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3645. Poročilo o prodaji igre Hitra srečka

Na podlagi določb drugega odstavka 11. točke kon-
cesijske pogodbe za igro Hitra srečka, št. 471-9/97 z dne
29. 12. 1998, Športna loterija d.d. objavlja

P O R O Č I L O
o prodaji igre Hitra srečka

Št. serije: 5, število prodanih srečk: 1,988.888, sklad
za dobitke: 100,000.000 SIT, vrednost izplačanih dobit-
kov: 91,568.900 SIT.

Ljubljana, dne 7. septembra 1999.

Direktor
Janez Bukovnik l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3646. Poročilo o prodaji igre Dobim podarim

Na podlagi določb drugega odstavka 11. točke konce-
sijske pogodbe za igro Dobim podarim, št. 471-28/97 z
dne 29. 12. 1998, Športna loterija d.d. objavlja

P O R O Č I L O
o prodaji igre Dobim podarim

Št. serije: 2, število prodanih srečk: 1,982.334, sklad
za dobitke: 250,000.000 SIT, vrednost izplačanih dobit-
kov: 237,791.307,67 SIT.

Ljubljana, dne 7. septembra 1999.

Direktor
Janez Bukovnik l. r.

3647. Poročilo o prodaji igre Dobim podarim

Na podlagi določb drugega odstavka 11. točke konce-
sijske pogodbe za igro Dobim podarim, št. 471-28/97 z
dne 29. 12. 1998, Športna loterija d.d. objavlja

P O R O Č I L O
o prodaji igre Dobim podarim

Št. serije: 3, število prodanih srečk: 1,960.989, sklad
za dobitke: 250,000.000 SIT, vrednost izplačanih dobit-
kov: 244,519.154,20 SIT.

Ljubljana, dne 7. septembra 1999.

Direktor
Janez Bukovnik l. r.
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OBČINE

MURSKA SOBOTA

3648. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu Černelavci–Veščica

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in
71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98 in 12/99) ter 17. člena statuta Mestne obči-
ne Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. 5. 1999
sprejel

O D L O K
o sprejetju sprememb in dopolnitev odloka

o zazidalnem načrtu Černelavci–Veščica

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
V skladu z dolgoročnim planom Občine Murska Sobota

za obdobje 1986–2000 (Ur. objave, št. 24/86 in 10/90) in
družbenim planom Občine Murska Sobota za obdobje
1986–1990 (Ur. objave, št. 24/86 in 7/87) se spremeni
zazidalni načrt za območje Černelavci–Veščica (Ur. objave,
št. 12/77 in 19/87).

Spremembe zazidalnega načrta je izdelal Atelje RPS
Murska Sobota, d.o.o., pod številko projekta ZN-14/97 v
novembru 1997.

2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje

sestavine:
A) Splošni del;
B) Tekstualni del;
C) Soglasja, mnenja, smernice;
D) Grafični del.

II. OBMOČJE OBDELAVE

3. člen
Meja območja zazidalnega načrta je razvidna iz grafič-

nih prilog zazidalnega načrta.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Območje zazidalnega načrta je funkcionalno oprede-

ljeno po naslednjih conah:
0) Obstoječe območje naselja;
A) Individualna stanovanjska gradnja;
B) Individualna stanovanjska gradnja;
C) Individualna stanovanjska gradnja;
D) Družbene dejavnosti, igrišče, park;

E) Individualna stanovanjska gradnja, delovni center;
F) Igrišče, park;
G) Individualna stanovanjska gradnja.

5. člen
Znotraj območij zazidalnega načrta je dovoljena grad-

nja objektov, ki so v osnovni funkciji predvidenih dejavnosti.
Dovoljena je sprememba namembnosti delov objektov

pod pogojem, da se s spremembo ne povečajo škodljivi
vplivi na okolje oziroma ne presegajo predpisane mejne
vrednosti prvotno predvidene funkcije.

Sprememba namembnosti se nanaša le na opravljanje
tihe in mirne dejavnosti. Znotraj obravnavanega območja
niso dovoljene dejavnosti, ki pomenijo kakršnokoli poveča-
nje vplivov na okolje (infrastruktura, hrup, zrak).

V tem primeru spremembe namembnosti je potrebno
izdelati predhodno analizo – strokovno podlago, v postopku
njene izdelave pa morajo dati soglasja k predvideni spre-
membi pristojni organi in organizacije, ki so podali soglasja
k zazidalnemu načrtu.

Povsem so izključene naslednje dejavnosti:
– predelovalne dejavnosti (proizvodnja);
– gostinstvo (razen v coni “D”).

6. člen
Potrebna soglasja določi upravni organ v lokacijskem

postopku. Pridobitev soglasij se opravi na podlagi posebno
izdelanih strokovnih podlag.

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA

7. člen
Pri gradnji objektov in drugih ureditvah se morajo upo-

števati gradbene linije določene z zazidalnim načrtom. Vse
značilnosti urbanističnega oblikovanja posameznih con so
podane v grafičnih prilogah zazidalnega načrta.

Načela urbanističnega oblikovanja veljajo enako za pred-
videne objekte kot za prometne in manipulativne površine.

V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

8. člen
Horizontalni gabariti
– individualni stanovanjski objekti (A, B, C, E in G)
Tlorisna oblika individualnih objektov mora upoštevati

maksimalne horizontalne gabarite, in sicer:
– osnovni gabarit 12 x 14 m;
– možnost odstopanja ±2 m,

– delovni center (E)
Tlorisna oblika objekta mora upoštevati maksimalne

horizontalne gabarite, in sicer:
– v skladu z zazidalnim načrtom;
– možnost odstopanja ±2 m.

– objekt družbenega standarda (D)
Objekt znotraj cone D po svojem horizontalnem gabari-

tu ne sme presegati gabarita, ki je podan v grafičnih prilogah
zazidalnega načrta (spremembe).
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Vertikalni gabariti
– individualni stanovanjski objekti (A, B, C, E in G).
Vertikalni gabarit objekta je določen z gabaritom

K+P+M oziroma maksimalno višino do kapne lege objekta,
in sicer:

– 4,80 m,

– objekt družbenega standarda (D)
Vertikalni gabarit objekt je določen z gabaritom K+P+M

oziroma maksimalno višino do kapne lege objekta, in sicer:
– 5,50 m.

9. člen
Odmiki med objekti ne smejo biti manjši od višine

najvišjega sosednjega objekta oziroma ne manjši od 6 m.

10. člen
Strehe objektov morajo biti dvokapnice z naklonom

minimalno 30°. Pri objektu družbenega standarda in delov-
nem centru so strehe lahko oblikovane prosto s steklenimi
kupolami in spremenljivo smerjo slemen.

11. člen
Gradbene linije objektov morajo biti v skladu z grafični-

mi prilogami zazidalnega načrta.

VI. UREJANJE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA,
VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

TER SISTEMA ZVEZ

12. člen
Vsi predvideni objekti morajo biti priključeni na vodo-

vodno, električno in kanalizacijsko omrežje.

13. člen
Širine predvidenih komunikacij za javni in mirujoči pro-

met so podane v grafičnih prilogah zazidalnega načrta in so
obvezne.

