.

tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negos-
podarske dejavnosti.”

6. ~len

7. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Vsi ~lani ob~inskega sveta in ~lani delovnih teles ima-

jo pravico do povra~ila potnih stro{kov.
Potni stro{ki obsegajo stro{ke potovanja od kraja stal-

nega ali za~asnega bivali{~a do kraja kjer opravljajo svojo
funkcijo.

Potni stro{ki se ~lanom ob~inskega sveta in ~lanom
delovnih teles obra~unavajo na na~in, ki je dolo~en za zapo-
slene v ob~inski upravi.”

7. ~len

8. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“V primeru predstavljanja ob~inskega sveta ali drugih

aktivnosti, ki jih opravlja funkcionar izven kraja stalnega ali
za~asnega bivali{~a, se mu prizna dnevnica v vi{ini, ki je
dolo~ena za zaposlene v ob~inski upravi.”

8. ~len

V celotnem besedilu odloka se besedi “osebni dohodek”
nadomestita z besedo “pla~a”.

9. ~len
9. ~len se ~rta.

10. ~len

Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Sejnine se na ta na~in izpla~ujejo od 1. seje ob~inskega
sveta dalje.

[t. 108-19/90
[kofja Loka, dne 15. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [kofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

1810.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,14/95 in 20/95) in 15.
~lena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemlji{~
(Uradni Vestnik Gorenjske, {t. 22/85, 18/86, 19/88, 14/89),
je Ob~inski svet ob~ine [kofja Loka na 7. seji dne 15. 6. 1995
sprejel

S K L E P
o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo

stavbnih zemlji{~ za leto 1995

I
Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavb-

nih zemlji{~ na obmo~ju ob~ine [kofja Loka za leto 1995
zna{a 0,5546 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in se uporablja od 1. januarja 1995 dalje.

[t. 464-01/85
[kofja Loka, dne 23. junija 1995.

 Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [kofja Loka
 Pavel Malovrh l. r.

DR@AVNI ZBOR

1811.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o poravnavi obveznosti Slovenskih

‘eleznic na podro~ju prometnih storitev

Razgla{am zakon o poravnavi obveznosti Slovenskih
‘eleznic na podro~ju prometnih storitev, ki ga je sprejel
Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. junija 1995.

[t. 012-01/95-55
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O PORAVNAVI OBVEZNOSTI SLOVENSKIH

@ELEZNIC NA PODRO^JU PROMETNIH
STORITEV

1. ~len
Obveznosti Slovenskih ‘eleznic, d.d. nastale na podro~-

ju prometnih storitev, navedenih v drugem odstavku tega
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~lena, se za zagotovitev pogojev za dokon~no in uspe{no
sanacijo Slovenskih ‘eleznic, d.d. poravnavajo na na~in kot
ga dolo~a ta zakon.

Obveznosti Slovenskih ‘eleznic, d.d. po tem zakonu so
odpla~ila glavnic doma~ih in tujih kreditov za prometne sto-
ritve, razen za vzdr‘evanje in razvoj ‘elezni{ke infrastruktu-
re, najetih pred 31. decembrom 1993 in navedenih v opera-
cionalizaciji sanacijskega na~rta javnega podjetja Slovenskih
‘eleznic, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji
dne 1. 7. 1993.

Obveznosti iz prej{njega odstavka zna{ajo v tolarski
protivrednosti, po srednjem te~aju Banke Slovenije na dan
31. 12. 1993, 7.953,800.000 tolarjev.

2. ~len
Odpla~evanje obveznosti oziroma glavnic doma~ih in

tujih kreditov iz 1. ~lena tega zakona, ki bodo zapadle v
pla~ilo od 1. januarja 1995 do 31. decembra 2000, se zago-
tavlja iz sredstev prora~una Republike Slovenije za leto 1995
do vklju~no za leto 2000.

Obresti in ostale stro{ke kreditov iz 1. ~lena tega zakona
poravnavajo Slovenske ‘eleznice, d.d.

3. ~len
Podrobnej{e navodilo o na~inu poravnavanja obvezno-

sti predpi{e minister, pristojen za finance.

4. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 435-02/95-5/1
Ljubljana, dne 21. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ZA^ASNI PREPOVEDI

PRIVATIZACIJE PRAVNIH OSEB IN
PREMO@ENJA V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE

1. ~len
V zakonu o za~asni prepovedi privatizacije pravnih oseb

in premo‘enja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, {t.
20/95) se v 2. ~lenu doda drugi odstavek, ki se glasi:

“Dolo~be tega zakona se tudi ne uporabljajo za odtuji-
tev premo`enja v lasti Republike Slovenije:

1. zaradi pridobitve sredstev, potrebnih za delovanje
uporabnikov prora~una Republike Slovenije po prora~unu
Republike Slovenije za leto 1995;

2. zaradi izpolnjevanja obveznosti, dolo~enih z zakoni;
3. zaradi potreb diplomatsko-konzularnih predstavni{tev

tujih dr‘av.”

2. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 300-01/95-24/2
Ljubljana, dne 21. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1812.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o za~asni

prepovedi privatizacije pravnih oseb in premo‘enja v
lasti Republike Slovenije

Razgla{am zakon o dopolnitvi zakona o za~asni prepo-
vedi privatizacije pravnih oseb in premo‘enja v lasti Repub-
like Slovenije, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 21. junija 1995.

[t. 012-01/95-56
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

1813.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih

pla~ujejo delodajalci za socialno zavarovanje

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o pogojih za refundiranje prispevkov, ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 21. junija 1995.

[t. 012-01/95-57
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
POGOJIH ZA REFUNDIRANJE PRISPEVKOV, KI
JIH PLA^UJEJO DELODAJALCI ZA SOCIALNO

ZAVAROVANJE

1. ~len
V zakonu o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih

pla~ujejo delodajalci za socialno zavarovanje (Uradni list
RS, {t. 18/94) se v 4. ~lenu doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
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“V primeru, da bi bila brezposelna oseba upravi~ena do
denarnega nadomestila ali denarne pomo~i za manj kot eno
leto, se prispevki refundirajo za obdobje enega leta.”

2. ~len
V prvem odstavku 5. ~lena se doda nova ~etrta alinea, ki

se glasi:
“– da za zaposlitev brezposelne osebe {e ni prejel dru-

gih finan~nih sredstev, namenjenih za izvajanje programov
zaposlovanja.”

V drugem odstavku se beseda “zadnje” nadomesti z
besedo “tretje”.

3. ~len
7. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Delodajalec lahko zahteva vra~ilo prispevkov po vsa-

kem izpla~ilu pla~ delavcem na podlagi tega zakona, in sicer
na podlagi zahtevka, ki ga predlo`i Republi{kemu zavodu za
zaposlovanje.

Zahtevku prilo‘i:
– podatke o vi{ini obra~unanih pla~ ter podatke o obra-

~unanih davkih in prispevkih za socialno varnost za vse
zaposlene, s tem da morajo biti v obra~unu pla~ lo~eno
izkazani podatki o obra~unanih pla~ah in obra~unanih davkih
in prispevkih za socialno zavarovanje za delavce, ki so zapo-
sleni po tem zakonu. Obra~un pla~, ki ga pravna oseba pred-
lo‘i Republi{kemu zavodu za zaposlovanje, mora biti iden-
ti~na obra~unu pla~, ki ga je predlo‘ila Agenciji Republike
Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje (v
nadaljnjem besedilu: Agencija), kar potrdi Agencija na obra-
~unu pla~;

– potrdilo Agencije oziroma Republi{ke uprave za jav-
ne prihodke, da so obra~unani davki in prispevki za socialno
zavarovanje od izpla~anih pla~ za vse zaposlene pri pravni
oziroma fizi~ni osebi, pla~ani.”

4. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 170-01/94-1/4
Ljubljana, dne 21. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

[t. 012-01/95-58
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
DRU@BI ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE

IZVOZA SLOVENIJE

1. ~len
V zakonu o Dru‘bi za zavarovanje in financiranje izvo-

za Slovenije (Uradni list RS, {t. 32/92) se 1. to~ka prvega
odstavka 5. ~lena spremeni tako, da se glasi:

“1. zavaruje in pozavaruje posle izvoza pred nekomer-
cialnimi in komercialnimi riziki ter vlaganja tujih oseb doma
in vlaganja doma~ih oseb v tujini pred nekomercialnimi rizi-
ki;”.

V 2. to~ki se za besedo “poro{tva” postavi podpi~je,
nadaljnje besedilo se ~rta.

V petem odstavku se besedi “en milijon” nadomestita z
besedilom “5% vrednosti jamstvenega kapitala dru`be”, be-
sedilo “tri milijone ameri{kih dolarjev v tolarski protivredno-
sti” se nadomesti z besedilom “10% vrednosti jamstvenega
kapitala dru`be”, besedilo “ministrstvo, pristojno za finance”
pa se nadomesti z besedilom “Komisija za pospe{evanje
izvoza (v nadaljnjem besedilu: komisija)”.

[esti odstavek se ~rta.

2. ~len
V prvem odstavku 8. ~lena se ~rtajo besede “srednjero~-

ne in dolgoro~ne”.
V drugem odstavku se besedilo “ministrstvo, pristojno

za finance” nadomesti z besedo “komisija”.

3. ~len
V 3. to~ki 10. ~lena se za besedo “pred” doda besedilo

“srednjero~nimi komercialnimi riziki in”.

4. ~len
V ~etrtem odstavku 12. ~lena se za besedo “pred” doda

besedilo “srednjero~nimi komercialnimi in”.

5. ~len
V ~etrtem odstavku 16. ~lena se beseda “Skup{~ini”

nadomesti z besedama “Dr`avnemu zboru”.

6. ~len
Prvi odstavek 24. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“Organi dru`be so: skup{~ina dru`be, nadzorni svet in

uprava”.
Na koncu drugega odstavka se ~rta pika in doda besedi-

lo “in zakona o gospodarskih dru`bah.”.

7. ~len
V prvem odstavku 25. ~lena se beseda “direktor” nado-

mesti z besedo “uprava”.
V drugem odstavku se beseda “direktorja” nadomesti z

besedama “~lana uprave”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“^lani uprave in zaposleni v dru`bi ne smejo biti ~lani

nadzornega sveta dru`be.”

1814.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o Dru‘bi za zavarovanje in financiranje izvoza
Slovenije

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o Dru‘bi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, ki
ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
21. junija 1995.
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8. ~len
Prvi odstavek 27. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“Komisijo iz petega odstavka 1. ~lena tega zakona se-

stavljajo predstavniki pristojnih ministrstev, Banke Slovenije
in Gospodarske zbornice Slovenije. Imenuje jo Vlada Repub-
like Slovenije.”

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Komisija odlo~a o poslih kreditiranja, refinanciranja,

zavarovanja in izdajanja garancij po petem odstavku 5. ~lena
tega zakona.”

