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VLADA
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Uredba o začasnem financiranju Republike
Slovenije v prvih treh mesecih leta 2000

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o začasnem financiranju Republike Slovenije v
prvih treh mesecih leta 2000
1. člen
S to uredbo se ureja začasno financiranje Republike
Slovenije v obdobju od 1. januarja 2000 do 31. marca 2000
(v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Obseg prejemkov in izdatkov Republike Slovenije v
obdobju začasnega financiranja je določen v skladu z 32.
členom zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 v
nadaljnjem besedilu: ZJF) in na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 1999 (Uradni list RS, št. 91/98).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki Republike Slovenije
določijo v naslednjih skupnih zneskih in na način kot je
določeno v splošnem delu proračuna iz priloge te uredbe:
BILANCE PRORAČUNA
A.
I.
II.
III.
III./1
III./2
B.
IV.
V.
VI.
C.
VII.
VIII.
IX.
X.

Bilanca prihodkov in odhodkov:
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek (primanjkljaj) (I. – II.)
Primarni presežek (primanjkljaj)
Tekoči presežek (primanjkljaj)
Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev
(IV. – V.)
Račun financiranja:
Zadolževanje proračuna
Odplačila dolga
Povečanje sredstev na računih
Neto financiranje (VI. + VII. – VIII. – IX)

Sredstva
v tisoč SIT
185,657.257
203,202.408
–17,545.151
–2,334.719
–18,834.668
0
990.154
–990.154
37,296.398
18,761.093
0
17,545.151
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4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) se v obdobju začasnega financiranja določijo na
način, kot je določen v posebnem delu proračuna iz priloge
te uredbe.
Neposredni uporabniki morajo v obdobju začasnega
financiranja izvrševati svoje naloge v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega s to uredbo in za
iste programe kot v letu 1999.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja je dovoljeno prerazporejanje pravic porabe:
1. pod pogoji iz 38. in 39. člena ZJF in
2. za plačilo zakonskih obveznosti, pravnomočnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih odločb.
O prerazporeditvah iz prejšnjega odstavka odloča vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance.
6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se prejemki in
izdatki države povečajo tudi za prejemke in izdatke:
1. določene po 43. členu ZJF,
2. kupnin po zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95 in 34/96);
3. kupnin od razpolaganja s kapitalskimi naložbami v
lasti države in
4. vrnjenih posojil državi.
(2) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme računa finančnih terjatev in naložb v svojih finančnih načrtih
samo do višine dejanskih prejemkov tega računa, razen za
plačila zapadlih poroštev.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti
neposrednih uporabnikov se vključijo v sprejeti proračun
Republike Slovenije za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu:
proračun za leto 2000), tako da se proračunske postavkekonti iz obdobja začasnega financiranja vključijo v proračun
za leto 2000 in na njih prerazporedijo pravice porabe iz
postavk – konto proračuna za leto 2000 v višini v obdobju
začasnega financiranja plačanih obveznosti.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
(1) V skladu z drugim odstavkom 18. člena zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) se v obdobju
začasnega financiranja kot najnižje vrednosti, ko mora naročnik objaviti javni razpis, določajo naslednje vrednosti:
1. 5,000.000 tolarjev za oddajo naročila za blago in
storitev in
2. 10,000.000 tolarjev za oddajo naročila za gradbena dela.
(2) V skladu z 20. členom zakona o javnih naročilih se
določi kot vrednost iz:
1. četrtega odstavka znesek 15,000.000 tolarjev in
2. petega odstavka znesek 30,000.000 tolarjev.
9. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se država lahko
zadolži do višine 118.000,000.000 tolarjev, ki je potrebna
za odplačilo glavnic državnega dolga v tekočem proračunskem letu.
(2) V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se ne
šteje zadolžitev po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2003 (Uradni list RS, št. 13/94).
(3) Vlada Republike Slovenije v obdobju začasnega
financiranja odloča o dajanju poroštev za izpolnitev posojilnih in drugih obveznosti domačih pravnih oseb skladno z
zakonom o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/95) za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb, v višini 1.300,000.000 tolarjev.
(4) V obdobju začasnega financiranja, se na podlagi
zakona o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za
potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS, št. 20/98), določi
poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glavnic kreditov in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika Slovenije poroštva, v višini 8.000,000.000 tolarjev.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.400-00/98-2
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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OBČINE

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
5230.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v
Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 464-01/85
Škofja Loka, dne 23. decembra 1999.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), v zvezi s 56. členom
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 28.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 75/99) in 19. člena statuta Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet
občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 8. seji dne 21. 12. 1999
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v
Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
I
Vrednost točke za izračun in odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici za leto 2000 znaša 0,30 SIT.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Št. 42008/00002/99
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 21. decembra 1999.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

