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- izvedba lo<:enega sistema odvajanja in či§če
nja odplak z odvodom tekalnih odplak za oba objekta v Jo(!enlh pretočnlh greznicah ln ponlkovalnico,
meteorne vode z utrjenih povr!in in parkiri~č je potrebno pred iztokom v Savinjo očistiti z lovllcem
mučob in olj.
8.

člen

Za graditev objektov ln naprav na območju ZN
mora investitor pridobiti lokacijsko dov()i)jenje, ki ga
v skladu s pocojl tega odloka izda pristojni obč.inski
organ.
Spremembe namembnosti ntso dopustne.
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12. VIl. 1988

13?0.
Skup!čina občine Mozirje je na podlagi 269. člena
20kona o davkih občanov (Uradni Ust SRS, !t. 36/88)

in 132. člena statuta občine Mozirje (Uradni list SRS.
lil. 20/79 ln 30/80) na seJI zbora združenega dela ln
zbora krajevnih skupnosti dne 28. junija 1989 sprejela

S KLEP
o potrditvi letnera za&Ua~nega raluna davkov ln pri·
spevkov občanov občine MozirJe za leto 1988
I

7.

člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja
pristojna občinska urbanistično ln!pekclla.

Potrdi se letnJ zaključni račun davkov ln pri·
spevkov občanov občine Mozirje za leto 1988.
II

8. člen

Zaključni račun

Ta · odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS.
St. 012-10/89
Mozirje, dne 28. junija 1989.

- obremenitve
- plačlla
- odpis!
- obresti
- zaostanek na dan 31. 12. 1988

Predsednik
Mozirje
ADton Borinak l. r.

Skup!čine občine

1369.

Na podlagi 7•• 58., 59., 60.• 61. člena zakona o
stavbnih zemljl!člh (Uradni list SRS, !t. 18/84), dogovora o usklajevanju merU za dOločanje območij na
katerih se plačujejo nadomestila za uporabo stavb·
nega zemlji~ča ln meril za določanje vl!lne tega nadomestila (Uradni list SRS, lit. 19/86) ln 152. člena
statuta občine Mozirje (Uradni list SRS, lil 20f79,
30/80 in 8/82) je Skupščina občine Mozirje na seji
zbora združenega dela ln zbora krajevnih skupnosti
dne 28. junija 1989 sprejela

davkov ln _prispevkov Izkazuje:

•••

7.114,764.254
6.797,198.660
208,501.965
164,401.700
359,853.980

m

Letni davčni zaključni račun vsebuje bl'lanco,
bruto bilanco, pregled skupno doseženega dohodka.
pregled dolgov ln plačU zavezancev za davke in prispevke.
IV
Zaključn i račun je 19. 5. 1989 pregledala strokovna komisija, ki je blla Imenovana na seji lzvrlnega
sveta Skup!čine občine Mozirje dne 30. 3. 1989.

v
Sklep začne veljati osmi dan pa objavi v Urad·
nem listu SRS.

St. 402-2/89
Mozlrje. dne 28. junija 1989.
Predsednik
Skup!čine občine Mozirje
Anton Bortnolt l. r.

ODLOK
o spremembi odloka o DadomesUJa u. uporabo stavb..

ne1a oemiJIUa
l. člen

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zem·
ljillča, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, lit.
17/88 se v 6, členu spremeni tako, da se pravilno
glasi:
Območja, kjer se plačuje nadomesti~o so:
I. območje: Ureditveno območje naselja Mozirja
in Nazarja
IL območje: Ured!tvena območja naselij Rečlca.
LJubno, Gornji crad, Luče, Solčava
III. območje: Radmirje, Varpolje, Nizka, Sp. Re·
čica, Smartno ob Dreti. Bočna, Kokarje, Okonlna,
Pusto polje, Lačja vas.
Za vsa ostala stavboa zemlji!ča izven teh območij se nadomestno ne plačuje.
2.

člen

Odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem
listu SRS.
St. 012·2/89
Mozirje, dne 28. junija 1989.
Predsednik
Skup!čtne občine Mozirje
Anton Borinak l. r.

,

OllMOZ
1311.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprlspevku
(Uradni Ust SRS, !t. 35/65) in 47. člena statuta Kra·
jevne skupnosti Ivanjkovci je Sku~člna Krnjevne
skupnosU Ivanjkovci na seji 27. JuniJa !988 sprejela

SKLEP
o uvedbi 3. krajevnega samoprlspevka za sofinanciralije

uresnlčevallja

srednjeročnega

plana za obdobje

1986-1990 ln 1991-1995 na območJu K..alevne sknp·
aosU Jv·anjkovcJ

1

Na podlagi odlotitve krajanov na referendumu
18. junija 1989 se uvede samoprispevek na območju
Krajevne skupnosti Ivanjkovci, ki obsega naselja: Cerovec Stanka Vraza, Dobrov!čak, Hujbar, Ivanjkovci~
Lahonci, Llbanja, Mali Brebrovnik, Mihalovci, Pavlovski vrh, Stanovno, Strezetina, Runeč, Veličane, Zerovincl, 2vab.