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in ~etrti
odstavek, ki se glasita:

“Komisija dolo~a tudi pogoje in merila za regresiranje
obresti za izvozne kredite po drugem odstavku 8. ~lena tega
zakona.

Komisija pripravlja strokovne podlage za zakone o prev-
zemu jamstev dr‘ave za zadol‘evanje dru‘be, izdajanih ga-
rancij v tujino in izdanih vrednostnih papirjev in jih predlaga
ministru, pristojnemu za finance.”

9. ~len
V 2. to~ki prvega odstavka 28. ~lena se beseda “uprav-

nega” nadomesti z besedo “uprave”, besedi “nadzornega od-
bora” pa z besedama “nadzornega sveta”.

V 3. to~ki prvega odstavka se besede “ministrstva, pri-
stojnega za finance” nadomestijo z besedo “komisije”.

V drugem odstavku se beseda “direktor” nadomesti z
besedama “~lan uprave”.

10. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 311-04/92-5/5
Ljubljana, dne 21. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Z A K O N
O PORO[TVU REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA NAJETJE POSOJIL ZA OBNOVO
IN DOINSTALIRANJE HE DOBLAR I + II IN

HE PLAVE I + II

1. ~len
Republika Slovenija daje poro{tvo za posojila, ki jih bo

najelo javno podjetje So{ke elektrarne Nova Gorica, p. o., za
obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I + II.

Poro{tvo iz prej{njega odstavka daje Republika Slove-
nija pod naslednjimi pogoji:

– skupna vi{ina poro{tvenih obveznosti, ki obsegajo vra-
~ilo glavnice in obresti iz najetih posojil v ustreznih valutah,
ne sme prese~i tolarske protivrednosti 171,000.000 DEM (z
besedo: stoenainsedemdesetmilijonov DEM);

– obveznosti Republike Slovenije iz danega poro{tva ne
morejo nastati pred potekom {estih mesecev od izdaje upo-
rabnega dovoljenja za HE Doblar II. in HE Plave II.;

– poro{tvo je subsidiarno in bo Republika Slovenija
izpolnila svojo obveznost, ko bo posojilodajalec izkoristil
vse zakonske mo‘nosti za izterjavo dolga oziroma za popla-
~ilo in zavarovanje terjatev.

2. ~len
Poro{tvene pogodbe po tem zakonu sklepa oziroma daje

poro{tvene izjave minister, pristojen za finance, na podlagi
pogodbe o zavarovanju poro{tva med Republiko Slovenijo in
kreditojemalcem.

3. ~len
V primeru, ko Republika Slovenija izpolni poro{tveno

obveznost in pla~a obveznosti iz posojilne pogodbe, pridobi
v razmerju do investitorja pravico do regresiranja izpla~anih
zneskov in stro{kov, ki so v zvezi s tem nastali.

4. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 440-03/95-54/1
Ljubljana, dne 21. junija 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1815.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o poro{tvu Republike Slovenije

za najetje posojil za obnovo in doinstaliranje
HE Doblar I + II in HE Plave I + II

Razgla{am zakon o poro{tvu Republike Slovenije za
najetje posojil za obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in
HE Plave I + II, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike
Slovenije na seji dne 21. junija 1995.

[t. 012-01/95-59
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

1816.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o zdravstveni dejavnosti

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstveni dejavnosti, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 21. junija 1995.
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[t. 012-01/95-60
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

1. ~len
V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS {t.

9/92 in popr. 26/92) se v drugem odstavku 64. ~lena zadnji
stavek spremeni tako, da se glasi: �Zdravnik opravlja pro-
gram pripravni{tva v ~asu sekundariata ne glede na drugi
odstavek 97. ~lena tega zakona.�

^etrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
�Strokovni izpit za zdravnike in zobozdravnike vsebuje

poznavanje urgentne medicine in predpisov s podro~ja zdrav-
stvenega varstva. Zdravniki ga lahko opravljajo kadarkoli v
poteku sekundariata, najprej pa po kon~anih {estih mesecih
usposabljanja.�

2. ~len
V prvem odstavku 65. ~lena se ~rta beseda �{e�.

3. ~len
Prvi odstavek 66. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
�Zdravnik se po diplomi na medicinski fakulteti zaposli

kot sekundarij pod vodstvom mentorja. Po uspe{no opravlje-
nem strokovnem izpitu nadaljuje z opravljanjem sekundaria-
ta ali pa se zaposli kot specializant pod vodstvom mentorja.�

4. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 501-01/91-1/27
Ljubljana, dne 21. junija 1995.

Predsednik
Dr�avnega zbora

Republike Slovenije
Jo�ef [kol~ l. r.

1818.

Na podlagi 43. ~lena zakona o Dr�avnem svetu Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, {t. 44/92) in prvega ter druge-
ga odstavka 7. ~lena poslovnika dr�avnega sveta (Uradni list
RS, {t. 44/93) je dr�avni svet na seji dne 27. junija 1995

i z v o l i l
za podpredsednika Dr�avnega sveta Republike Sloveni-

je Marcela [tefan~i~a.

[t. 020-02/92-29
Ljubljana, dne 27. junija 1995.

Predsednik
Dr�avnega sveta

Republike Slovenije
dr. Ivan Kristan l. r.

DR@AVNI SVET

1817.

Na podlagi 43. ~lena zakona o Dr�avnem svetu Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, {t. 44/92) in prvega ter druge-
ga odstavka 7. ~lena poslovnika dr�avnega sveta (Uradni list
RS, {t. 44/93) je dr�avni svet na seji dne 27. junija 1995

i z v o l i l

za predsednika Dr�avnega sveta Republike Slovenije
dr. Ivana Kristana.

[t. 020-02/92-29
Ljubljana, dne 27. junija 1995.

Predsedujo~i
Dr�avnega sveta

Republike Slovenije
dr. Miha Ti{ler l. r.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

1819.

Na podlagi 23. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, {t. 32/93) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o koncesijah za gospodarsko izkori{~anje vode na

posameznih odsekih vodotokov Hotovelj{ica, Temenica,
Bri{ki potok, Brestrni{ki potok, Polskava, Lo~nica in

Hudi~ev graben, Trnavca, Blan{~ica, Petrovbr{ka
grapa, Mi{ca, Bistrica, ^e{njica, Milova, Hudinja,

Su{jek in Sopota, Mlin{~ica ob Trnjekovem potoku,
Mlin{~ica ob potoku Lokav{~ek, Tin{~ica, Pendirjevka-
Maharov{ki potok-^adra{ki potok, Ljubija, Kolen~eva

struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib

1. ~len
(predmet in obseg koncesije)

S to uredbo Vlada Republike Slovenije dolo~a pogoje
za podeljevanje koncesije za gospodarsko izkori{~anje vodo-
tokov Hotovelj{ica, Temenica, Bri{ki potok, Brestrni{ki po-
tok, Polskava, Lo~nica in Hudi~ev graben, Trnavca, Blan{~i-
ca, Petrovbr{ka grapa, Mi{ca, Bistrica, ^e{njica, Milova,
Hudinja, Su{jek in Sopota, Mlin{~ica ob Trnjekovem potoku,
Mlin{~ica ob potoku Lokav{~ek, Tin{~ica, Pendirjevka-Ma-
harov{ki potok-^adra{ki potok, Ljubija, Kolen~eva struga ob
Savinji (v nadaljevanju: vodotoki) na naslednjih odsekih:

Vodotok Kota zajema Kota izpusta Dol�ina Instaliran
vode vode odseka pretok

(m.n.m.) (m.n.m.) (m) vode za
ribogojnico

(l/s)

Hotovelj{~ica 420,00 418,00 115 8
Temenica 338,00 336,00 250 10
Bri{ki potok 393,70 389,50 43 9
Brestrni{ki potok 280,40 274,90 150 70
Polskava 400,00 392,50 140 80
Lo~nica in 304,20 300,10 66 5,5
Hudi~ev graben 317,50
Trnavca 308,00 300,00 50 26
Blan{~ica 294,00 291,50 105 40
Petrovbr{ka grapa 642,00 638,00 50 60
Mi{ca 482,50 479,50 70 150
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Vodotok Kota zajema Kota izpusta Dol�ina Instaliran
vode vode odseka pretok

(m.n.m.) (m.n.m.) (m) vode za
ribogojnico

(l/s)

Bistrica 323,00 309,80 540 60
^e{njica 479,80 476,96 60 100
Milova 602,65 595,22 40 10
Hudinja 484,00 481,00 100 90
Su{jek 555,12
Sopota 555,45 549,83 250 80
Mlin{~ica ob
Trnjekovem potoku 426,00 423,00 80 25
Mlin{~ica ob
potoku Lokav{~ek 227,00 224,00 16 20
Tin{~ica 100,00 97,60 95 15
Pendirjevka 158,00
Maharov{ki 157,40 483 100
^adra{ki potok 155,83
Ljubija 428,70 425,30 40 40
Kolen~eva struga
ob Savinji 419,00 415,40 180 200

2. ~len
(dejavnost koncesionarja)

Koncesionar lahko gospodarsko izkori{~a zgoraj ome-
njene vodotoke izklju~no za potrebe vzreje salmonidnih vrst
rib, razen so{kih postrvi in njenih kri�ancev in z njo poveza-
nih dejavnosti.

Koncesionar lahko gospodarsko izkori{~a vodotok Lo-
kav{~ek izklju~no za potrebe vzreje salmonidnih vrst rib,
razen poto~nih in jezerskih postrvi ter njunih medsebojnih
kri�ancev ali kri�ancev le-teh z drugimi vrstami ter z njo
povezanih dejavnosti.

3. ~len
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
� da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,

ali da je fizi~na oseba, ki je dr�avljan Republike Slovenije,
� da je lastnik zemlji{~, na katerih bodo zgrajeni objekti

in naprave ribogojnice,
� da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prej{-

njega ~lena.
Koncesija se na posameznem vodotoku lahko podeli eni

ali ve~ fizi~nim osebam kot koncesionarjem hkrati, ~e izpol-
njujejo pogoje iz prej{njega odstavka.

V primerih iz prej{njega odstavka so fizi~ne osebe soli-
darno odgovorne za vse obveznosti, ki izvirajo iz te uredbe in
koncesijske pogodbe.