14. člen
Ogrevanje objektov se rešuje individualno (centralna

kurjava na lahko kurilno olje). Alternativno je možno uporab-
ljati električno energijo ali plin.

15. člen
Trase, zmogljivosti, mesta priključkov, hidrantna mreža

ter vsi ostali podatki v zvezi z rešitvami energetskega, vodo-
vodnega in kanalizacijskega omrežja ter sistema zvez, so
podane v grafičnih prilogah zazidalnega načrta in so usklaje-
ne s soglasji pristojnih služb.

16. člen
Ob parcelni meji je dovoljena postavitev ograje do viši-

ne 1,20 m. Ograja je obvezno živa meja ali kombinirani
avtohtoni materiali.

Ograja ne sme zmanjšati prometne preglednosti.

VII. UKREPI ZA PREPREČITEV NEGATIVNIH VPLIVOV

17. člen
Komunalne odpadke, ki nastanejo na območju kom-

pleksa, je potrebno zbirati v primerne posode in odvažati na
odlagališče komunalnih odpadkov. Zbiranje odpadkov je
obvezno ločeno (selektivno zbiranje odpadkov).

18. člen
Fekalna in meteorna kanalizacija se odvaja v obstoječe

kanalizacijsko omrežje.

19. člen
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se

ne presegajo mejne vrednosti določene s II. stopnjo zahtev-
nosti. Če se ugotovi preseganje maksimalno dovoljenih vred-
nosti, je investitor dolžan urediti protihrupno zaščito proti
stanovanjski coni.

20. člen
Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (PGD,

PZI) je potrebno upoštevati vse pogoje in soglasja, ki so
sestavni del zazidalnega načrta.

VIII. FAZNOST IZVAJANJA

21. člen
Pred začetkom gradnje vseh predvidenih objektov v

območju, ki se ureja z zazidalnim načrtom, je obvezno zago-
toviti minimalno infrastrukturno omrežje, ki obsega promet-
no, kanalizacijsko, vodovodno in elektro omrežje, sicer pa
je možno vse predvidene gradnje izvajati sočasno.

IX. ZAČASNA NAMEMBNOST OBMOČJA

22. člen
Do realizacije zazidalnega načrta ostanejo vsa zemlji-

šča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z odlokom o
sprejetju zazidalnega načrta niso dovoljeni.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

23. člen
Investitorji posameznih gradenj v območju zazidalnega

načrta si opremo stavbnega zemljišča (vodovod, elektrika,
odvajanje odplak) zagotavljajo sami, kompleksno pa se izva-
ja v skladu s programom urejanja stavbnih zemljišč.

XI. TOLERANCE

24. člen
Tolerance pri horizontalnih gabaritih objektov na ob-

močju zazidalnega načrta so možne v skladu z grafičnimi
prilogami zazidalnega načrta v okviru maksimalnih horizon-
talnih gabaritov, ki se ne smejo spreminjati, oziroma se
lahko spreminjajo le v primeru, da to kvarno ne vpliva na
sosednje objekte, naprave in površine, kar se mora ned-
vomno ugotoviti v postopku izdelave posebnih strokovnih
podlag.

K tako izdelanim strokovnim podlagam se morajo pri-
dobiti soglasja pristojnih organov in organizacij.

XII. KONČNE DOLOČBE

25. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, organi-

zacijam in skupnostim pri upravi Mestne občine Murska
Sobota in Upravni enoti Murska Sobota. S sprejetjem tega
odloka prenehajo veljati določila odloka o sprejetju zazidal-
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nega načrta za območje Černelavci–Veščica (Ur. objave, št.
12/77 in 19/87).

26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

listu RS.

Št. 352-27/97
Murska Sobota, dne 18. maja 1999.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

3649. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za čistilno
napravo Bakovci

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in
71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98 in 12/99) ter 17. člena statuta Mestne obči-
ne Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. 5. 1999
sprejel

O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za čistilno

napravo Bakovci

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se na podlagi prostorskih sestavin dol-

goročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
sprejme lokacijski načrt za čistilno napravo v Bakovcih, ki ga
je izdelala ZEU – Načrtovanje, inženiring d.o.o. Murska
Sobota pod število 9/98-LN.

2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise

in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja, lego,
velikost, zmogljivost in oblikovanje objektov, naprav in po-
vršin.

Tekstualni del obsega:
– splošni del s prilogami,
– obrazložitev predvidenih ureditev z opisom prostor-

skih rešitev.
Grafični del obsega:
– prikaze iz prostorskih sestavin planov,
– kopijo katastrskega načrta z območjem obdelave,
– ureditveno situacijo,
– situacijo komunalnih naprav.

II. OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

3. člen
Območje predvidenih ureditev obsega parcele, potreb-

ne za odkup in parcele začasne rabe s poznejšo pravico
služnosti:

Kompleks čistilne naprave parcele št.:
786, 781, 780, 776/1, 776/2, 775, 774, 771 vse

k.o. Bakovci;
– za ureditev dovozne poti; za izvedbo elektro priključ-

ka in vodovodnega priključka: 852/1, 852/2, 850, 851,
849/2, 849/1, 848/1, 847, 846, 844, 840, 839, 828/1,
828/2, 826, 825, 824, 822, 821, 820, 818, 817, 816,
815, 814, 813/2, 812, 811/1, 811/2, 808, 807, 805,
804, 803, 800, 799, 795, 791, 787;

– za izvedbo odvodnega kanala: 1517/2, 556/1,
556/2, 556/3, 556/4, 555/1, 555/2, 554/1, 554/2,
554/4, 554/5, 554/3, 553/1, 553/2, 1510 (Mura), 1845
(nasip).

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Na območju iz prejšnjega člena bo zgrajena:
– čistilna naprava, kapacitete 2000 E za čiščenje sani-

tarnih odpadnih voda iz naselja Bakovci,
– dovodni kanal v dolžini 640 m,
– odvodni kanal do reke Mure v dolžini 850 m,
– elektro priključek od obstoječe TP,
– vodovodni priključek.
Čistilna naprava je sestavljena iz naslednjih sklopov

objektov in naprav:
– prečrpališče,
– pogonsko upravna stavba velikosti 6 x 9 m, višine

6,5 m,
– biološki reaktor (vkopani bazen),
– silos za blato.
Predvideno je postopno, večfazno čiščenje od mehan-

ske odstranitve grobih snovi, biološke obdelave v oksidacij-
skem bazenu, odstranitev blata v naknadnih usedalnikih ter
odvod odpadne vode v recipient (reka Mura). Stabilizirano
blato, ki se iz usedalnika odvaja v silos za blato, se odvaža
na večjo čistilno napravo, ki ima urejeno obdelavo z zgošče-
vanjem, dehidracijo in prešanjem (Murska Sobota).

