
7 Uradni list RS, št. 7/1993  

z dne 4. 2. 1993  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=65312#!/Sklep-o-razpisu-referenduma-za-uvedbo-

krajevnega-samoprispevka-na-obmocju-Krajevne-skupnosti-Zelezne-dveri, 

319. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne 

skupnosti Železne dveri (Ljutomer), Stran 311. 

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 8. člena Zakona o 

referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in 13. člena 

Statuta Krajevne skupnosti Železne dveri je Svet KS Železne dveri na seji dne 1. 2. 1993 sprejel. 

SKLEP  

o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti 

Železne dveri 

1. člen 

Razpisuje se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti 

Železne dveri za naselja: Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje, 

Radomerščak, Slamnjak in Železne dveri. 

2. člen 

Referendum bo v nedeljo 21. 2. 1993 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih. 

3. člen 

Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let in sicer od 1. 6. 1993 do 31. 5. 1998. 

4. člen 

Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa 

zlasti pa za:  

– asfaltiranje in preplastitev krajevnih cest po dogovorjenem programu  

– vzdrževanje krajevnih makadamskih cest  

– sofinanciranje preplastitev in asfaltiranja lokalnih (občinskih) cest na področju KS  

– urejanje in usposabljanje virov pitne vode in vode za potrebe požarnega varstva  

– financiranje funkcionalne dejavnosti KS  
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– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti gasilskih društev in drugih društev in organizacij s 

področja KS.  

Skupna predračunska vrednost programa znaša 24,000.000 SIT, s samoprispevkom pa se bo 

zbralo 18,000.000 SIT. 

5. člen 

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Železne dveri in 

so vpisani v splošni volilni imenik ter občani, ki še nimajo splošne volilne pravice, so pa v 

delovnem razmerju, in sicer:  

– 3% od neto OD iz delovnega razmerja in nadomestil,  

– 3% od neto zavarovalne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih dejavnosti,  

– 3% od pokojnin (brez varstvenega dodatka),  

– 12% od katastrskega dohodka. 

6. člen 

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen Zakona o samoprispevku. 

7. člen 

Volilci glasujejo osebno in tajno z glasovnico, ki vsebuje naslednje besedilo: 

  

                          Krajevna skupnost Železne dveri 

  

                                    GLASOVNICA 

  

    za glasovanje na referendumu dne 21. februarja 1993 o uvedbi krajevnega 

samoprispevka za izvedbo referendumskega programa, zlasti: 

    – asfaltiranje in preplastitev krajevnih cest po dogovorjenem programu, 

    – vzdrževanje krajevnih makadamskih cest, 

    – sofinanciranje preplastitev in asfaltiranja lokalnih (občinskih) cest na 

področju KS, 

    – urejanje in usposabljanje virov pitne vode in vode za. potrebe požarnega 

varstva, 

    – financiranje funkcionalne dejavnosti KS, 

    – sofinanciranje funkcionalne dejavnosti gasilskih društev in drugih 

društev in organizacij s področja KS. 

    Višina samoprispevka bo znašala: 

    – 3% od neto OD iz delovnega razmerja in nadomestil, 

    – 3% od neto zavarovalne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih 

dejavnosti, 

    – 3% od pokojnin (brez varstvenega dodatka), 

    – 12% od katastrskega dohodka. 

  



                                     glasujem 

                            »ZA«                »PROTI« 

  

    Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če soglaša z 

uvedbo samoprispevka, oziroma obkroži besedo »PROTI«, če se ne strinja z 

uvedbo samoprispevka. 

Glasovnice morajo biti opremljene s štampiljko KS Železne dveri. 

8. člen 

Za izvedbo tega sklepa skrbi volilna komisija, ki jo imenuje Svet KS Železne dveri. 

9. člen 

Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom, bo opravljal Svet KS 

Železne dveri, ki bo o tem najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov. 

10. člen 

Svet KS Železne dveri sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če se bo večina 

volilcev na območju KS Želene dveri odločila za uvedbo krajevnega samoprispevka. 

11. člen 

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

Radomerje, dne 1. februarja 1993. 

Predsednik  

Sveta KS Železne dveri  

Milan Ščavničar l. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uradni list RS, št. 7/1993  

z dne 4. 2. 1993  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=65314#!/Sklep-o-razpisu-referenduma-o-uvedbi-

krajevnega-samoprispevka-za-Krajevno-skupnost-Zg-Loznica, 

321. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Zg. 

Ložnica (Slovenska Bistrica), Stran 312. 

SKLEP  

o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Zg. Ložnica 

1. člen 

Skupščina KS Zg. Ložnica je na svoji 10. redni seji sprejela sklep, da se razpiše referendum o 

uvedbi krajevnega samoprispevka Zg. Ložnica. Referendum bo dne 7. 3. 1993 od 7. do 19. ure na 

določenih voliščih. 

2. člen 

Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za:  

– gradnjo mrliške vežice  

– komunalno cestno dejavnost (vzdrževanje cest ipd.). 

3. člen 

Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 4. 1993 do 31. 3. 1998. 

4. člen 

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS 

Zg. Ložnica in občani, lastniki vikendov in vinskih kleti, ki imajo vikend ali vinsko klet na 

območju KS in sicer:  

– 2% od neto plače zaposlenih,  

– 6% kmetje in lastniki nepremičnin od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin,  

– 2% obrtniki od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje,  

– 2% upokojenci od mesečne pokojnine,  
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– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo popoldansko obrt, priložnostne storitve in pogodbe o 

delu, delavci na začasnem delu v tujini in občani, ki imajo vikende na območju KS Zg. Ložnica, 

plačajo na leto 100 DEM v tolarski protivrednosti, po tečaju Mariborske banke v veljavnosti na 

dan plačila. 