VITANJE
5232.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Vitanje za leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/96, 45/97 in 56/98), 40. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 25. člena statuta
Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99), je Občinski svet
občine Vitanje na 11. redni seji dne 22. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje
za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 1999, se
2. člen spremeni tako, da glasi:
“Občinski proračun za leto 1999 obsega 228,052.000
SIT, in sicer:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
SIT

ŠKOFJA LOKA
5231.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2000

1. Prihodki
2. Odhodki
3. Primanjklaj

228,052.000
251,506.000
23,454.000

b) Račun financiranja:
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 in 74/98) in 14. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč (Uradni vestnik Gorenjske, št.
22/85, 18/96, 19/88, 14/89) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 8. seji dne 23. 12. 1999 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč za leto 2000
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč na območjih Občine Škofja Loka za leto
2000 znaša 0,91 SIT.

SIT

1. Najetje posojil
2. Odplačilo dolga
3. Neto zadolževanje
4. Zmanjšanje sredstev
na računuh
Sredstva na računih ob koncu
preteklega leta

12,682.000
725.000
11,957.000
–11,497.000
11,497.000

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v poročilu o odhodkih po
funkcionalnih namenih, ki so sestavni del občinskega proračuna.

Stran
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-02-11/99
Vitanje, dne 22. decembra 1999.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

5233.

Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/96, 45/97 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 25. člena statuta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje
na 11. redni seji dne 22. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Vitanje za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Vitanje (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje
s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 2000
znašajo:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT

– prihodki
– odhodki

218,124.000
218,124.000

6. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati
sredtva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim
odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Predstojnik neposrednega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
7. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Vitanje je odgovoren
župan Občine Vitanje.
Župan lahko pooblasti za izvrševanje proračuna podžupana, tajnika ali drugega višjega upravnega delavca občinske uprave.
8. člen
V nujnih primerih lahko o uporabi sredtev rezerv odloča
župan na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi
poročili.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi
tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Občina lahko najame posojilo v višini 10% lastnih prihodkov sprejetega proračuna v proračunskem letu.
Odplačilo glavnice in obresti v letu zadolževanja ne
sme preseči 5% prejetih lastnih prihodkov sprejetega proračuna.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

b) Račun financiranja
SIT

1. Neto zadolžitev preteklega leta
2. Odplačilo dolga
Neto zadolžitev

Št. 062-02-11/99-05
Vitanje, dne 22. decembra 1999.

11,956.000
2,940.000
9,016.000

Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l.r.

3. člen
V rezerve Občine Vitanje se izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s
proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno kot letna akontacija, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja
občinskega proračuna.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so
razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med
letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo občinskega proračuna.

VRANSKO
5234.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 1999

Občinski svet občine Vransko je na podlagi 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 3. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97, 56/98) ob uporabi 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) na 13. redni seji dne 25. 11.
1999 s sklepom št. 114 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 1999
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Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Besedilo 2. člena odloka o proračunu Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 66/99) se nadomesti z novim, ki glasi:
Proračun Občine Vransko za leto 1999 znaša
298,530.696,90 SIT, in sicer v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki 298,530.696,90 SIT,
– odhodki 298,530.696,90 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razporeditev
sta zajeti v bilanci odhodkov in prihodkov ter računov finančnih naložb in terjatev, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/015-99
Vransko, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5235.

Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katera
ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51. in 62., člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in
44/97), 1., 6. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), navodila o merilih za to, kar se lahko šteje
za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), ob uporabi 16.
člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), je
Občinski svet občine Vransko na 13. seji dne 25. 11. 1999
s sklepom št. 112 sprejel

ODLOK
o določitvi pomožnih objektov, za katera ni
potrebno lokacijsko dovoljenje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, v nadaljevanju besedila: pomožni objekti,
temveč zadostuje odločba o priglasitvi del.
II. POMOŽNI OBJEKTI
2. člen
Kot pomožne objekte je potrebno obravnavati, objekte
in posege v prostor, ki izboljšujejo bivalne pogoje stanovanjske dejavnosti, poslovne dejavnosti, kmetijske in ljubiteljske
dejavnosti.
Pomožni objekti morajo biti postavljeni na funkcionalnem zemljišču osnovnih objektov.