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE

5. člen
Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati na-

slednje pogoje za urbanistično in krajinsko oblikovanje:
– pogonsko upravna zgradba naj ima opečno dvokap-

no streho in belo ometano fasado,
– okolica čistilne naprave mora biti zasajena z avtohto-

nim drevjem in grmičevjem,
– vsi objekti in naprave, ki so v stiku z odpadno vodo

morajo biti izvedeni neprepustno,
– ograja ob kompleksu čistilne naprave višine do 2 m

bo kovinska in ozelenjena,
– okolica čistilne naprave mora biti zasajena z avtohto-

no vegetacijo.
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V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

6. člen
Dovozna pot do čistilne naprave mora biti urejena proti-

prašno.

7. člen
Priključni električni kabel in vodovodni cevovod se iz-

vedeta zemeljsko ob dovozni poti z odcepom od obstoječih
naprav.

VI. FAZNOST IZVEDBE

8. člen
Gradnja posameznih objektov in naprav se lahko izvaja

po etapah, odvisno od tehnologije, nujnosti in dotoka fi-
nančnih sredstev, vendar morajo pred izdajo uporabnega
dovoljenja biti izvedeni vsi posegi, ki jih obravnava ta lokacij-
ski načrt.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

9. člen
Poleg zahtev iz predhodnih členov tega odloka mora

investitor posegov v prostor in izvajalci ureditvenega načrta v
času gradnje in po končani izgradnji upoštevati naslednje
pogoje:

– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice graditve,

– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pri-
četkom gradnje,

– zagotoviti varovanje gradbišča,
– pred pričetkom gradnje odstraniti plodno zemljo in jo

deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri sanaciji poško-
dovanega terena,

– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zem-
ljišč ob predvideni čistilni napravi,

– zemljišče, kjer bo gradbišče je po končani gradnji
vzpostaviti v prvotno stanje,

– v času obratovanja vzdrževati površine in objekte, ki
se izvedejo zaradi delovanja čistilne naprave,

– poskrbeti za geodetski posnetek zemeljskih in drugih
naprav.

10. člen
Pred uporabnim dovoljenjem si upravljalec čistilne na-

prave mora urediti interne predpise (navodila in pravilnike)
za uporabo in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistil-
ne naprave.

VIII. ODSTOPANJA

11. člen
Lega posameznih objektov in naprav je določena v

ureditveni situaciji. Odstopanja od lege in gabaritov so mož-
na, če se na osnovi detajlnih proučevanj ugotovijo ekonom-
sko in tehnično bolj utemeljene rešitve, če se s temi rešitva-
mi ne poslabšajo prostorski in okoljski pogoji in če niso v
nasprotju z javnimi interesi. S tako rešitvijo morajo soglašati
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. Dopust-
na so tudi odstopanja od trase odvodnega kanala, če se
ugotovi, da je nova trasa ugodnejša glede višine terena,
razmer na terenu in pridobitve zemljišča.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Nadzor nad tem odlokom opravlja inšpektorat pri Mini-

strstvu za okolje in prostor oziroma pristojne republiške inš-
pekcije.

13. člen
Lokacijski načrt je na vpogled vsem občanom, kraja-

nom in organizacijam na sedežu Mestne občine Murska
Sobota in bodočemu upravljalcu čistilne naprave.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-12/98
Murska Sobota, dne 18. maja 1999.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

NOVO MESTO

3650. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Novo mesto za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98 in 59/99 –
odl. US), 84. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 47/99), 113. člena statuta Občine Do-
lenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), 107. člena sta-
tuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) in 82.
člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99)
so občinski sveti občin:

Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 15. 7.
1999,

Občine Dolenjske Toplice na 5. seji dne 15. 6. 1999,
Občine Mirna Peč na 5. seji dne 25. 5. 1999 in
Občine Žužemberk na 7. seji dne 2. 9. 1999
sprejeli

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine

Novo mesto za leto 1998

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine

Novo mesto za leto 1998.

2. člen
Proračun Mestne občine Novo mesto je bil realiziran v

naslednjih zneskih, v tisoč SIT:

Bilanca prihodkov Račun financiranja
in odhodkov

Prihodki 3,343.827 235.000
Odhodki 3,511.973 83.261
Primanjkljaj 168.146
Presežek 151.739
Zmanjšanje sredstev
na računih 16.407
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Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter
računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna
so sestavni del tega zaključnega računa.

3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto

za leto 1998 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-1/1999-1200
Novo mesto, dne 2. septembra 1999.

Župan  Župan
Mestne občine Novo mesto Občine Mirna Peč
Anton Starc, dr. med. l. r. Zvonko Lah l. r.

Župan  Župan
Občine Dolenjske Toplice Občine Žužemberk

Franc Vovk l. r. Franc Škufca l. r.

PUCONCI

3651. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne
oskrbe na domu in merilih za določanje plačil
storitev

Na podlagi 42., 43., 100., 100.a in 100.b člena zako-
na o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 41/99) in
6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovar-
stvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 ) ter
16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99)
je Občinski svet občine Puconci na 8. redni seji dne 2. 9.
1999 sprejel

O D L O K
o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe

na domu in merilih za določanje plačil storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Socialna oskrba na domu obsega socialno oskrbo upra-

vičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih,
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucional-
no varstvo.

2. člen
Socialno oskrbo na domu organizira in izvaja Center za

socialno delo Murska Sobota kot javno službo.

3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki

jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z ob-
časno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali

pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po ceni pri-
stojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stop-
nja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo
na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne in osebe s dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vklju-
čen v organizirane oblike varstva.

II. OBSEG STORITEV

4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste stori-

tev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

5. člen
Kot gospodinjska pomoč po tem odloku se šteje:
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali na-

bava živil in priprava enega obroka hrane,
– pomivanje porabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnaša-

njem smeti,
– postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene po tem

odloku se šteje:
– pomoč pri oblačenju/slačenju,
– pomoč pri umivanju/kopanju,
– pomoč pri hranjenju,
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih

pripomočkov.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov po tem odlo-

ku se šteje:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prosto-

voljci in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obvez-

nosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravi-

čenca,
– priprava na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike ko-

ristnikov določi strokovna služba Centra za socialno delo
Murska Sobota.

III. CENA IN PLAČILO STORITEV

6. člen
Vrednost urne postavke znaša 958 SIT in se usklajuje

z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodar-
stvu.

7. člen
Upravičenci ni drugi zavezanci so dolžni sami plačati

celotne stroške storitve.
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg

upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska
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obveznost, ki izhaja iz pogodbenega razmerja ali sklenjene-
ga medsebojnega dogovora o preživljanju.

IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV

8. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne

zadoščajo za plačilo stroškov socialne oskrbe na domu,
nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni
preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Mur-
ska Sobota zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila
stroškov.

9. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila odloča Center za

socialno delo Murska Sobota po postopku in na način, kot
je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.

10. člen
V celoti so vsi upravičenci oproščeni plačila strokovne

priprave izvajanja storitev v obliki analize primera, priprave
dogovora in kontakta z udeleženci.

V celoti so oproščeni plačila storitev socialne oskrbe
na domu tudi:

– upravičenci, ki so prejemniki denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja,

– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalid-
nost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih,

– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja

storitev v skladu z merili, določenimi s tem odlokom.