4. ~len
(okoljevarstveni in drugi pogoji)

Koncesija se lahko podeli koncesionarju iz prej{njega
~lena, ki poleg z zakonom predpisanih pogojev {e:

� zagotovi ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice
do gospodarskega izkori{~anja vode vodotokov drugih obsto-
je~ih uporabnikov,

� zagotovi ukrepe, da se vodni re�im med gradnjo ne bo
bistveno poslab{al,

� zagotovi ukrepe proti poslab{anju razmer v zvezi s
kakovostjo in koli~ino podtalnice,

� zagotovi izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo
pri{lo do poslab{anja kakovosti povr{inskih voda in prepre-
~evanja migracij vodnih �ivali,

� zagotovi izvedbo objektov in naprav tako, da ne bodo
vplivali na poslab{anje vodnega re�ima odtoka visokih voda,

� zagotovi ukrepe za prepre~evanje {kodljivega odlaga-
nja gramoza, suspenzij in drugih plavin,

� zagotovi varnost predvidenih objektov in naprav pred
poplavami ter zagotovi, da se dosedanja poplavna varnost na
vplivnem obmo~ju objektov in naprav ne bo zmanj{ala, na
urbaniziranih povr{inah pa bo po mo�nosti pove~ana,

� zagotovi ekolo{ko sprejemljivi pretok, v naravni stru-
gi na odseku predvidenega zmanj{anja pretokov zaradi od-
vzema vode vodotokov za potrebe vzreje salmonidnih vrst
rib (od odvzemnega objekta do izpusta),

� zagotovi ukrepe, da bo predvideni poseg v vodotok
ohranil obstoje~e razmere v najve~ji mo�ni meri ali omogo~il
njihovo izbolj{anje v smislu racionalne rabe naravnega vira
in z izbiro racionalne tehnologije,

� zagotovi, da bo predvideni poseg v okolje projektiran
in izveden tako, da se v najve~ji mo�ni meri zmanj{a poraba
prostora, snovi in energije v gradnji in obratovanju,

� zagotovi ukrepe za zavarovanje zemlji{~, objektov,
naprav in drugih dobrin pred {kodljivimi posledicami vzreje
salmonidnih vrst rib oziroma zagotovi nadomestila ali od-
{kodnine,

� upo{teva urbanisti~ne, arhitektonske in krajinske zna-
~ilnosti pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev;
pri oblikovanju vodnogospodarskih upo{teva tudi na~ela so-
naravnega urejanja,

� zagotovi javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer bo to
funkcionalno utemeljeno,

� zagotovi ohranjanje biolo{ke raznovrstnosti in avtoh-
tonosti habitatov,

� zagotovi ohranjanje in varovanje naravne in kulturne
dedi{~ine,

� zagotovi ukrepe za varnost prebivalcev in njihovega
premo�enja med gradnjo in obratovanjem,

� zagotovi ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo no-
vega oziroma nadomestitvijo prej{njega stanja okolja po pre-
nehanju koncesije.

Ukrepi in pogoji iz prej{njega odstavka se lahko po-
drobneje dolo~ijo v koncesijski pogodbi.

5. ~len
(stro{ki koncesionarja)

Koncesionar nosi vse stro{ke v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.

6. ~len
(za~etek in ~as trajanja koncesije)

Koncesija pri~ne veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

Koncesija se podeli za dobo trideset let.
Koncesija se lahko podalj{a na na~in in pod pogoji,

dolo~enimi v koncesijski pogodbi.

7. ~len
(obmo~je, na katero se koncesija nana{a)

Koncesija se nana{a na vodni potencial na vodnem zem-
lji{~u vodotokov med kotama zajema in izpusta vode iz 1.
~lena te uredbe.

8. ~len
(pla~ilo za koncesijo)

Koncesionar pla~uje za koncesijo enkrat letno znesek
izra~unan na podlagi instaliranega pretoka vode za ribogojni-
co. Letno pla~ilo za koncesijo je enako povpre~ni tr�ni vred-
nosti 2 kg {arenke (oncorhynchus mykiss) v preteklem letu
na en l/s instaliranega pretoka vode vodotoka iz 1. ~lena te
uredbe in se za~ne ra~unati dve leti po za~etku gospodarske-
ga izkori{~anja vode za vzrejo rib.
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Za ~as, ko koncesionar ne more uporabljati vode za
vzrejo rib zaradi vi{je sile (katastrofalna su{a, potres, povo-
denj ipd.) se letno pla~ilo za koncesijo zmanj{a. Na~in dolo-
~anja zmanj{anja pla~ila se uredi v koncesijski pogodbi.

Pla~ilo za koncesijo se med Republiko Slovenijo in
lokalno skupnostjo, na obmo~ju katere je ribogojnica, razdeli
v razmerju 40 : 60 v korist lokalne skupnosti, razen na
demografsko ogro�enih obmo~jih, kjer je to razmerje 20 : 80
v korist lokalne skupnosti. Na~in obra~unavanja in pla~eva-
nja se podrobneje dolo~i v koncesijski pogodbi.

Prihodki iz prej{njih odstavkov tega ~lena so vir prora-
~una Republike Slovenije oziroma sklada za okolje ob~ine
ali ob~inskega prora~una, ~e ob~ina sklada za okolje ni usta-
novila.

9. ~len
(pravice koncesionarja)

Koncesionar ima:
1. pravico do izklju~nega gospodarskega izkori{~anja

vode za vzrejo rib na odseku vodotoka, ki je predmet konce-
sije.

2. druge pravice, dolo~ene v koncesijski pogodbi v skla-
du s to uredbo.

10. ~len
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

Nadzor nad izvajanjem koncesije izvr{ujejo pristojni
in{pekcijski organi.

11. ~len
(razlogi in na~in prenehanja koncesije)

Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zako-

nom;
2. z odvzemom koncesije;
3. z odkupom koncesije v skladu z zakonom;
4. v drugih primerih, dolo~enih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in na~in prenehanja koncesije se podrobneje ure-

dijo s koncesijsko pogodbo.

12. ~len
(prenos objektov in naprav)

Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju v
posest koncedenta vsi objekti in naprave za zajem in izpust
vode, ki jih je za koncedenta zgradil ali druga~e pridobil
koncesionar.

Na~in prenosa objektov in naprav iz prej{njega odstav-
ka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.

13. ~len
(koncesijska pogodba)

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu
z zakonom.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada
Republike Slovenije.

14. ~len
(javni razpis)

Koncesija se zaradi lokacijske pogojenosti podeljuje
brez javnega razpisa.

15. ~len
(veljavnost uredbe)

Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

[t. 351-04/94-2/13-8
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1820.

Na podlagi 1. in 4. to~ke 5. ~lena v zvezi s 1. ~lenom
zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov
in �ivil (Uradni list RS, {t. 29/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o dolo~itvi

kmetijskih  in �ivilskih proizvodov, za katere se ob
uvozu pla~uje  posebna dajatev

1. ~len
V uredbi o dolo~itvi kmetijskih in �ivilskih proizvodov,

za katere se ob uvozu pla~uje posebna dajatev (Uradni list
RS, {t. 45/93, 52/93, 54/93, 60/93, 6/94, 8/94, 14/94, 23/94,
30/94, 35/94, 53/94, 54/94, 63/94, 68/94, 78/94, 10/95, 21/95,
26/95 in 28/95) se v 1. ~lenu:

a) vi{ina posebne dajatve v kolini 5 za naslednje  kme-
tijske proizvode in �ivila nadomesti z naslednjimi  vi{inami:

�Tarifna Tarifna Poimenovanje [ifra  Vi{ina
{tevilka oznaka tarifne posebne

postavke dajatve
SIT/kg

1 2 3 4 5

01.02 @ive �ivali, vrste
goved:

0102.901 - - - biki 01 02 90104 101,00
0102.902 - - - voli 01 02 90201 101,00
0102.903 - - - krave 01 02 90309 60,60
0102.905 - - - junci in junice,

- - - pitani (nad 280
- - - do 450 kg) 01 02 90503 101,00

0102.906 - - - junci in junice,
- - - drugi 01 02 90600 101,00

0102.909 - - - drugo 01 02 90902 101,00"

b) za tarifno {tevilko �04.08 Perutninska in pti~ja jajca
brez lupine in jaj~ni rumenjaki, sve`a, su{ena, kuhana  v vodi
ali sopari, oblikovana, zmrznjena ali kako  druga~e konservi-
rana, z dodatkom sladkorja ali drugih  sladil ali brez njih,
{ifro tarifne oznake 0408.99 - - drugo� doda {e naslednje
besedilo:

1 2 3 4 5

�08.09 Marelice, ~e{nje
in vi{nje, breskve
(v{tev{i nektarine),
slive, sve�e

0809.30 - Breskve, v{tev{i
nektarine 08 09 30003 13,00"

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
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[t. 424-05/93-6/23-8
Ljubljana, dne 29. junija 1995

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

1821.

Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I), drugega odstav-
ka 1. ~lena zakona o posebni taksi na uvo‘eno blago (Uradni
list SFRJ, {t. 31/70) ter 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pla~ilu posebne

takse za  uvo‘eno blago v letu 1995

1. ~len
V 1. ~lenu uredbe o pla~ilu posebne takse za uvo‘eno

blago v letu 1995 (Uradni list RS, {t. 80/94, 3/95, 8/95, 19/95
in 32/95) se za tarifno {tevilko “0409.009 v drugih pakira-
njih” dodajo tarifne {tevilke:

Tarifna Poimenovanje blaga %
{tevilka

“0701 Krompir, sve` ali ohlajen
0701.90 - drugi 35,0

20.08 Sadje in drugi u‘itni deli
rastlin, druga~e pripravljeni
ali konservirani, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil
ali alkohola ali brez njih, ki
niso omenjeni in ne zajeti na
drugem mestu:

2028.70 - Breskve 9,0
21.05

2105.00 Sladoled s kakavom ali brez
kakava 15,0

2. ~len
V 1. ~lenu uredbe se stopnja “15” nadomesti s stopnjo

“25” v naslednji tarifni {tevilki carinske tarife:

Tarifna Poimenovanje blaga
{tevilka

24.02 Cigare, cigarilosi in cigarete
iz tobaka in tobakovega nadomestka:

2402.20 - cigarete, ki vsebujejo tobak

3. ~len
V 2. ~lenu se stopnja “15” nadomesti s stopnjo “25”.

4. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 424-05/93-3/10-8
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

1822.

Na podlagi 17. ~lena zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, {t. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93,
43/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o za~asnem financiranju potreb iz prora~una

Republike  Slovenije v mesecu juliju 1995

1. ~len
Potrebe porabnikov se v mesecu juliju 1995 za~asno

financirajo po prora~unu Republike Slovenije za leto 1994
(Uradni list RS, {t. 26/94), skladno z dolo~bami zakona o
izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto 1994
(Uradni list RS, {t. 26/94), vendar najve~ do ene {estine
odhodkov po uredbi o za~asnem financiranju potreb iz pro-
ra~una Republike Slovenije v prvem polletju leta 1995 (Urad-
ni list RS, {t. 19/95).

2. ~len
Odhodki po tej uredbi so sestavni del prora~una za leto

1995 in se morajo izkazati v njegovem zaklju~nem ra~unu.

3. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. julija 1995.

[t. 400-02/95-11
Ljubljana, dne 29. junija 1995

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

1823.

Na podlagi 27. ~lena zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, {t. 1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) na predlog ministra za
zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o odprtju konzulata Republike Slovenije v Barceloni

1. ~len
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Barceloni na

~elu s ~astnim konzulom.
Konzularno obmo~je Konzulata Republike Slovenije v

Barceloni obsega pokrajine Barcelono, Lleido, Tarragono,
Gerono, Castellon in Zaragozo.
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Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-
skih in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republike Sloveni-
je z zgoraj omenjenimi pokrajinimi.