Za pomožne objekte se štejejo:
1. pri enostanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, zimski vrt in drugi pritlični
objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih objektov do maksimalne tlorisne površine 25 m2,
– pergola in nadstrešek nad dostopom oziroma nadvozom do objekta, nad balkoni in terasami; do maksimalne
tlorisne površine 30 m2,
– sončni kolektorji in dimniki,
– vrtna uta, shramba za vrtno orodje, vetrolov, zunanje
stopnice zasteklitev balkonov, do maksimalne tlorisne površine 15 m2,
– zunanji bazen do maksimalne tlorisne površine 30
m2, ob upoštevanju okolje varstvenih predpisov,
– drvarnica, deponija za kurivo, vkopana klet do maksimalne tlorisne površine 20 m2,
– tople grede in zaprti rastlinjaki do maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate medposestne
ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 1,5 m, razen, če
ni drugače določeno v prostorsko določenih aktih,
– mali rezervoar za tekoči plin do prostornine 5 m3,
odstranitev objektov in naprav do 30m2 ter do višine 3 m,
– kurnik, zajčnik in drugi manjši objekti za rejo malih
živali do maksimalne tlorisne površine 10 m2, ob upoštevanju okolje varstvenih zahtev;
2. pri objektih, namenjenih upravljanju kmetijske dejavnosti:
– skedenj, kašča in lopa za shranjevanje sena, krme,
stelje, in orodja do maksimalne višine slemena 6 m ter
maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– tipski silosi za shranjevanje živilske krme z atestom
do maksimalne prostornine 90 m3,
– leseni kozolec za sušenje krme, ki služi osnovni dejavnosti kmetijskega gospodarstva maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– leseni dvojni kozolec do maksimalne tlorisne površine 50 m2,
– manjši objekti, do maksimalne tlorisne površine 25
m2, ob upoštevanju okolje varstvenih predpisov,
– strojna lopa za garažiranje kmetijske mehanizacije do
maksimalne tlorisne površine 50 m2 in maksimalne višine
slemena 6 m, če način postavitve ne zahteva statične presoje,
– pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov do
višine 2 m;
Pri drugi točki drugega člena tega odloka je potrebno
vlogi za izdajo odločbe o priglasitvi del priložiti dokazilo o
opravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda pristojna upravna
enota;
3. pri večstanovanjskih objektih:
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno
zgradbo,
– oblikovanje, postavitev zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celo zgradbo,
– ureditev prostora za smetnjake.
K strokovni rešitvi prve in druge alineje, 3. točke tega
odloka je potrebno dobiti urbanistično mnenje o ustreznosti
posega, ki ga izda pristojna občinska služba za urbanizem;
4. poslovni objekti:
– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do maksimalne tlorisne površine 30 m2, ob upoštevanju predhodnega urbanističnega mnenja o ustreznosti posega, ki ga izda
pristojna občinska urbanistična služba;
5. drugi pomožni objekti:
– čebelnjak do maksimalne tlorisne površine 15 m2,
na točkovnih temeljnih, potrebno soglasje čebelarske
družine,
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– manjša gnojišča, kapnice in zajetja pitne vode za
največ tri koristnike zajetja,
– lesene lope za spravilo orodja na površinah, namenjenih vrtičkarjem do maksimalne tlorisne površine 5m2, ob
upoštevanju predhodnega mnenja pristojne občinske službe ter na podlagi skice investitorja,
– mikrourbana oprema, dodatna oprema parkov, otroških igrišč, gradbišč in počivališč,
– oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni
panoji, opozorilne table, spominska obeležja, skulpture in
manjši sakralni objekti, ki ne zahtevajo dodatne zunanje
ureditve, ob upoštevanju predhodnega mnenja pristojne občinske službe,
– stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah v
obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in drugih
ureditev,
– asfaltiranje občinskih cest, v primerih ko se gabariti
obstoječe ceste ne spreminjajo,
– telefonske govorilnice, tipska avtobusna postajališča.

Uradni list Republike Slovenije
IV. NADZOR
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe v skladu z veljavnimi zakoni:
– Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat
RS,
– Prometni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za
okolje in prostor – enota Žalec,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, izpostava Žalec,
– Inšpekcijske službe Občine Vransko.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 015-03/013-99
Vransko, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