11. člen
Višina plačila storitev socialne oskrbe na domu je odvi-

sna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev ter
od zdravstvenega stanja upravičenca in zavezancev.

Materialno stanje upravičenca se ugotavlja v odstotku
doseganja oziroma prekoračitve povprečne neto plače za-
poslenih v RS, in sicer:

Ugotovljeni dohodek v % Plačilo storitve v %
glede na povprečno višino od veljavne cene
neto plače zaposlenih v RS
v preteklem letu

1. do 35 storitev je brezplačna
2. do 50 20
3. od 50 do 65 25
4. od 65 do 80 35
5. od 80 do 100 50
6. od 100 do 125 65
7. od 125 do 150 85
8. nad 150 100

O višini plačila storitev po tem členu odloča Center za
socialno delo Murska Sobota po postopku in na način,
določen z zakonom o splošnem upravnem postopku.

12. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugo-

tavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po
zakonu o socialnem varstvu (27. člen) ter vsak dodatek za
tujo nego in pomoč.

Slabo zdravstveno stanje zavezancev se ugotavlja na
podlagi predloženega sklepa, da so upravičenci upravičeni
do dodatka za tujo nego in pomoč. Na podlagi zdravniškega

potrdila in presoje strokovne službe pri Centru za socialno
delo Murska Sobota in ob soglasju pristojnega občinskega
organa, se lahko zaradi slabega zdravstvenega stanja upra-
vičenca delno ali v celoti oprosti plačila storitev.

13. člen
V dogovoru o nudenju socialne oskrbe na domu, ki ga

pred izdajo ustrezne upravne odločbe o višini plačila sklene-
ta Center za socialno delo Murska Sobota in upravičenec, je
opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.

Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,
ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma
oproščen plačila storitev le, če pristane na zemljiškoknjižno
zavarovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim stroškom
oprostitve. Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi občina sa-
ma na podlagi predloga Centra za socialno delo Murska
Sobota.

14. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu

se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 12 mese-
cev.

Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno do-
deli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in
primeren način za razreševanje trenutne situacije upravičen-
ca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.

15. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne opro-

stitve plačila storitev socialne oskrbe na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev za-

vezancev, da bo oprostitve ali delnega doplačila ni več upra-
vičen.

16. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan center za socialno

delo obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki so
bile podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi plačila
storitev pomoči na domu v roku 15 dni od nastanka spre-
membe.

Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan sam
oziroma njegov zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu bila
priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za
davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil
oprostitev plačila oziroma doplačila.

17. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca

vodijo pri Centru za socialno delo Murska Sobota v “Oseb-
nem kartonu uporabnika pomoči na domu” ki obsega:

– dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja po-
moči na domu,

– dnevnik izvajanja pomoči na domu,
– podatke o plačilih storitve.

18. člen
Center za socialno delo je dolžan izvajati službo social-

ne oskrbe na domu strokovno in racionalno ter v skladu z
veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za to
področje. O načinu in vsebini izvajanja službe socialne oskr-
be o porabljenih finančnih sredstvih je dolžan občini podati
pisno poročilo najmanj dvakrat na zahtevo župana pa tudi
večkrat letno.
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19. člen
Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe

Centru za socialno delo Murska Sobota. Sredstva iz naslova
plačil upravičencev se uporabijo za pokritje materialnih stroš-
kov izvajanja.

20. člen
Občina zagotavlja iz vsakoletnega proračuna sreds-

tva za plače, prispevke in druge osebne prejemke izvajal-
cev in strokovnega delavca ter razliko med materialnimi
stroški, opredeljenimi v 19. členu tega odloka in plačili
upravičencev.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Občina bo v svojem vsakoletnem proračunu postopno

zagotavljala sredstva, potrebna za izvajanje službe socialne
oskrbe na domu.

22. člen
Občina in Center za socialno delo Murska Sobota skle-

neta o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na
domu ustrezno pogodbo.

23. člen
Center za socialno delo je dolžan seznaniti z določili

tega odloka vsakega upravičenca do storitev službe social-
ne oskrbe na domu, z njimi skleniti nove dogovore o izvaja-
nju storitve ter izdati ustrezne upravne odločbe.

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

nem listu Republike Slovenije in se uporablja do uveljavitve
meril iz 100. člena zakona o socialnem varstvu.

Št. 15001-3/99
Puconci, dne 2. septembra 1999.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

3652. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana v
Svet krajevne skupnosti Vaneča

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za člana

v Svet krajevne skupnosti Vaneča

Volilna komisija Občine Puconci je na seji, dne 30. 8.
1999 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugo-
tavljanju izida glasovanja za nadomestne volitev za člana
Sveta krajevne skupnosti Vaneča ugotovila izid:

1. Glasovanje je potekalo v Krajevni skupnosti Vaneča
dne 29. 8. 1999.

2. V volilni imenik je bilo vpisanih 339 volivcev
S potrdili je glasovalo 0 volivcev
Skupaj volivcev za območje KS 339 volivcev
3. Po volilnih imetnikih je glasovalo 101 volivcev
od tega po pošti  0 volivcev

na predčasnem glasovanju  0 volivcev
s potrdilom je glasovalo 0 volivcev
Skupaj je glasovalo 101 volivcev
4. Veljavnih glasovnic je bilo  91
Neveljavnih glasovnic je bilo 10
5. Posamezni kandidat je dobil
naslednje število glasov Ljubomir Zečević 91 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) v Svet krajevne
skupnosti Vaneča izvoljen Ljubomir Zečević, roj. 10. 1.
1958, Vaneča 43.

Št. 00602-1/99
Puconci, dne 30. avgusta 1999.

Predsednik
Volilne komisija občine Puconci

Drago Farič, univ. dipl. pravnik l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

3653. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 28. člena
zakona o postopku za ustanovitev občin ter določitev njiho-
vih območij (Uradni list RS, št. 44/96) ter 23. člena statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 3. korespon-
denčni seji dne 9. 9. 1999 sprejel

S K L EP
o imenovanju občinske volilne komisije

1
Občinski svet imenuje Občinsko volilno komisijo Obči-

ne Ravne na Koroškem v sestavi:
– predsednica Irma Pavlinič–Krebs, dipl. jur., Kotlje 4,

Kotlje,
– namestnica presednice Suzana Leš, dipl. jur, Na

Šancah 108, Ravne,
– članica Irena Škafar, Čečovje 9/c, Ravne,
– namestnik članice Franc Rudel, Kotlje 4/c, Kotlje,
– članica Silva Levar, Brdinje 52, Ravne,
– namestnik članice Rok Kotnik, Dobrije 10, Ravne,
Mandat Občinske volilne komisije občine Ravne na

Koroškem traja do izteka mandata Občinskega sveta občine
Ravne na Koroškem.

Sedež volilne komisije je na Ravnah, Čečovje 12/a.
Naloge občinske volilne komisije:
– skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandi-

datov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandida-
tov,

– določa volišča,
– imenuje volilne odbore,
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani

občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročilo o izidu voli-
tev,

– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami,
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– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih
volitvah.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

uporabljati pa se začne takoj.