2. ~len
Ministrstvo za zunanje zadeve ukrene vse potrebno za

izvr{itev tega sklepa.

3. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 900-04/93-17/2-8
Ljubljana, dne 27. oktobra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1825.

Na podlagi drugega odstavka 67. ~lena zakona o pro-
metnem davku (Uradni list RS, {t. 4/92 in 71/93) in 26. ~lena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93)
je Vlada Republike Slovenije na 150. seji dne 22. junija 1995
sprejela

S K L E P
o uskladitvi zneska iz prvega odstavka 67. ~lena zakona

o prometnem davku

1
Znesek vrednosti kupljenih proizvodov, nad katerimi

ima kupec-tuja fizi~na oseba pravico do vra~ila pla~anega
davka od prometa proizvodov iz prvega odstavka 67. ~lena
zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4/92 in
71/93), se uskladi z rastjo cen na drobno tako, da zna{a
12.500 SIT.

2
Ta sklep za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 421-01/93-2/3-8
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1824.

Na podlagi 27. in 31. ~lena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, {t. 1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) na predlog
ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o postavitvi ~astnega konzula Republike Slovenije v

Barceloni

1. ~len
Za ~astnega konzula Republike Slovenije v Barceloni se

postavi Alberto Estrada Vilarrasa.

2. ~len
Ministrstvo za zunanje zadeve ukrene vse potrebno za

izvr{itev tega sklepa.

3. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 900-04/93-17/2-8
Ljubljana, dne 27. oktobra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1827.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 4/93), v zvezi z 98. ~lenom zakona o
pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, {t. 22/77,
13/82, 30/85, 80/89 in 29/90) in 4. ~lenom ustavnega zakona
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neod-
visnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) je

1826.

Na podlagi sklepa o vzpostavitvi tr‘nega reda za p{enico
1995/96 (Uradni list RS, {t. 26/95), 15. ~lena zakona o
republi{kih blagovnih rezervah (Uradni list SRS, {t. 19/76 in
15/83) in ~etrtega odstavka 26. ~lena zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Republike
Slovenije na 151. seji dne 29. junija 1995 sprejela

S K L E P
o dolo~itvi odkupne cene p{enice letine 1995

1. V skladu z dolo~bo drugega odstavka 2. to~ke sklepa
o vzpostavitvi tr‘nega reda za p{enico 1995/96 (Uradni list
RS, {t. 28/95), zna{a odkupna cena p{enice letine 1995 –
25,53 SIT/kg.

2. Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 380-07/93-2/11-8
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik
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Vlada Republike Slovenije na 151. seji dne 29. junija 1995
sprejela

S K L E P
o za~asni dolo~itvi organizacije za opravljanje strokovno
tehni~nih del s podro~ja varnosti pomorske in notranje

plovbe

1. ~len
Za ugotavljanje sposobnosti za plovbo patruljne ladje P

111, last Republike Slovenije, Ministrstva za notranje za-
deve, se dolo~i ustanova DET NORSKE VERITAS.

2. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 340-04/95-12/1-8
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

pred teko~im obra~unskim letom zavarovanj iz 2. to~ke prve-
ga odstavka 71. ~lena zakona manj{i od 50 odstotkov, se kot
povpre~ni letni lastni dele‘ upo{teva 50 odstotkov (to~ka 3~
obrazca GS-1).

5. Skupne letne od{kodnine predstavljajo obra~unane
letne kosmate od{kodnine oziroma zavarovalnine, pove~ane
za dele‘e v od{kodninah iz sprejetih sozavarovanj in zmanj-
{ane za prihodke od uveljavljenih regresnih terjatev. Pov-
pre~na letna skupna od{kodnina zavarovanj iz 2. in 4. to~ke
prvega odstavka 71. ~lena zakona predstavlja eno tretjino
zneska, ki se izra~una tako, da se vsoti ustrezno revalorizira-
nih skupnih letnih od{kodnin zadnjih treh opazovalnih let
pri{teje derevalorizirano stanje kosmatih {kodnih rezervacij
ob koncu zadnjega opazovalnega leta in od{teje revalorizira-
no stanje teh rezervacij na za~etku prvega opazovanega leta.
Zadnje opazovano leto je leto obra~unskega obdobja.

Zavarovalnica izra~una povpre~no letno skupno od{kod-
nino zavarovanj iz 2. to~ke prvega odstavka 71. ~lena in
povpre~no letno od{kodnino zavarovanj iz 4. to~ke 71. ~lena
zakona na obrazcih GS-1-P3 in GS-1-P4, ki sta sestavni del
te odredbe.

6. Skupna letna od{kodnina prvega opazovalnega leta
se revalorizira s koeficientom 1 in koeficientom 2, skupna
letna od{kodnina drugega opazovanega leta pa s koeficien-
tom 2. Koeficient 1 je koeficient povpre~ne rasti cen na
drobno v drugem opazovanem letu v primerjavi s povpre~jem
prvega opazovanega leta. Koeficient 2 je koeficient povpre~-
ne rasti cen na drobno v zadnjem opazovanem letu v primer-
javi s povpre~jem drugega opazovanega leta.

Kosmata {kodna rezervacija ob koncu zadnjega opazo-
vanega leta se devalorizira s koeficientom rasti cen na drobno
od 1. julija do 31. decembra zadnjega opazovanega leta,
kosmata {kodna rezervacija na za~etku prvega opazovanega
leta pa se revalorizira s koeficientom rasti cen na drobno od
za~etka prvega opazovanega leta do 30. junija zadnjega opa-
zovanega leta.

7. ^e zavarovalnica posluje manj kot tri leta, izra~una
povpre~ni letni lastni dele‘ in povpre~no letno skupno od-
{kodnino zavarovanj iz 2. in 4. to~ke prvega odstavka 71.
~lena zakona iz podatkov zadnjih dveh let. ̂ e zavarovalnica
posluje manj kot dve leti, tega izra~una ni dol‘na opraviti
(to~ka 3 in 4b obrazca GS-1).

8. Skupna letna zavarovalna premija, od katere se vi{ina
solventne meje ra~una po stopnji 18 odstotkov in povpre~na
letna skupna od{kodnina, od katere se vi{ina solventne meje
ra~una po stopnji 26 odstotkov, je znesek iz 2.a oziroma 3.a
to~ke prvega odstavka 71. ~lena zakona; ko se spremeni
razmerje tolarja proti ECU po te~aju Banke Slovenije za ve~
kot 10 odstotkov, pa sta to zneska, ki ju na podlagi tretjega
odstavka 71. ~lena dolo~i Vlada Republike Slovenije.

Zavarovalnica, ki se v skladu z drugim odstavkom 25.
~lena zakona o zavarovalnicah ukvarja z zavarovalnimi in
pozavarovalnimi posli, izpolni za pozavarovalne posle pose-
ben obrazec GS-1.

2. ~len
Potrebno vi{ino garancijskega sklada izra~una zavaro-

valnica ob koncu poslovnega leta na obrazcu GS-2 “Izra~un
potrebne vi{ine garancijskega sklada”, ki je sestavni del te
odredbe.

Pri izra~unu potrebne vi{ine garancijskega sklada upo-
{teva zavarovalnica poleg dolo~b 72. ~lena zakona {e nasled-
nje:

1. Potrebna vi{ina garancijskega sklada ob koncu leta
zna{a eno tretjino zneskov, ki jih je zavarovalnica izra~unala
na obrazcu GS-1 kot potrebno vi{ino solventne meje pod

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1828.

Na podlagi ~etrtega odstavka 72. ~lena zakona o zavaro-
valnicah (Uradni list RS, {t. 64/94) in 24. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93), izdaja
minister za finance na predlog urada za zavarovalni nadzor

O D R E D B O
o metodologiji za izra~un vi{ine solventne meje,

garancijskega sklada in za ugotavljanje virov teh
sredstev

1. ~len
Vi{ino solventne meje izra~una zavarovalnica za posa-

mezno obra~unsko obdobje ob koncu leta na obrazcu GS-1
“Izra~un vi{ine solventne meje”, ki je sestavni del te odredbe.

Pri izra~unu vi{ine solventne meje upo{teva zavaroval-
nica poleg dolo~b 71. ~lena zakona o zavarovalnicah (v na-
daljnjem besedilu: zakon) {e naslednje:

1. ^e je odstotek iz razmerja med zavarovalno premijo
iz naslova lastnega dele‘a v izravnavanju nevarnosti in skup-
no letno zavarovalno premijo ‘ivljenjskih zavarovanj in dru-
gih zavarovanj iz 1. to~ke prvega odstavka 71. ~lena zakona
manj{i kot 85 odstotkov, se kot lastni dele‘ upo{teva 85
odstotkov (to~ka 1a in 1b obrazca GS-1).

2. ^e je odstotek iz razmerja med zavarovalno premijo
iz naslova lastnega dele‘a v izravnavanju nevarnosti in skup-
no letno zavarovalno premijo zavarovanj iz 2. to~ke prvega
odstavka 71. ~lena zakona manj{i kot 50 odstotkov, se kot
lastni dele‘ upo{teva 50 odstotkov (to~ka 2~ obrazca GS-1).

3. Skupno letno zavarovalno premijo predstavlja obra-
~unana letna kosmata zavarovalna premija in sprejeta letna
sozavarovalna premija (to~ka 2a in 4aa obrazca GS-1).

4. ^e je odstotek iz razmerja med povpre~no letno od-
{kodnino iz naslova lastnega dele‘a v izravnavanju nevarno-
sti in povpre~no letno skupno od{kodnino zadnjih treh let
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pogojem, da so tako izra~unane tretjine enake ali vi{je od
zneskov iz drugega odstavka 72. ~lena zakona.

2. ^e so iz prej{nje to~ke izra~unani zneski manj{i od
zneskov iz drugega odstavka 72. ~lena zakona, zavarovalnica
vnese v obrazec GS-2 predpisane zneske iz zakona, in sicer
za tisti zavarovalni razred oziroma zavarovalne razrede, za
katere ima v skladu z 9., 13. in 16. ~lenom zakona soglasje
nadzornega organa.

3. Najni‘ji znesek potrebne vi{ine garancijskega sklada
po posameznih zavarovalnih razredih so zneski, ki jih dolo~a
drugi odstavek 72. ~lena zakona, v primeru spremembe raz-
merja tolarja proti ECU po te~aju Banke Slovenije za ve~ kot
10 odstotkov, pa so ti zneski, ki jih na podlagi tretjega od-
stavka 72. ~lena zakona dolo~i Vlada Republike Slovenije.

Zavarovalnica, ki se v skladu z drugim odstavkom 25.
~lena zakona o zavarovalnicah ukvarja z zavarovalnimi in

pozavarovalnimi posli, izpolni za pozavarovalne posle pose-
ben obrazec GS-2.