5. člen 

Volilci glasujejo neposredno in tajno, z glasovnico ki vsebuje naslednje besedilo: 

                          KRAJEVNA SKUPNOST ZG. LOŽNICA 

                                    GLASOVNICA 

  

    za glasovanje na referendumu KS Zg. Ložnica dne 7. 3. 1993 za uvedbo 

krajevnega samoprispevka, ki se uporabi za: 

    – gradnjo mrliške vežice 

    – komunalno cestno dejavnost 

  

                                    GLASUJEM 

                                »ZA«       »PROTI« 

  

    Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA« če se strinja, 

oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka. 

6. člen 

Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo določila Zakona o referendumu in drugih 

oblikah izvajanja. 

7. člen 

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Zg. 

Ložnica, ki je dolžna vsako leto poročati občanom na zboru o zbranih in porabljenih sredstvih. 

8. člen 

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

Zg. Ložnica, dne 28. januarja 1993. 

Predsednik  

Sveta Krajevne  

skupnosti Zgornja Ložnica  

Ivan Arbeiter, dipl. gr. inž. l. r. 

 

 

 



Uradni list RS, št. 7/1993  

z dne 4. 2. 1993  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=65315#!/Sklep-o-razpisu-referenduma-za-uvedbo-

samoprispevka, 

 

322. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka (Škofja Loka), Stran 313. 

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list 

RS, št. 23/77), 3. in 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 34. člena 

Statuta KS Poljane so ločeni zbori krajanov vasi: Delnice (12. 12. 1992), Smoldno (15. 1. 1993), 

Vinharje (22. 1. 1993) in Žabja vas (15. 1. 1993) sprejeli 

SKLEP  

o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka 

1. člen 

Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Poljane, za vasi: Delnice (h. št. 22, 

23 in 26), Smoldno (vse h. št.), Poljane h. št. 32, Viharje (h. št. 5, 6, 8 in 10) in Žabja vas (vse h. 

št.). 

2. člen 

Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo krajevnih cest po programu KS, ki ga 

je sprejel Svet KS Poljane, potrdili pa ločeni zbori krajanov. 

3. člen 

Referendum bo v nedeljo, 21. februarja 1993 od 8. do 12. ure v mali dvorani kulturnega doma v 

Poljanah. 

4. člen 

Samoprispevek se uvede za obdobje 10 mesecev, to je od 1. 2. 1993 do 31. 11. 1993. 

5. člen 

Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 4,550.000 SIT, od tega zneska bo iz 

samoprispevka zagotovljeno 1,780.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše 

družbene skupnosti. 

6. člen 
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Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS, za 

katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin (stanovanjska hiša, počitniška hiša, 

zemljišče za stanovanjsko ali počitniško hišo) na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. 

Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:  

1. Področje Delnic: vsa gospodinjstva, ki stalno bivajo na tem območju prispevajo po 90.000 SIT, 

lastniki nepremičnin pa po 45.000 SIT, razen lastnika stanovanjske hiše Delnice št. 15, ki 

prispeva 30.000 SIT.  

2. Področje Smoldna in Poljane h. št. 32: tri gospodinjstva (Smoldno 3, 4 in 5) prispevajo po 

75.000 SIT, vsa ostala gospodinjstva in lastniki nepremičnin, ki nimajo tu stalnega bivališča pa 

po 50.000 SIT.  

3. Področje Žabje vasi: vsa gospodinjstva in lastnika stanovanjskih hiš št. 4 in 6 po 40.000 SIT, 

ostali lastniki nepremičnin po 20.000 SIT.  

4. Področje Vinhar: štiri gospodinjstva, ki tu stalno bivajo prispevajo po 70.000 SIT, dva lastnika 

nepremičnin na tem območju pa po 30.000 SIT. 

7. člen 

Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje obveznosti računovodska 

služba KS z mesečnimi položnicami z rokom plačila do 30. v mesecu za tekoči mesec. O številu 

obrokov se bo gradbeni odbor za posamezni objekt sporazumno dogovoril z zavezanci, s tem da 

mora biti celoten samoprispevek poravnan do 31. 11. 1993.  

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu in se bodo porabljala strogo za 

tisto območje oziroma objekt, za katerega so bila zbrana. 

8. člen 

Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih 

bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v 

skladu z Zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca. 

9. člen 

Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet KS Poljane in gradbeni odbori za ureditev 

posameznih cest. Gradbeni odbori ki so odgovorni tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz 

sredstev zbranega samoprispevka, so dolžni po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo 

zboru krajanov posameznih območij o višini in porabi teh sredstev. 

10. člen 



Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v tem delu KS, ki so vpisani v splošnem 

volilnem imeniku in zaposleni občani, mlajši od 18 let, ki stanujejo v tem delu KS in lastniki 

nepremičnin na tem območju. 

11. člen 

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo: 

                            KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE 

                                    GLASOVNICA 

  

    Za referendum dne 21. februarja 1993 o uvedbi krajevnega samoprispevka za 

dobo od 1. 2. 1993 do 31 11. 1993 v delu KS: Delnice (h. št. 22, 23 in 26), 

Smoldno (vse h. št.), Poljane (h. št. 32), Žabja vas (vse h. št.) in Vinharje 

(h. št. 5, 6, 8 in 10) za financiranje obnove krajevnih cest po programu KS 

Poljane 

                                    GLASUJEM 

                                ZA         PROTI 

    Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo 

krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo 

samoprispevka ne strinjate. 

12. člen 

Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila Zakona o 

samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85). 

13. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Predsednik  

Sveta Krajevne skupnosti Poljane  

Roman Dolenc l. r. 

 

 