Št. 006-08-1/99-71
Ravne na Koroškem, dne 10. septembra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

3654. Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in
vaških skupnosti

Na podlagi 111. člena in četrtega odstavka 27. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) in 36. člena statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99)

r a z p i s u j e m
volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških

skupnosti

1. Razpisujem prve volitve v svete krajevnih, četrtnih in
vaških skupnosti na območju Občine Ravne na Koroškem,
in sicer v:

– krajevnih skupnostih Dobja vas, Kotlje in Strojnska
Reka,

– četrtnih skupnostih Čečovje, Javornik – Šance in
Trg,

– vaških skupnostih Dobrije in Strojna.
Volitve bodo v nedeljo 21. 11. 1999.
2. Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za

volilna opravila, se šteje 18. 9. 1999.
3. Za izvršitev tega odloka skrbi občinska volilna komi-

sija.

Št. 006-08-1/99-71
Ravne na Koroškem, dne 10. septembra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

3655. Odlok o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole
Pohorskega bataljona Oplotnica

Na podlagi 48. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96 in 33/97), določil uredbe o merilih za obliko-
vanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni
list RS, št. 16/98), določil odredbe o pogojih za ustanavlja-
nje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za

vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98)
in določil 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Urad-
ni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska
Bistrica na 6. redni seji dne 23. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole

Pohorskega bataljona Oplotnica

1. člen
S tem odlokom Občina Slovenska Bistrica določa šol-

ski okoliš v vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole
Pohorskega bataljona Oplotnica.

2. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Pohorskega bataljona Op-

lotnica.
Matična enota je Osnovna šola Pohorskega bataljona

Oplotnica, s sedežem v Oplotnici, Ulica Pohorskega bataljo-
na 19.

V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za
celoten zavod.

Šolski okoliš Osnovne šole Pohorskega bataljona Op-
lotnica sestavljajo naslednja naselja: Oplotnica, Čadram,
Zlogona gora, Zlogona vas, Ugovec, Straža pri Oplotnici,
Dobriška vas, Markečica, Gorica pri Oplotnici, Lačna Gora,
Okoška gora, Malahorna, Brezje pri Oplotnici, Božje, Ko-
vaški Vrh, Koritno (h. št. od 1–14 in od 33 dalje).

Na višji stopnji (od 5. razreda dalje) se všolajo na matič-
no osnovno šolo v Oplotnici učenci iz vasi Prihova, Rasko-
vec, Pobrež.

Šolski okoliš OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, po-
družnica Kebelj sestavljajo: Kebelj, Podgrad na Pohorju,
Cezlak, Zahodni Kot, Vzhodni Kot, Nadgrad, Modrič, Korit-
no (od h. št. 15 do 32), Lukanja.

Šolski okoliš Osnovne šole Pohorskega bataljona
Oplotnica, podružnica Prihova sestavljajo: Prihova, Zgor-
nje Grušovje, Dobrova pri Prihovi, Pobrež, Raskovec,
Vinarje (od h. št. 1 do 70 in od 94 do 105), Preloge
(h.št. od 1 do 22), Sevec (od h. št. 1 do 10).

3. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati 10. člen odlo-

ka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Os-
novna šola Pohorskega bataljona Oplotnica (Uradni list RS,
št. 1/97)

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva, ko
nanj poda soglasje Občinski svet občine Oplotnica.

Št. 10/032-01/6-5b/1999
Slovenska Bistrica, dne 23. junija 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3656. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), ter
19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 37/95, je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici
na 1. izredni seji dne 15. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Sv.

Jurij ob Ščavnici plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za
določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom
stavbnih zemljišč, merila za popolno in delno oprostitev
plačila nadomestila ter določanje višine nadomestila.

2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega

stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgrad-
bi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali
poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče:

– v zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlori-
sna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani
(stanovanje, poslovni prostor, garaža v sklopu stanovanjske
hiše ali poslovnega prostora…). Upoštevajo se samo zgrad-
be, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze,

– izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna
površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepo-
krita skladišča, gostinski vrtovi, delavnice na prostem, igri-
šča…), ki je namenjena poslovni dejavnosti,

– nezazidano stavbno zemljišče je površina funkcional-
ne enote, ki je v ureditvenih ali zazidalnih načrtih določeno
za gradnjo ali prostorsko ureditvenih pogojih namenjeno za
gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal dovoljenje.

3. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni upo-

rabnik funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe,
najemnik…), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali
samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja de-
javnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano
evidenco.

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO

4. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo:
1. območje: območje zazidalnega načrta »Videm ob

Ščavnici«, območja avtoceste in ob avtocesti ter ureditvene-
ga načrta »Blaguško jezero«,

2. območje: del naselja Sv. Jurij ob Ščavnici, Biserja-
ne, Jamna in Blaguš,

3. območje: obsega vsa območja ostalih naselij in
delov naselij v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, ki niso določena
v 1. in 2. točki tega člena.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo nasled-

nja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključi-
tve na te objekte in naprave,

2. namen uporabe stavbnega zemljišča,
3. namenska uporaba stavbnega zemljišča,
4. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gos-

podarskih dejavnostih,
5. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega

zemljišča,
6. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
7. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča,
8. občasna uporaba javnih površin,
9. druga stavbna zemljišča.

6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe in
dejanska možnost priključka na te objekte in naprave se
vrednoti z naslednjim številom točk:

Javne ceste
A) Državne
A)1. regionalne 80
B) Občinske
B)1. lokalne
B)1.1. asfaltne 15
B)1.2. makadamske 13
B)2. javne poti
B)2.1. asfalt 13
B)2.2. makadam 5
2. javni vodovodni sistem
A) z upravljavcem v skladu z zakonom 10
B) brez upravljavca v skladu z zakonom 20
3. javna kanalizacija
A) meteorna 30
B) fekalna 15
4. elektrika 5
5. telefon 5
6. kabelska televizija 10
7. plinovod 10
8. javna razsvetljava
A) grajena po letu 1997 20
B) grajena pred letom 1997 10
9. urejena parkirišča 10
10. pločniki 30
11. urejene zelene površine 10

7. člen
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost:
– priključka na javno cestno, vodovodno, kanalizacij-

sko, električno, kabelsko televizijo in plinovodno omrežje,
če je omrežje na katerega se je možno priključiti, oddaljeno
od meje stavbnega zemljišča največ 60 m in obstaja tudi
dejanska možnost priključitve,

– uporabe objektov in naprav skupne rabe, če je ob-
jekt oddaljen od meje stavbnega zemljišča največ 250 m,

– priključka na telefonsko omrežje če je telefon dejan-
sko priključen na telefonsko omrežje

8. člen
Javni vodovodni sistem po tem odloku je sistem, ki

zagotavlja oskrbo najmanj petih gospodinjstev ali dvajse-
tih ljudi.
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Z upravljavcem v skladu z zakonom se smatra javni
vodovodni sistem za katerega je organizirana obvezna go-
spodarska javna služba, oziroma so se pričeli izvajati po-
stopki za organizacijo le-te v skladu z zakonom.