3. ~len
Vire sredstev solventnosti in vire garancijskega sklada

izka‘e zavarovalnica ob koncu poslovnega leta na obrazcu
GS-3 “Primerjalni pregled virov sredstev solventnosti in ga-
rancijskega sklada”, ki je sestavni del te odredbe.

Pri izkazovanju zavarovalnica upo{teva poleg dolo~b
70. in 74. ~lena zakona {e naslednje:

1. Del virov sredstev solventnosti iz 5. to~ke drugega
odstavka 70. ~lena zakona (to~ka B5a obrazca GS-3) izra~u-
na zavarovalnica tako, da znesek nalo‘b matemati~ne rezer-
vacije iz prvega odstavka 76. ~lena pomno‘i s koli~nikom, ki
ga izra~una po naslednjem obrazcu:

stanje matemati~ne rezervacije matemati~ne rezervacije
iz 75. ~lena zakona – iz 4. to~ke drugega odstavka 70. ~lena

koli~nik =
stanje matemati~ne rezervacije iz 75. ~lena zakona

2. Del virov sredstev solventnosti iz 5. to~ke drugega
odstavka 70. ~lena zakona (to~ka B5b obrazca GS-3) izra~u-
na zavarovalnica tako, da znesek nalo‘b zavarovalnotehni~-
nih rezervacij iz 1. to~ke prvega odstavka 76. ~lena pomno‘i
s koli~nikom, ki ga izra~una po naslednjem obrazcu:

stanje zavarovalnotehni~nih rezervacij stanje izravnalne rezervacije
iz 76. ~lena tega zakona – iz 3. to~ke drugega odstavka 70. ~lena

koli~nik =
stanje zavarovalnotehni~nih rezervacij iz 76. ~lena zakona

Zavarovalnica, ki se v skladu z drugim odstavkom 25.
~lena zakona o zavarovalnicah ukvarja tudi s pozavarovalni-
mi posli, vnese pod zaporedno {tevilko A.9 in B.7 obrazca
GS-3 se{tevek podatkov iz obrazcev GS-1 in GS-2.

4. ~len
Na~rt solventnosti iz prvega odstavka 73. ~lena zakona

mora zavarovalnica predlo‘iti, ~e je v obrazcu GS-3 pod
zaporedno {tevilko B.8 ugotovljena negativna razlika.

Na~rt financiranja iz drugega odstavka 73. ~lena zakona
mora zavarovalnica predlo‘iti, ~e je v obrazcu GS-3 pod
zaporedno {tevilko A.10 ugotovljena negativna razlika.

5. ~len
Zavarovalnica sestavi in predlo‘i Ministrstvu za finance

in uradu za zavarovalni nadzor izpolnjene obrazce GS-1, GS-
1-P3, GS-1-P4, GS-2 in GS-3 kot sestavni del poslovnega
poro~ila v smislu dolo~il 52. ~lena zakona o gospodarskih

dru‘bah (Uradni list RS, {t. 30/93), v roku iz 52. ~lena
zakona o zavarovalnicah.

Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka tega ~lena
zavarovalnica sestavi in predlo‘i Ministrstvu za finance in
uradu za zavarovalni nadzor izpolnjene obrazce GS-1, GS-1-
P3, GS-1-P4, GS-2 in GS-3 za leto 1994, najkasneje 20 dni
po uveljavitvi te odredbe.

6. ~len
Ta odredba pri~ne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 435-14/95
Ljubljana, dne 19. junija 1995.

Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.
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1829.

Na podlagi 19. in 83. ~lena zakona o prisilni poravnavi,
ste~aju in likvidaciji (Uradni list RS, {t. 67/93) izdaja ministrica za
pravosodje

O D R E D B O
o spremembi odredbe o merilih za dolo~anje nagrad

ste~ajnim upraviteljem in upraviteljem prisilne poravnave

1. ~len
10. ~len odredbe o merilih za dolo~anje nagrad ste~ajnim

upraviteljem in upraviteljem prisilne poravnave (Uradni list RS, {t.
37/94) se spremeni tako, da se glasi:

“Nagrada upraviteljem prisilne poravnave se odmeri glede
na vrednost, dose`eno s sodno potrjeno prisilno poravnavo, po
naslednji tabeli:

Po- Vrednost za popla~ilo upnikov Nagrada
stavka

I. do 1,000.000 SIT do 20%
II. od 1,000.000 do 5,000.000 SIT od 6% do 10%
III. od 5,000.000 do 10,000.000 SIT od 4% do 8%
IV. od 10,000.000 do 50,000.000 SIT od 1% do 2%
V. od 50,000.000 do 100,000.000 SIT od 0,5% do 1%
VI. od 100,000.000 do 500,000.000 SIT od 0,3% do 0,4%
VII. nad 500,000.000 SIT za vsakih nadaljnjih

100,000.000 SIT
{e 30.000 ve~, vendar
najve~ 2,300.000 SIT

Za vsakih 10% dose‘enih nad 50% oziroma 60% popla~ila
terjatev upnikov (drugi odstavek 48. ~lena zakona) se nagrada,
odmerjena po prvem odstavku tega ~lena iz I., II. in III. postavke
pove~a za 2% iz IV. in V. za 0,5%, iz VI. in VII. postavke pa za
0,2%”.

2. ~len
Drugi odstavek 11. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“Nagrada upravitelju prisilne poravnave v nobenem primeru

ne sme prese~i 2,300.000 SIT”.

3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 412-8/94
Ljubljana, dne 15. junija 1995.

Ministrica za pravosodje
Meta Zupan~i~ l. r.

b) prispevki delodajalca, skladno s spremembami zakona ali
na njem temelje~ega predpisa,

c) materialni in nematerialni stro{ki:
– stro{ki za ‘ivila, skladno z uradno ugotovljeno rastjo cen

‘ivljenjskih potreb{~in,
– ostali materialni in nematerialni stro{ki, skladno z uradno

ugotovljeno rastjo cen na drobno,
d) amortizacija, obra~unana po minimalnih stopnjah, sklad-

no z uradno ugotovljeno rastjo cen na drobno.
Uskladitev cene se lahko opravi po posameznih elementih

trimese~no glede na rast stro{kov, ugotovljeno na podlagi uradno
ugotovljene rasti posameznih elementov cene iz prej{njega odstav-
ka. Strukturno pove~ana cena oskrbnega dne za~ne veljati s prvim
dnem v naslednjem mesecu.

V primeru, da do uskladitve cen ne pride na na~in iz prej{nje-
ga odstavka, se pri naslednji uskladitvi lahko upo{teva kumulativ-
na rast stro{kov.”

2. ~len
9. ~len pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“Dokler ne bodo dolo~eni normativi in standardi iz drugega

odstavka 11. ~lena zakona o socialnem varstvu, se cena za storitve
institucionalnega varstva, ki se opravljajo v domovih za starej{e,
posebnih socialnovarstvenih zavodih, socialnovarstvenih zavodih
za usposabljanje in domskih enotah varstveno delovnih centrov,
dolo~i kot cena oskrbnega dne.

Cena oskrbnega dne vsebuje ceno bivanja, organizirane pre-
hrane in varstva oskrbovancev.”

3. ~len
9.a ~len pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“Cene oskrbnega dne, ki jih je socialnovarstveni zavod iz

prvega odstavka prej{njega ~lena uporabljal na dan 1. 4. 1995 v
skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno-
varstvenih storitev (Uradni list RS, {t. 10/94, 22/94 in 82/94) se s
1. 7. 1995 pove~ajo za 4,3 odstotke.”

4. ~len
Doda se nov 9.b ~len, ki se glasi:
“Cene oskrbnega dne v domovih za starej{e in v posebnih

socialnovarstvenih zavodih se pove~ajo povpre~no za 4,3 odstoka.
Pove~anje cene je dolo~eno v razponu od 0,0 do 5,1 odstotka

in je dolo~eno glede na indeks odstopanja posameznega socialno-
varstvenega zavoda od kazalcev poslovanja (prihodek na oskrbni
dan, materialni in nematerialni stro{ki na oskrbni dan, cene osnov-
ne oskrbe na dan 1. 1. 1995, kapacitete socialnovarstvenega zavo-
da, ~ista pla~a na delavca, {tevilo oskrbnih dni na delavca, {tevilo
dislociranih enot) in ravni veljavnih cen.

Cene oskrbnega dne se v posameznem socialnovarstvenem
zavodu ob upo{tevanju kriterijev, dolo~enih v prej{njem odstavku,
lahko pove~ajo kot je dolo~eno v prilogi tega pravilnika.”

5. ~len
Doda se nov 9.c ~len, ki se glasi:

“Nadaljnje uskladitve cen oskrbnega dne se izvajajo v skladu
z 8. ~lenom tega pravilnika.

Zavodi morajo o povi{anju cene pisno obvestiti Ministrstvo
za delo, dru‘ino in socialne zadeve.”

6. ~len
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in za~ne veljati 1. 7. 1995

Št. 551-024/95
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Ministrica
za delo, dru‘ino in socialne zadeve

Rina Klinar l. r.

1832.

Na podlagi tretjega odstavka 101. ~lena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, {t. 54/92) izdaja ministrica za delo, dru‘i-
no in socialne zadeve

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

oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev

1. ~len
8. ~len pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen social-

novarstvenih storitev (Uradni list RS {t. 10/94, 22/94 in 82/94) se
spremeni tako, da se glasi:

“Elementi cene, oblikovane po tej metodologiji, se usklajuje-
jo po naslednjih merilih:

a) stro{ki za pla~e, skladno s spremembami izhodi{~ne pla~e
za I. tarifni razred za negospodarstvo ob upo{tevanju zakona o
razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94) in na njegovi osnovi
sprejetih podzakonskih aktov ter dolo~b kolektivne pogodbe de-
javnosti,
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PRILOGA k 9.b ~lenu
Ob~ina Socialnovarstveni zavod Odstotek pove~anja
AJDOVŠ^INA DOM STAREJŠIH OB^ANOV AJDOVŠ^INA 4,6
CELJE DOM UPOKOJENCEV CELJE 4,2
^RNOMELJ DOM STAREJŠIH OB^ANOV ^RNOMELJ 4,3
DOM@ALE DOM UPOKOJENCEV DOM@ALE 4,0
DRAVOGRAD KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV 4,3
GROSUPLJE DOM STAREJŠIH OB^ANOV GROSUPLJE 4,5
HRASTNIK DOM STAREJŠIH HRASTNIK 0,0
IZOLA DOM UPOKOJENCEV IZOLA 4,3
JESENICE DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA 4,3
KAMNIK DOM UPOKOJENCEV KAMNIK 4,2
KO^EVJE DOM STAREJŠIH OB^ANOV KO^EVJE 4,3
KOPER OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER 4,0
KRANJ DOM UPOKOJENCEV KRANJ 4,4
LENDAVA DOM STAREJŠIH OB^ANOV LENDAVA 0,0
LITIJA DOM TISJE 3,9
LJUBLJANA DOM STAREJŠIH OB^ANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA 4,9
LJUBLJANA DOM STAREJŠIH OB^ANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE 4,9
LJUBLJANA DOM UPOKOJENCEV CENTER, TABOR POLJANE 4,9
LJUBLJANA DOM STAREJŠIH OB^ANOV LJUBLJANA-VI^-RUDNIK 4,9
METLIKA DOM PO^ITKA METLIKA 4,6
MURSKA SOBOTA DOM STAREJŠIH RAKI^AN 4,1
NOVA GORICA DOM UPOKOJENCEV GRADIŠ^E 4,6
NOVA GORICA DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA 4,4
NOVO MESTO DOM STAREJŠIH OB^ANOV NOVO MESTO 4,2
POSTOJNA DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA 4,2
PREDDVOR DOM OSKRBOVANCEV ALBINA DROLCA PREDDVOR 4,3
PTUJ DOM UPOKOJENCEV PTUJ-MURETINCI 4,1
RADOVLJICA DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA 4,3
SE@ANA DOM UPOKOJENCEV SE@ANA 4,5
SEVNICA TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 4,4
SLOVENSKA BISTRICA DOM DR. JO@ETA POTR^A POLJ^ANE 3,9
SLOVENSKE KONJICE LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE 4,3
ŠMARJE PRI JELŠAH DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH 4,5
TR@I^ DOM PETRA UZARJA TR@I^ 4,3
TRBOVLJE DOM UPOKOJENCEV FRANCA SALAMONA TRBOVLJE 4,1
VELENJE DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE 4,8
VRHNIKA DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA 4,5
ZAGORJE OB SAVI DOM STAREJŠIH OB^ANOV POLDE EBERL-JAMSKI IZLAKE 4,4
@ALEC DOM UPOKOJENCEV POLZELA 4,0
DOBREPOLJE DELOVNO VARSTVENI ZAVOD PONIKVE, PRIZMA 5,0
LENART ZAVOD ZA DUŠEVNO IN @IV^NO BOLNE HRASTOVEC - TRATE 4,9
LJUTOMER DOM LUKAVCI 3,8
SE@ANA SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE 3,4
SEVNICA DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA 4,6
ŠKOFJA LOKA CENTER SLEPIH IN SLABOVIDNIH DR. ANTONA KR@IŠNIKA 4,8
@ALEC DOM NINE POKORN, GRMOVJE 4,7
IDRIJA DOM UPOKOJENCEV JO@ETA PRIMO@I^A-MIKLAV@A 5,1
ILIRSKA BISTRICA DOM STAREJŠIH OB^ANOV ILIRSKA BISTRICA 4,0
LJUBLJANA DOM STAREJŠIH OB^ANOV LJUBLJANA-BE@IGRAD 4,9
MARIBOR DOM UPOKOJENCEV DANICE VUGRINEC MARIBOR 5,1
MENGEŠ DOM PO^ITKA MENGEŠ 4,3
TOLMIN DOM UPOKOJENCEV PODBRDO 5,1

1831.

Na podlagi 5. ~lena zakona o Skladu za financiranje razgrad-
nje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Uradni list
RS, {t. 75/94) in 24. ~lena zakona o Vladi (Uradni list RS, {t. 4/93)
izdajam

N A V O D I L O
o na~inu obra~unavanja in pla~evanja prispevka v Sklad za
financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih

odpadkov iz NEK

1. ~len
Zavezanec za pla~ilo prispevka za financiranje razgradnje

Nuklearne elektrarne Kr{ko je Nuklearna elektrarna Kr{ko (v na-
daljevanju: NE Kr{ko), prejemnik pa je Sklad za financiranje raz-
gradnje Nuklearne elektrarne Kr{ko  in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Kr{ko (v nadaljevanju: sklad).

2. ~len
NE Kr{ko najkasneje 5. dan v mesecu za pretekli mesec,

sporo~a Skladu koli~ine dobavljene elektri~ne energije (na pragu
elektrarne).

Sklad na osnovi koli~in in vi{ine zneska prispevka na kWh
ovrednoti prispevek od dobavljene koli~ine elektri~ne energije ter
izstavi NE Kr{ko mese~ne ra~une do 10. dne v mesecu za pretekli
mesec.

NE Kr{ko od sklada izstavljene ra~une pla~a v rokih iz 3.
~lena tega navodila na ‘iro ra~un sklada.

3. ~len
NE Kr{ko je dol‘na pla~ati izstavljen ra~un skada za izra~u-

nani prispevek najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
NE Kr{ko pla~a izstavljene ra~une z nakazilom gotovine ali

popla~a z odstopom terjatev do svojih kupcev.
Kot dan poravnave obveznosti do sklada se {teje dan priliva

na ‘iro ra~un sklada oziroma dan, naveden v dokumentu o odstopu
terjatve.

4. ~len
NE Kr{ko zavaruje svoje obveznosti do sklada z nepreklicno

ban~no garancijo ali akceptnimi nalogi v primeru, da je popla~ilo
predvideno z odstopom terjatev.

V primeru, da NE Kr{ko odstopi skladu terjatve za popla~ilo
elektri~ne energije podjetij z ve~inskim lastni{tvom dr‘ave, garan-
cija ni potrebna.
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5. ~len
Sklad obra~una pri zamudi pla~il obresti po zakonu o obrest-

ni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, {t. 14/92 in 13/93).

6. ~len
Za odstopljene terjatve NE Kr{ko skladu sklad ne zara~una-

va dodatnih stro{kov.

7. ~len
To navodilo za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 311-04/001-95/E-VP
Ljubljana, dne 28. julija 1995.

Minister
za gospodarske dejavnosti

dr. Maks Tajnikar l. r.

~lenu zakona o agenciji, ne glede na to, da odobreno okvirno posoji-
lo ni v celoti uporabljeno.

Z razpolo‘ljivimi sredstvi na ra~unu banke depozitarja, ki daje
okvirno posojilo, je mi{ljeno stanje sredstev na ra~unu banke v
dolo~enem trenutku.

6. Agencija dnevno ugotovi celoten znesek vseh ~rpanih ok-
virnih posojil za vsako banko in za ta znesek, pri kon~ni dnevni
obdelavi prometa deponentov banke, zmanj{a sredstva na ra~unu
banke. O vseh ~rpanih okvirnih posojilih agencija obvesti uporabni-
ke okvirnega posojila in banko depozitarja, ki je okvirno posojilo
odobrila.

7. ^rpano okvirno posojilo vra~a uporabnik iz prilivov na svoj
ra~un. Na dan poteka pogodbe mora uporabnik ~rpano okvirno
posojilo v celoti vrniti, to je pokriti negativno stanje, ne glede na to,
~e je sklenil z banko novo pogodbo o okvirnem posojilu.

8. ^e uporabnik okvirnega posojila iz teko~ih prilivov ne odpla-
~a ~rpanega okvirnega posojila do dneva poteka roka po pogodbi za
uporabo posojila, agencija pokrije nedovoljeno negativno stanje isti
dan s preknji‘bo v breme ‘iro ra~una banke in v dobro ra~una uporab-
nika posojila, banka pa na tej podlagi opravi ustrezna knji‘enja.

9. ^e se ra~un pravne osebe ukine zaradi uvedbe ste~ajnega ali
likvidacijskega postopka, in se zato odpre posebni ra~un, ~rpano
okvirno posojilo pa s prilivi ni bilo odpla~ano, agencija pokrije
negativno stanje s preknji‘bo v breme ‘iro ra~una banke, ki je
odobrila okvirno posojilo in v dobro ‘iro ra~una uporabnika okvir-
nega posojila. Banka na tej podlagi opravi ustrezna knji‘enja.

10. Agencija lahko po potrebi izda navodila za enotno izvedbo
in uporabo tega sklepa.

11. Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 1995.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

1834.

Na podlagi drugega odstavka 20. ~lena zakona o Banki Slove-
nije in tretjega odstavka 27. ~lena zakona o Agenciji za pla~ilni
promet, nadziranje in informiranje izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o postopku zaklju~ka obdelave pla~ilnih nalogov

1. Agencija za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje (v
nadaljevanju: agencija) na podlagi tretjega odstavka 24. ~lena zako-
na o Agenciji za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje izvr{uje
pla~ilne naloge v breme imetnikov ra~unov najve~ do vi{ine razpo-
lo‘ljivih sredstev na ‘iro ra~unu banke ali hranilnice depozitarja.

Za razpolo‘ljiva sredstva banke ali hranilnice depozitarja (v
nadaljevanju: banka) se upo{teva stanje na ‘iro ra~unu banke v
dolo~enem trenutku.

2. Banka mora zagotoviti, da razpolo‘ljiva sredstva na njenem
‘iro ra~unu vedno zado{~ajo za izpolnitev vseh njenih denarnih
obveznosti. Za zagotovitev likvidnosti mora banka sprejeti ustrezne
ukrepe in vnaprej predvideti pisne postopke za nenadne in neplani-
rane odlive sredstev deponentov ter z njimi najkasneje do uveljavi-
tve tega sklepa obvestiti agencijo in Banko Slovenije. Sestavni del
teh postopkov je tudi pogodba o sklenjenem okvirnem posojilu z
drugo banko, ali ve~ bankami, na~in zavrnitve ali umika nalogov
banke ali nalogov deponentov.

3. ^e ob prvi obdelavi vseh pla~ilnih nalogov deponentov
banke sredstva na ‘iro ra~unu banke ne zado{~ajo za kritje vseh
obveznosti banke, agencija o tem takoj obvesti banko in od nje
zahteva takoj{njo poravnavo obveznosti na na~in, dolo~en v predvi-
denih pisnih postopkih. ^e banka ne zagotovi vseh sredstev iz
posojila druge banke ali na drug na~in, agencija pokrije razliko tako,
da uporabi sredstva z ra~una obvezne rezerve.

4. Agencija zaklju~i dnevno obdelavo prometa deponentov
banke, ko pri vsaki banki zagotovi sredstva, ki zado{~ajo za kritje
vseh obveznosti banke.

5. Agencija obve{~a Banko Slovenije o vseh ukrepih iz tega
sklepa, ki jih je opravila, ~e sredstva na ‘iro ra~unu banke za~asno
niso zado{~ala za izpolnitev obveznosti banke, zlasti o zavrnitvi
nalogov, stikih z bankami po prvi obdelavi pla~ilnih nalogov, o
uporabljenih predvidenih postopkih bank za poravnave. Agencija
obve{~a Banko Slovenije tudi o drugih dogodkih, pomembnih za
likvidnost banke.

1832.

Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, {t. 1/90-I) in 3. to~ke prvega odstavka 4. ~lena
zakona o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, {t. 13/91) izdaja
minister za zdravstvo

O D L O ^ B O
1. Prepoveduje se promet in uporaba strupa PARAKVAT in

vseh substanc ter iz tega strupa izdelanih pripravkov.
2. Ta odlo~ba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 517/A-360/95
Ljubljana, dne 26. junija 1995.

dr. Bo‘idar Volj~ l. r.
Minister

za zdravstvo

BANKA SLOVENIJE

1833.