Brez upravljavca v skladu z zakonom se smatra javni
vodovod, katerega upravljanje ni organizirano v skladu z
zakonom.

9. člen
Namen uporabe stavbnega zemljišča

Namen uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča

se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno
bivanje,

– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se
smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško
uporabo in prostori v vinogradniških hišicah,

– za poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se
smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno
dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejav-
nosti.

10. člen
Namen se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Namen\območje 1. 2. 3.
I. Stanovanjski namen 100 90 80
II. Počitniški namen 320 350 380
III. Poslovni namen 200 180 150
IV. Nezazidano
stavbno zemljišče 5 4 3

11. člen
Namenska uporaba stavbnega zemljišča

Namenska uporaba stavbnega zemljišča glede na pro-
storsko izvedbeni načrt ali druge planske akte, ki ovira reali-
zacijo izgradnje infrastrukturnih objektov se na vseh območ-
jih ovrednoti v višini 500 točk.

Stavbna zemljišča iz tega člena na podlagi programov
in dokazil določa Občinska uprava občine Sv. Jurij ob
Ščavnici.

12. člen
Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega

zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobiva-
njem dohodka v gospodarskih dejavnostih.

Dejavnosti \območje 1. 2. 3.
A – kmetijstvo, lov, gozdarstvo 100 50 20
B – ribištvo 170 50 20
D – predelovalne dejavnosti 200 180 110
F – gradbeništvo 200 180 110
G – trgovina, popravila motornih
vozil in izdelkov široke porabe 250 120 100
H – gostinstvo 270 170 150
I – promet, skladiščenje in zveze 270 190 170
J – finančno posredništvo 310 170 120
K – poslovanje z nepremičninami
najem in poslovne storitve 250 170 1500
1L – izobraževanje 50 50 30
M – zdravstvo in socialno varstvo 50 50 30
N – druge javne, skupne in osebne
storitvene dejavnosti 50 50 30
O – zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem 30 50 50

Dejavnosti \območje 1. 2. 3.
E/40N Proizvodnja in
distribucija elektrike 300 280 250
I/64 Poštne in komunikacijske
storitve 320 300 280

13. člen
Zapuščenost in dotrajanost objekta

Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih
na 1. in 2. območju se ovrednotijo z številom točk 100, na
3. območju pa s številom točk 50.

Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne

dejavnosti),
2. nevzdrževan zunanji videz objekta,
3. nevzdrževan zunanji videz objektu pripadajočega

stavbnega zemljišča,
4. nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbene-

ga dovoljenja.

14. člen
Objekti na stavbnih zemljiščih iz 13. člena se ovredno-

tijo s pripadajočim številom točk, če se ugotovita najmanj
dva kriterija za stanje objekta in jih na podlagi slikovnih in
drugih dokazil določa Občinska uprava občine Sv. Jurij ob
Ščavnici.

Objektom iz prvega odstavka 13. člena se število točk
vsakoletno poveča za 20%.

15. člen
Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča

Za smotrno izkoriščenost stavbnega zemljišča se sta-
novanjski objekti razvrstijo v pet razredov ter se točkujejo z
naslednjim številom točk:

Objekt\območje 1. 2. 3.
Individualna stanovanjska hiša 60 50 40
Stanovanjska hiša z
gospodarskim poslopjem 40 35 30
Objekt z 2–4 stanovanji 35 30 25
Objekt s 5–10 stanovanji 20 16 13
Objekt z 11 in več stanovanji 10 8 5

16. člen
Motnje pri uporabi stavbnega zemljišča

Za motnje pri uporabi stavbnega zemljišča za stano-
vanjske namene se določijo negativne točke glede na hrup,
onesnaženje zraka in dostopnost. Podlaga za določitev stop-
nje motenosti glede hrupa in onesnaženosti zraka so veljav-
ni podzakonski akti Vlade RS, za določitev stopnje moteno-
sti glede na dostopnost stavbnega zemljišča pa strokovno
mnenje sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.

17. člen
Motenost se ovrednoti z znižanjem naslednjega števila

točk na vseh območjih:
– hrup 120
– onesnaženost zraka 125
– dostopnost 130.

18. člen
Občasna uporaba javnih površin

Nadomestilo se obračuna tudi za občasno uporabo
javnih površin na 1. in 2. območju za namene, določene s
tabelo in se ovrednoti z naslednjim številom točk:
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Objekt\čas uporabe <10 dni ≥10 dni
– stojnice 600 500
– kioski 500 400
– točilnice na prostem 300 200
– gospodarske in zabavne prired. 100 50

Nadomestilo iz tega člena ne plačujejo društva registri-
rana na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici ter humanitar-
ne organizacije.

19. člen
Druga stavbna zemljišča

Površine na katerih so zgrajeni daljnovodi za distribuci-
jo električne energije in PTT vodi, površine potrebne za
obratovanje bencinskih servisov, avtocesta, površine za de-
javnosti ob avtocesti in druge površine za opravljanje poslov-
ne dejavnosti se točkujejo na vseh območjih po naslednjih
kriterijih:

Objekti \ št. točk
Elekrto vodi

– podzemni 500
– nadzemni 800

PTT vodi
– podzemni 600
– nadzemni 900

bencinski servis 1100
avtocesta 50

20. člen
Površine na katerih so zgrajeni daljnovodi in PTT vodi

so površine pod daljnovodom ali PTT vodom, stebrom in
površine, ki so potrebne za normalno rabo in znašajo:

– izven ureditvenih območij naselij 100 m2 za vsak
posamezni daljnovodni in 50 m2 za posamezni PPT steber.

– v ureditvenih območjih naselij se določijo v površini 5
m2 po stebru in 15 m2 za transformatorje,

– podzemni PTT vodi; 1 m2 za 1 dolžinski meter voda.
Nadomestilo za elektro in PTT omrežje se izračuna le

za primarno elektro in PTT omrežje ter transformatorje ne pa
za stebre in omrežja namenjena za priključevanje posamez-
nih objektov.

Površina za normalno rabo bencinskega servisa pred-
stavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa.

Površine za dejavnosti ob avtocesti predstavljajo vse
površine, ki so ob avtocesti namenjene dejavnosti ali parki-
ranju. Površino avtoceste predstavlja celotno funkcionalno
zemljišče avtoceste.

IV. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

21. člen
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki

se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomat-

ska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo
osebje,

– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij,
ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določe-
no,

– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za
svojo versko dejavnost,

– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih podob-
nih organizacij.

22. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za

sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestila so v celoti ali delno oproščeni občani, ki

jih prizadene škodni dogodek iz razlogov višje sile (poplava,
potres, požar ipd.) do odprave posledic, praviloma največ
do 5 let.

Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte v
lasti občine, kateri so namenjeni za opravljanje njene lastne
dejavnosti.

23. člen
Nadomestila se na lastno zahtevo:
– oprosti občan za dobo 5 let, če je kupil novo stano-

vanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stano-
vanjsko hišo, če je v ceni plačal stroške za urejanje stavbne-
ga zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih,

– delno ali v celoti oprostijo občani, ki so prejemniki
stalne oblike materialne družbene pomoči.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na 1., 2.
in 3. območju se ne plačuje od gospodarskih objektov, kot
so: objekti za rejo živali, silosi, shrambe za orodje, kozolci,
kašče, lope za hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za
živino, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za hrambo kmetijske me-
hanizacije itd.