Na podlagi drugega odstavka 20. ~lena zakona o Banki Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) in 25. ~lena zakona o Agenciji
Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje
(Uradni list RS, {t. 48/94) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o na~inu izvr{evanja pla~ilnih nalogov iz okvirnih posojil

1. Banka lahko z imetnikom ra~una, s katerim ima sklenjeno
pisno pogodbo o depozitu na vpogled za sredstva, ki se vodijo na
ra~unih pri Agenciji za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje
(v nadaljevanju: agencija) sklene pisno pogodbo o okvirnem posojilu.

V pogodbi o okvirnem posojilu je dolo~en znesek posojila, ~as
za~etka uporabe in na~in vra~ila, rok veljavnosti pogodbe, na~in
vra~ila okvirnega posojila po poteku pogodbe in drugi pogoji.

2. ^e ima imetnik ra~una pri razli~nih bankah ve~ pogodb o
depozitih na vpogled za sredstva na ra~unu pri agenciji, ima lahko
tudi enako {tevilo pogodb o okvirnih posojilih.

Imetnik ra~una, ki mu je banka odobrila okvirno posojilo,
pisno obvesti agencijo, ki vodi njen ra~un, o na~inu uporabe in
vra~anju okvirnega posojila in ji predlo‘i pogodbo pred prvim ~rpa-
njem.

3. Agencija za~ne izvr{evati pla~ilne naloge iz okvirnega po-
sojila naslednji dan potem, ko ji banka predlo‘i pogodbo o okvirnem
posojilu.

4. S ~rpanjem okvirnega posojila po tem sklepu je mi{ljeno
izvr{evanje pla~ilnih nalogov v breme ra~una uporabnika okvirnega
posojila do zneska odobrenega okvirnega posojila po na~elu teko~e-
ga ra~una, brez prenosa sredstev z ‘iro ra~una banke na ra~un
uporabnika posojila.

5. Agencija izvr{uje pla~ilne naloge iz odobrenega okvirnega
posojila le do vi{ine razpolo‘ljivih sredstev na ‘iro ra~unu banke
depozitarja, ki je okvirno posojilo odobrila, kot je dolo~eno v 24.
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6. Agencija lahko po potrebi izda navodila za enotno izvedbo
in uporabo tega sklepa.

7. Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 1995.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

1835.

Na podlagi 56. ~lena zakona o deviznem poslovanju (Uradni
list RS, {t. 1/91-I in 71/93) in drugega odstavka 20. ~lena zakona o
Banki Slovenije (Uradni  list RS, {t. 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o pogojih, pod katerimi se sme izna{ati iz

dr‘ave in prina{ati v dr‘avo doma~a in tuja valuta in
vrednotnice, ki se glasijo na doma~o valuto

1. V sklepu o pogojih, pod katerimi se sme izna{ati iz dr‘ave
in prina{ati v dr‘avo doma~a in tuja valuta in vrednotnice, ki se
glasijo na doma~o valuto (Uradni  list RS, {t. 17/91-I, 21/91-I, 13/
92, 30/92, 55/92 in 73/94) se v 1. to~ki za besedo vrednotnice vejica
~rta in se besedilo “najve~ v tolarski protivrednosti 1.000,00 DEM
na osebo” zamenja tako, da se glasi:

“najve~ v znesku 300.000,00 SIT na osebo”.
2. V 2. to~ki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za prevoz tujega denarja preko ozemlja Republike Slovenije

tuje banke ne potrebujejo dovoljenja Banke Slovenije, morajo pa
delavcem carinskih organov ob vstopu v dr`avo predlo`iti ECL,
brez navedbe nominalne vrednosti.”

3. ^rta se 4. to~ka sklepa.
4. V prvem odstavku 7. to~ke se besedilo “1.000,00 DEM”

zamenja tako, da se glasi:
“3.000,00 DEM, ve~ pa le z dovoljenjem Banke Slovenije”.
5. “5., 6. in 7.” to~ka sklepa postanejo “4., 5. in 6.” to~ka.
6. Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 27. junija 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

1836.

Na podlagi 42. ~lena zakona o deviznem poslovanju (Uradni
list RS, {t. 1/91-I in {t. 71/93), drugega odstavka 20. ~lena in 44.
~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) in druge-
ga odstavka 12. ~lena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizpla-
~anih deviznih vlog (Uradni list RS, {t. 7/93) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanj{em
znesku deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke

1. V prvem odstavku 1. to~ke sklepa o najmanj{em znesku
deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke (Uradni list RS, {t.
80/94, 5/95, 11/95, 18/95, 22/95 in 28/95) se zamenja tabela z novo
tabelo, in sicer:
1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 310,1 mio ECU
2. Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor 196,4 mio ECU
3. Abanka d.d., Ljubljana 97,7 mio ECU
4. Banka Creditanstalt d.d., Ljubljana 13,8 mio ECU
5. Hipotekarna banka d.d., Bre‘ice 2,5 mio ECU
6. Bank Austria d.d., Ljubljana 84,2 mio ECU
7. Probanka d.d., Maribor 9,6 mio ECU
8. Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana 7,8 mio ECU
9. SKB banka d.d., Ljubljana 142,8 mio ECU
10. UBK banka d.d., Ljubljana 5,0 mio ECU
11. Slovenska zadru‘na kmetijska banka d.d.,
Ljubljana 7,9 mio ECU
12. Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana 5,0 mio ECU
13. Banka Celje d.d., Celje 66,3 mio ECU

14. Splo{na banka Koper d.d., Koper 113,8 mio ECU
15. Gorenjska banka d.d., Kranj 72,2 mio ECU
16. Dolenjska banka d.d., Novo mesto 42,5 mio ECU
17. LB Banka Dom‘ale d.d., Dom‘ale 24,2 mio ECU
18. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje 10,4 mio ECU
19. LB Posavska banka d.d., Kr{ko 6,4 mio ECU
20. LB Splo{na banka Velenje d.d., Velenje 18,7 mio ECU
21. LB Koro{ka banka d.d., Slovenj Gradec 23,4 mio ECU
22. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota 44,1 mio ECU
23. Banka Noricum d.d., Ljubljana 2,5 mio ECU
24. Ljudska banka d.d., Celje 5,9 mio ECU
25. M banka d.d., Ljubljana 2,8 mio ECU
26. Banka Vipa d.d., Nova Gorica 22,7 mio ECU
27. Krekova banka d.d., Maribor 27,0 mio ECU
28. Factor banka d.d., Ljubljana 2,5 mio ECU
29. Banka Societe Generale d.d., Ljubljana 2,5 mio ECU
30. Po{tna banka Slovenije d.d 2,5 mio ECU
SKUPAJ 1.373,2 mio ECU

2. V drugem odstavku 5. to~ke sklepa se doda nova alinea, ki
se glasi:

“– stanjem dolgoro~nih finan~nih kreditov in depozitov, ki jih
ima banka najete v svojem imenu in za svoj ra~un z zapadlostjo nad
1 letom do vklju~no 5 let, pomno`enim s koli~nikom 0,4,”.

3. V 6. to~ki se datum zamenja z novim datumom “6. julija
1995”.

4. Ta sklep za~ne veljati 3. julija 1995 in se od tega dne tudi
uporablja.

Ljubljana, dne 27. junija 1995.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije
Guverner

dr. France Arhar l. r.

1837.

Na podlagi 25. in 29. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, {t. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajni{kih zapisov Banke
Slovenije (Uradni list RS, {t. 28/91, 3/92 in 38/92) izdaja guverner
Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o izdaji blagajni{kih zapisov Banke

Slovenije v tujem denarju
1. V sklepu o izdaji blagajni{kih zapisov Banke Slovenije v

tujem denarju (Uradni list RS, {t. 1/92, 34/92, 24/93 in 28/94) se
doda nova 12. to~ka, ki se glasi:

“12. Banka ne sme vpisovati  blagajni{kih zapisov Banke
Slovenije v tujem denarju v svojem imenu in za svoj ra~un, ~e po
uveljavitvi tega sklepa pove~a ~rpanje finan~nih kreditov in de-
pozitov pri tujih osebah nad dose`enim stanjem na dan uveljavitve
tega sklepa.

Enaka omejitev velja tudi v primeru zadol‘itve zaradi
pove~anja jamstvenega kapitala v smislu sklepa o pogojih in meri-
lih za izdajo dovoljenja za poslovanje bank (Uradni list RS, {t.
59/92 in 51/93).

2. Dosedanja 12. to~ka postane 13. to~ka.
3. Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.
dr. France Arhar l. r.

Guverner

Popravek

V sklepu o spremembah in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi
aktivnih bilan~nih in zunajbilan~nih postavk bank in hranilnic,
objavljenem v Uradnem listu RS, {t. 34/95 z dne 22. 6. 1995, se
to~ke g), h) in i) pravilno glasijo e), f) in g).

Banka Slovenije
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Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e – Akontacija naro~nine za leto
1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo
– telefaks 125 01 99, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo, naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)

VSEBINA

DR@AVNI ZBOR
1730. Zakon o najemu posojil in poro{tvu za najeta posojila za odkup pridelka p{enice v

letu 1995 2605
1731. Zakon o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost v letih 1995 in 1996 2606
1811. Zakon o poravnavi obveznosti Slovenskih ‘eleznic na podro~ju prometnih storitev 2692
1812. Zakon o dopolnitvi zakona o za~asni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premo-

‘enja v lasti Republike Slovenije 2693
1813. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za refundiranje prispevkov,

ki jih pla~ujejo delodajalci za socialno zavarovanje 2693
1814. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dru‘bi za zavarovanje in financira-

nje izvoza Slovenije 2694
1815. Zakon o poro{tvu Republike Slovenije za najetje posojil za obnovo in doinstaliranje

HE Doblar I + II in HE Plave I + II 2695
1816. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti 2695
1732. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora Republike Slovenije

za poslovnik in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in ~lanov komisije 2606
1733. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora Republike Slovenije

za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in ~lanov komisi-
je 2607

1734. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike Slovenije
za notranjo politiko in pravosodje in o izvolitvi predsednika, podpredsednice in
~lanov odbora 2607

1735. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora Republike Slovenije
za peticije in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in ~lanov komisije 2607

1736. Odlok o izvolitvi vodje in ~lana delegacije Dr‘avnega zbora Republike Slovenije v
Parlamentarni skup{~ini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi 2608

1737. Odlok o razre{itvi namestnika guvernerja Banke Slovenije 2608
1738. Odlok o razre{itvi okro‘ne dr‘avne to‘ilke na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v

Ljubljani 2608
1739. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Novi Gorici 2608
1740. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Ljubljani 2609

DR@AVNI SVET
1817. Izvolitev za predsednika Dr‘avnega sveta Republike Slovenije 2696
1818. Izvolitev za podpredsednika Dr‘avnega sveta Republike Slovenije 2696

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
1741. Ukaz o imenovanju izrednega in poobla{~enega veleposlanika Republike Slovenije v

Republiki Kubi 2609
1742. Ukaz o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike Slovenije 2609
1743. Ukaz o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike Slovenije 2609
1744. Ukaz o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike Slovenije 2609

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
1745. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za regi-

stracijo topografije polprevodni{kih vezij 2610
1819. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkori{~anje vode na posameznih odsekih

vodotokov Hotovelj{ica, Temenica, Bri{ki potok, Brestrni{ki potok, Polskava, Lo~ni-
ca in Hudi~ev graben, Trnavca, Blan{~ica, Petrovbr{ka grapa, Mi{ca, Bistrica, ̂ e{-
njica, Milova, Hudinja, Su{jek in Sopota, Mlin{~ica ob Trnjekovem potoku, Mlin{~i-
ca ob potoku Lokav{~ek, Tin{~ica, Pendirjevka-Maharov{ki potok-^adra{-
ki potok, Ljubija, Kolen~eva struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib 2696

1820. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih
proizvodov, za katere se ob uvozu pla~uje posebna dajatev 2698

1821. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pla~ilu posebne takse za uvo‘eno
blago v letu 1995 2699

1822. Uredba o za~asnem financiranju potreb iz prora~una Republike Slovenije v mesecu
juliju 1995 2699

1823. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Barceloni 2699
1824. Sklep o postavitvi ~astnega konzula Republike Slovenije v Barceloni 2700
1825. Sklep o uskladitvi zneska iz prvega odstavka 67. ~lena zakona o prometnem davku 2700
1826. Sklep o dolo~itvi odkupne cene p{enice letine 1995 2700
1827. Sklep o za~asni dolo~itvi organizacije za opravljanje strokovno-tehni~nih del s

podro~ja varnosti pomorske in notranje plovbe 2700

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI
1828. Odredba o metodologiji za izra~un vi{ine solventne meje, garancijskega sklada in za

ugotavljanje virov teh sredstev 2701
1929. Odredba o spremembi odredbe o merilih za dolo~anje nagrad ste~ajnim upravite-

ljem in upraviteljem prisilne poravnave 2708
1930. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje

cen socialnovarstvenih storitev 2708
1931. Navodilo o na~inu obra~unavanja in pla~evanja prispevka v Sklad za financiranje

razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 2709
1932. Odlo~ba o prepovedi prometa in uporabi strupa PARAKVAT in vseh substanc ter

iz tega strupa izdelanih pripravkov 2710
1746. Pravilnik o in{pekciji na obrambnem podro~ju 2610
1747. Koli~nik za prera~un katastrskega dohodka 2612

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE SLOVENIJE
1748. Odlo~ba o ugotovitvi, da dolo~be 80., 81. in 83. ~lena zakona o denacionalizaciji niso

v neskladju z ustavo 2612
1749. Odlo~ba o ugotovitvi, da je 42. ~len zakona o voja{ki dol‘nosti v neskladju z ustavo 2614
1750. Odlo~ba o odpravi 2. ~lena uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodo-

logiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja in 1. ~lena uredbe o spremembah in
dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih
na~inov lastninskega preoblikovanja podjetij 2615

1751. Odlo~ba o ugotovitvi, da sklep vlade o valorizaciji nadomestila za invalidnost in
dolo~itvi dodatka za tujo nego in pomo~ ni bil v skladu z zakonom 2616

1752. Odlo~ba o odpravi prvega in petega odstavka 17. ~lena ter o delni odpravi drugega
odstavka 17. ~lena pravilnika o postopku za priznanje modela oziroma vzorca 2617

1753. Odlo~ba o razveljavitvi prvega odstavka 39. ~lena pravilnika o uporabi zakona o
prometnem davku 2620

BANKA SLOVENIJE
1933. Sklep o na~inu izvr{evanja pla~ilnih nalogov okvirnih posojil 2710
1934. Sklep o postopku zaklju~ka obdelave pla~ilnih nalogov 2710
1935. Sklep o spremembi sklepa o pogojih, pod katerimi se sme izna{ati iz dr‘ave in

prina{ati v dr‘avo doma~a in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na doma~o
valuto 2711

1936. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanj{em znesku deviz, ki ga
morajo imeti poobla{~ene banke 2711

1937. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajni{kih zapisov Banke Slovenije v tujem
denarju 2711

DRUGI REPUBLI[KI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1754. Sklep o dopolnitvi sklepa o za~asnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije

za obdobje maj–avgust 1995 2621
1755. Tarifna priloga kolektivne pogodbe za stanovanjske dejavnosti za leto 1995 2621

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
1756. Sklep o oblikovanju cen plina (Ljubljana) 2622
1757. Pravilnik o vzdr‘evanju jeklenk (Ljubljana) 2623
1758. Odlok o prometnem in obalnem re‘imu na obmo~ju Bohinjskega jezera (Bohinj) 2624
1759. Sklep o dolo~itvi tarif (cen po odloku o prometnem in obalnem re‘imu na obmo~ju

Bohinjskega jezera za leto 1995 (Bohinj) 2628
1760. Sklep o ukinitvi nepremi~nin javnega dobra (Brezovica) 2628
1761. Sklep o soglasju k odredbi o dolo~itvi najvi{jih cen vzgojnovarstvenih storitev v

Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje (Dobrepolje) 2628
1762. Sklep o vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in

gara‘ ter prostorov za po~itek oziroma rekreacijo na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje 2629
1763. Sklep o povpre~ni gradbeni ceni in povpre~nih stro{kih komunalnega urejanja

stavbnih zemlji{~ na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje 2629
1764. Sklep o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a za

leto 1995 (Dobrova-Horjul-Polhov Gradec) 2629
1765. Odlok o prora~unu Ob~ine Gornja Radgona za leto 1995 2630
1766. Odredba o dolo~itvi najvi{jih cen vzgojnovarstvenih storitev v Vzgojnovarstvenem

zavodu Kekec Grosuplje 2632
1767. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Idrija) 2632
1768. Ugotovitev, da je mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Jesenice pre{el na nasled-

njega kandidata z liste kandidatov SDSS (Jesenice) 2633
1769. Odlok o prora~unu Ob~ine Kamnik za leto 1995 2634
1770. Sklep o na~inu financiranja politi~nih strank v Ob~ini Kamnik 2634
1771. Sklep o uvedbi ob~inskega samoprispevka za obmo~je Ob~ine Kobilje 2635
1772. Poro~ilo o izidu glasovanja na referendumu 28. 5. 1995 o uvedbi ob~inskega samo-

prispevka v denarju in delu za obmo~je Ob~ine Kobilje 2636
1773. Odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Ko~evje za leto 1994 2636
1774. Odlok o prora~unu Ob~ine Ko~evje za leto 1995 2638
1775. Odlok o gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini Ko~evje 2639
1776. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov (Kr{ko) 2642
1777. Ugotovitev, da je mandat ~lana ob~inskega sveta pre{el na naslednjega kandidata z

liste kandidatov Slovenske ljudske stranke – SLS (Kuzma) 2643
1778. Odlok o prora~unu Ob~ine Mislinja za leto 1995 2643
1779. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave Ob~ine Mislinja 2644
1780. Odlok o prora~unu Ob~ine Muta za leto 1995 2645
1781. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne ob~ine Novo mesto 2645
1782. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo

mesto (izven mestnega jedra) in primestna sredi{~a 2647
1783. Odlok o spremembi zazidalnega na~rta “Na Kamenju” v Dolenjskih Toplicah –

sprememba (Novo mesto) 2648
1784. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast

(Novo mesto) 2648
1785. Sklep o spremembi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za

obmo~je Krajevne skupnosti Stopi~e (Novo mesto) 2649
1786. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju uprave Ob~ine Piran ter o delavcih v

ob~inski upravi 2649
1787. Odlok o za~asnem financiranju javne porabe Ob~ine Puconci do sprejetja prora~u-

na za leto 1995 2654
1788. Za~asni sklep o pla~i ‘upanu Ob~ine Puconci 2654
1789. Za~asni sklep o sejninah v Ob~ini Puconci 2654
1790. Ugotovitev, da je mandat ob~inskega svetnika pre{el na naslednjega kandidata z

liste Liberalne demokracije Slovenije (Puconci) 2655
1791. Odlok o prora~unu Ob~ine Roga{ka Slatina za leto 1995 2655
1792. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ka Slatina, njihovi

sestavi, nalogah in na~inu dela 2660
1793. Statutarni sklep Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ka Slatina 2662
1794. Ugotovitev, da je mandat ~lanice Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ka Slatina pre{el na

naslednjega kandidata z liste Slovenskih kr{~anskih demokratov (Roga{ka Slatina) 2662
1795. Ugotovitev, da je mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ka Slatina pre{el na

naslednjega kandidata z liste Slovenskih kr{~anskih demokratov (Roga{ka Slatina) 2663
1796. Odlok oprora~unu Ob~ine Slovenska Bistrica za leto 1995 2663
1797. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave Ob~ine Slovenska

Bistrica 2665
1798. Sklep o na~inu financiranja politi~nih strank v Ob~ini Slovenska Bistrica 2667
1799. Sklep o vi{ini cene deponiranja komunalnih odpadkov na odlagali{~u Pragersko

(Slovenska Bistrica) 2667
1800. Statut Ob~ine Sveti Jurij 2668
1801. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave Ob~ine Sveti Jurij ob

[~avnici 2677
1802. Sklep o vi{ini povra~il za uporabo javnih poti za traktorje v Ob~ini Sveti Jurij ob

[~avnici 2679
1803. Odlok o pora~unu Ob~ine [entjur pri Celju za leto 1995 2679
1804. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o dolo~itvi {olskega okoli{a za novo Osnov-

no {olo [entjur-Hru{evec in o spremembi odloka o {olskem okoli{u Osnovne {ole
“Franja Malgaja” [entjur pri Celju 2680

1805. Sklep o vi{ini to~ke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a ([entjur pri
Celju) 2680

1806. Sklep o oblikovanju cene na podro~ju otro{kega varstva ([entjur pri Celju) 2680
1807. Sklep o spremembi povpre~ne gradbene cene stanovanj in povpre~nih stro{kih

komunalnega urejanja zemlji{~ ter dolo~itvi odstotka od povpre~ne gradbene cene
v Ob~ini [entjur pri Celju 2680

1808. Staut Ob~ine [kofja Loka 2681
1809. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o funkcionarjih, ki nepoklicno oprav-

ljajo funkcijo ([kofja Loka) 2691
1810. Sklep o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavbnih zemlji{~ za leto

1995 ([kofja Loka) 2692
– Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi aktivnih

bilan~nih in zunajbilan~nih postavk bank in hranilnic 2711

Stran Stran