V slučaju pridobitne dejavnosti se nadomestilo plačuje.
Nadomestila ne plačujejo občani, ki imajo klasično vin-

sko klet brez bivalnih prostorov.

24. člen
Nadomestila ne plačujejo občani, ki so lastniki objek-

tov v 2. in 3. območju in nimajo zagotovljenih minimalnih
stopenj komunalne opremljenosti.

Merila za določanje oprostitev iz tega odstavka so:
– stavbno zemljišče nima možnosti priključitve na javno

vodovodno in električno omrežje,
– stavbno zemljišče nima zagotovljenega dovoza po

javni površini cestno mrežo.
Oprostitev velja v obeh oziroma ob enem od navedenih

pogojev.

25. člen
Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nado-

mestila mora zavezanec vložiti najkasneje do 30. 3. za teko-
če leto na Občini Sv. Jurij ob Ščavnici.

O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pi-
snega zahtevka zavezanca Občinski svet občine Sv. Jurij ob
Ščavnici na predlog župana.

Po prejemu letne odločbe o odmeri nadomestila pa
lahko zavezanec v zakonitem roku ugovarja odmeri nadome-
stila pri Davčni upravi Republike Slovenije – izpostava Gor-
nja Radgona.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

26. člen
Dnevna višina nadomestila za uporabo javnih površin

se določi tako, da se točkam iz 18. člena tega odloka
prištejejo točke izjemnih ugodnosti v zvezi z pridobivanjem
dohodka iz 12. člena tega odloka ter skupno število točk
pomnoži s uporabljeno površino zavezančevega objekta in z
vrednostjo točke za izračun nadomestila.

27. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 5. člena tega

odloka se določi tako, da se skupno število točk iz 6., 9.,
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11., 12., 13., 15,. 17., 18. in 19. člena pomnoži s stano-
vanjsko, počitniško ali poslovno površino zavezančevega
objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega
stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nado-
mestila.

28. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavni-
ci za vsako tekoče leto najkasneje do 31. 3. določi občinski
svet s sklepom, na predlog župana občine.

Vrednost točke se praviloma usklajuje z indeksom rasti
cen na drobno.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

29. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne prijavi

pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno
kaznijo od 60.000 SIT do 360.000 SIT.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov
tega člena opravlja strokovna služba Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici ali njen pooblaščen izvajalec.

VII. KONČNE DOLOČBE

30. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po

tem odloku so uradne državne evidence, ki se ocenijo in se
vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev.

Če podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v dolo-
čenem roku popraviti in posredovati občinski upravi pri če-
mer za njihovo pravilnost odgovarjajo. Kolikor zavezanci ne
posredujejo popravljenih podatkov, se poslani podatki sma-
trajo za pravilne in se uporabijo za odmero.

Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici.

31. člen
Nadomestilo po tem odloku se plačuje za tekoče od-

merno leto v skladu z določili zakona o davčnem postopku.

32. člen
Odločbo o odmeri nadomestila na podlagi evidence

izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke
v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom
zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti v skladu z
zakonom o davčnem postopku.

Zavezanci morajo in so dolžni prijaviti Občinski upravi
občine Sv. Jurij ob Ščavnici nastanek obveznosti za plačilo
nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na
odmero nadomestila in sicer v 30 dneh po nastanku.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba
sporočena.

Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda ve-
činskemu lastniku, oziroma enemu od lastnikov, če jih je več
v istem deležu.

33. člen
Območja iz 4. in opremljenost iz 6., 7. in 8. člena tega

odloka so vrisana na grafičnih kartah, ki so sestavni del tega
odloka in so na vpogled na Občini Sv. Jurij ob Ščavnici.

Pri opredeljevanju lege in namembnosti zemljišča se
upoštevajo tudi kartografske podlage in določila prostorskih
planskih dokumentov ter izvedbenih aktov (Uradne objave,
št. 5/86, 1/90, in 16/91) in območje zazidalnega načrta
»Videm ob Ščavnici«, (Uradne objave, št. 21/86), ureditve-
nega načrta »Blaguško jezero« (Uradne objave, št. 23/87
ter prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gor-
nja Radgona (Uradni RS, št. 7/95).

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

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Gornja Radgona (Uradne objave, št. 31/85).

35. člen
Ta odlok začne veljati in se začne uporabljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 42008/001/99
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 15. julija 1999.

Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

3657. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 90. člena in prvega odstavka 103. člena
statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št.
37/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na
3. redni seji dne 25. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici

1. člen
V 2. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-

ževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici (Urad-
ni list RS, št. 8/97, 14/97, 82/98) se šesti stavek spreme-
ni tako, da se glasi: Vrtec »Sonček« Sv. Jurij ob Ščavnici.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo velja-

ti z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-0001/99
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.
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VODICE

3658. Pravilnik o usklajevanju lokacijskih
dokumentacij s prostorskimi izvedbenimi akti
Občine Vodice

Na podlagi 36., 37., 38., 39. in 67. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 14. in 15. člena statuta
Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet
občine Vodice na 8. seji dne 26. 8. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o usklajevanju lokacijskih dokumentacij

s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Vodice

1. člen
S tem pravilnikom se določi način usklajevanja lokacij-

skih dokumentacij z veljavnimi urbanističnimi dokumenti,
sprejetimi na območju Občine Vodice.

2. člen
Lokacijske dokumentacije, izdelane v skladu s

55. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97), lahko na območju Občine Vodice izdelujejo gos-
podarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, če
izpolnjujejo pogoje iz 10. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (ZUN–G), (Uradni list RS, št. 44/97).

Postopek

3. člen
Izdelovalec lokacijske dokumentacije (pred vložitvijo vlo-

ge za izdajo lokacijskega ali enotnega dovoljenja za gradnjo,
ki jo vloži na Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška) z vlogo
zaprosi Občino Vodice za izdajo lokacijske informacije v zvezi
z predvidenim posegom. Lokacijska informacija je zbir podat-
kov, potrebnih za izdelavo lokacijske dokumentacije.

Vloga

4. člen
Vlogo za izdajo lokacijske informacije se vloži na Obči-

no Vodice pri službi, pristojni za urejanje prostora. Vloga se
vloži na obrazcu. Vlogo za stavbne posege izdelovalec vloži
na obrazcu 4/1, za posege linearnega značaja (vodovod,
daljnovod, cesta…) pa na obrazcu 4/2.

Priloge:
I. K vlogi na obrazcu 4/1 je potrebno priložiti:
a) kopijo katastrskega načrta z oznako parcel, na kate-

rih se bo izvajal poseg,
b) topografski posnetek obstoječega stanja s podatki o

sosednjih objektih v merilu 1:500,
c) predlog prostorske rešitve posega s prometno in

komunalno ureditvijo, izrisan na topografskem posnetku ob-
stoječega stanja v merilu 1:500,

d) idejna arhitektonska skica objekta v merilu 1:200,
e) kolikor gre za prizidavo, nadzidavo in nadomestno

gradnjo je potrebno priložiti številko odločbe gradbenega
dovoljenja obstoječih objektov,

f) kolikor gre za legalizacijo posega ali za poseg v ob-
stoječi objekt je potrebno priložiti načrte (tlorisi in fasade) v
merilu 1:200,

g) kolikor gre za spremembo namembnosti objekta, se
priloži še:

– načrt obstoječega stanja v merilu 1:200,
– načrt predvidenega stanja v merilu 1:200,
– kratek opis posegov,
– številko odločbe gradbenega dovoljenja obstoječega

objekta.
II. K vlogi na obrazcu 4/2 mora biti priložen potek trase

na grafičnih prilogah v primernem merilu ter parcelno stanje
– številke parcel in katastrska občina, po katerih poteka
trasa.

5. člen
Obrazca 4/1 in 4/2 dobijo vsi zainteresirani izdelovalci

lokacijskih dokumentacij na Občini Vodice pri službi, pristoj-
ni za urejanje prostora.

Lokacijska informacija

6. člen
Po prispetju popolne vloge, pristojna služba na podlagi

pridobljenih podatkov o nameravanem posegu in na podlagi
terenskega ogleda, izda lokacijsko informacijo.

7. člen
Lokacijska informacija vsebuje opis splošnih in poseb-

nih pogojev, pod katerimi je nameravani poseg možen, urad-
no kopijo (izsek) iz prostorskih sestavin planskega doku-
menta in uradno kopijo (izsek) iz veljavnega prostorskega
izvedbenega akta ter seznam občinskih odlokov ter drugih
predpisov, ki jih mora izdelovalec lokacijske dokumentacije
pri izdelavi le-te upoštevati. Če nameravani poseg ni možen,
se lokacijska informacija izda brez seznama veljavnih pred-
pisov, brez urbanistično-arhitektonskih pogojev in brez gra-
fičnih prilog.

Potrditev

8. člen
Lokacijsko dokumentacijo, izdelano v skladu s 55.

členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor in na podlagi izdane lokacijske informacije, je pred
oddajo na Upravno enoto Ljubljana, izpostava Šiška za po-
trebe pridobitve ustreznega dovoljenja, izdelovalec dolžan
dostaviti Občini Vodice, pristojni službi za urejanje prostora
v pregled in potrditev.

9. člen
Občina Vodice tako izdelano dokumentacijo pregleda

in potrdi njeno usklajenost z izjavo, ki se jo vstavi v vsak
izvod lokacijske dokumentacije.

Evidenca

10. člen
Občina Vodice hrani v svoji evidenci vloge, izdane lo-

kacijske informacije, izvode lokacijske dokumentacije in po-
trdila o usklajenosti lokacijskih dokumentacij.

11. člen
Stroški izdaje lokacijskih informacij se obračunajo na

podlagi tarife št. 7, 2. člena odloka o občinskih upravnih
taksah Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št.
4/98).

Izdelava lokacijske informacije in izjave za večje pose-
ge v prostor se obračunava po opravljenih urah in dodatnih
materialnih stroških.
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12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 032-01-001/99-065
Vodice, dne 26. avgusta 1999.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.

ŽUŽEMBERK

3659. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto
1999

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
63/95 – obv. razlaga, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98),
45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 – odločba US, 56/98, RS 1/99) in 9. člena
statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je
Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana na
7. seji dne 2. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 1999

1. člen
S proračunom Občine Žužemberk za leto 1999 (v na-

daljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za
financiranje primerne porabe in drugih nalog v Občini Žu-
žemberk v letu 1999.

2. člen
Občinski proračun za leto 1999 obsega:
a) V bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini 310,168.000 SIT
– odhodke v višini 317,350.000 SIT
b) V računu financiranja
– zadolževanje v višini 7,182.000 SIT
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 7,182.000

SIT je primankljaj, ki bo pokrit z zadolževanjem proračuna v
višini 7,182.000 SIT.

Bilanca prihodkov in odhodkov splošni in posebni del
ter račun financiranja so sestavni del občinskega proraču-
na.

3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva re-

zerve občine (stalna proračunska rezerva).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec,

vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le

za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se

sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne
akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.

6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi

ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sedstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Višina sredstev za plače, prispevke in druge osebne

prejemke temelji na določbah zakona o lokalni samoupravi,
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalnih skupnosti. Sredstva za materialne stroške
in amortizacijo občinske uprave in javnih zavodov se določi-
jo v okviru potreb in možnosti proračuna.

Sredstva za druge odhodke se nakazuje na podlagi
faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.

7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrže-

valna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na
podlagi predložene dokumentacije iz katere je razvidno, da
so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa izvedenega
v skladu z zakonom o javnih naročilih.

8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegove-

ga dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena
sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.

9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sred-

stev, ki so jim dodeljena s proračunom. Uporabniki ne sme-
jo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s
proračunom določena sredstva za posamezne namene.

10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpi-
sov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v
breme drugih postavk v okviru posameznega področja pro-
računa.

O prenosu sredstev med posameznimi nameni posa-
meznega področja odloča župan.

11. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Žužemberk je odgo-

voren župan. Župan lahko pooblasti za izvrševanje proraču-
na podžupana, tajnika ali drugega višjega upravnega delav-
ca občinske uprave.

12. člen
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sred-

stev, razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo
teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom
ne dotekajo v predvideni višini.

13. člen
Za razdelitev sredstev, kjer uporabniki niso natančno

ali poimensko določeni, se za ta sredstva vrši poraba na
podlagi zakona o javnih naročilih.

14. člen
Župan je pooblaščen da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejema-
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nju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
mogoče predvideti zadostnih sredstev,

– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve
do višine 10% sredstev rezerve v posameznem primeru,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin do vredno-
sti, za katero ni predpisam javni razpis,

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5% srejetega proračuna,

– odloča o prerazporeditvi sredstev iz posameznega
področja v drugo področje proračuna, in sicer največ do
višine 10% posameznega področja.

Župan je dolžan na prvi naslednji seji občinskega sveta
poročati o višini in namenih sredstev tekoče proračunske
rezerve, o višini kratkoročnega zadolževanja in o vrsti pre-
mičnin, ki se jih pridobiva oziroma odtujuje.

15. člen
Župan lahko pooblasti višjega upravnega delavca pri-

stojnega za finance za odločanje:
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presež-

kov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– o uporabi sredstev za premoščanje likvidnostnih prob-

lemov proračuna,
– o dajanju soglasij k pogodbam za financiranje investi-

cijskih objektov, nalog investicijskega značaja in nakupa
opreme.

16. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo

dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja, so prihodek občinskega proračuna.

17. člen
Spremembe odloka o proračunu se sprejemajo na enak

način kot odlok o proračunu.

18. člen
Za vse kar ni urejeno smiselno z odlokom o proračunu

Občine Žužemberk, se uporabljajo določila zakona o prora-
čunu Republike Slovenije.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 1999 dalje.

Št. 336/99
Žužemberk, dne 3. septembra 1999.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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