III. OMEJITVE
3. člen
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z
rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov, prostorsko izvedbenih aktov ter z drugimi splošnimi akti in z njimi ne
smejo biti prizadeti in zakoniti interesi drugih oseb.
Prav tako morajo biti v skladu z zahtevami o varstvu
okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambno zaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z
varovanjem naravne in kulturne dediščine.
4. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov mora stranka v postopku upoštevati naslednje splošne omejitve:
– da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih
objektov in naprav,
– da ne zahtevajo novih trajnih komunalnih in drugih
priključkov na javne komunalne objekte in naprave,
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne
statične presoje, ali drugega gradbeno-tehničnega dovoljenja.
5. člen
Odmik posameznih pomožnih objektov
Odmik posameznega pomožnega objekta od sosedove parcelne meje mora biti najmanj 4 m, ob pisnih pogojih
soseda oziroma mejaša, ki so razumni in jih je možno v
razumnem roku tudi rešiti, pa je odmik lahko tudi manjši.
S pisnim soglasjem soseda se lahko ograja ali živa
meja postavi na posestno mejo, brez soglasja pa naj bo
odmik ograje ali žive meje (do višine 1,5 m) do sosednje
parcele 1,5 m.
Odmik ograj ali žive meje od komunikacij mora biti
takšen, da postavitev le teh ne ovira normalne uporabe
zemljišča ter da niso locirane v preglednostnem trikotniku
križišča.
6. člen
Skupna površina pomožnih objektov, lociranih na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati
35 m2 razen pri postavitvi pomožnih objektov (silosov, kozolcev in dvojnih kozolcev ter strojne lope za garažiranje
kmetijske mehanizacije) v sklopu kmetije.
Pomožnega objekta ni možno dograjevati s priglasitvami.

5236.

Odlok o delu obvezne javne lokalne dimnikarske
službe

Občinski svet občine Vransko je na 13. seji dne 25.
11. 1999 na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 1. člena zakona o
dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74), ob uporabi
16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99),
s sklepom št. 113 sprejel

ODLOK
o delu obvezne javne lokalne dimnikarske službe
1. člen
Ta odlok določa, kako pregledovati, nadzorovati in čistiti, kurilne naprave, dimne vode in zračnike zaradi varstva
zraka, nadalje določa dejavnost, področje, pogoje, javna
pooblastila, začetek, čas trajanja in prenehanje koncesije,
način financiranja, razpisne pogoje, postopek, ter pristojne
organe za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne javne dimnikarske službe, v nadaljevanju besedila: dimnikarska služba.
2. člen
Področje opravljanja dejavnosti, opisane v 1. členu
tega odloka je področje Občine Vransko.
Za področje Občine Vransko se podeli ena koncesija.
3. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa najboljšemu ponudniku.
4. člen
Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje
dimnikarske službe se lahko prijavi pravna ali fizična oseba,
če izpolnjuje naslednje pogoje:

Uradni list Republike Slovenije
– da je registrirana za dimnikarske dejavnosti oziroma
ima ustrezno obrtno dovoljenje, če je fizična oseba;
– da ima najmanj eno zaposleno osebo s strokovno
izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične ali druge ustrezne
smeri ter minimalno tri leta delovnih izkušenj v dimnikarski
dejavnosti;
– da ima zaposlenega vsaj enega delavca najmanj V.
stopnje strokovne izobrazbe ustrezne smeri za opravljanje
strokovnih pregledov, meritev emisij, nadzora obratovanja
naprav in čiščenja za dejavnosti iz 1. člena tega odloka;
– da ima sklenjeno zavarovanje proti odgovornosti za
škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi;
– da ima primerne poslovne prostore in je opremljen s
sredstvi za delo;
– da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
– da se izkaže o svojem finančnem stanju, ki omogoča
izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka;
– da predloži ustanovni akt;
– da predloži program izvajanja dimnikarske službe za
čas trajanja koncesije na območju, za katerega prosi za
podelitev koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov
za učinkovito opravljanje storitev dimnikarske službe na območju, za katerega prosi za podelitev koncesije;
– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.
5. člen
Na območju Občine Vransko je izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil za vse storitve dimnikarske službe.
Koncesionar izvaja dimnikarsko službo na naslednjih
napravah:
– male kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa
uredba o emisiji snovi v zraku in kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/93);
– srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa
uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/93);
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav, kot so: naprave za pripravo goriva, naprave
za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov
zgorevanja (pepela in ostankov goriva iz kurilnih naprav ali iz
prostora s kurilno napravo na deponijo);
– naprave za premoženje prostorov, v katerih so kurilne naprave, in naprave za dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo, ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov in poteka prezračevanje na osnovi naravnega ali umetnega obtoka zraka.
Koncesionar dimnikarske službe opravlja tudi vsa druga opravila, ki so povezana z organiziranostjo in izvajanjem
dimnikarske službe.
Koncesionar je pooblaščen za vodenje razvida kurilnih
naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav na območju,
za katerega mu je podeljena koncesija. Razvidi morajo biti
kadarkoli med delovnim časom na vpogled koncendentu.
Koncesionar izdaja na soglasja in mnenja iz dejavnosti
iz 1. člena tega odloka, ki so določena z zakoni in na njihovi
podlagi izdanimi predpisi za območje, ki mu je podeljeno v
koncesijo.
Koncesionar dimnikarske službe zaračunava uporabnikom dimnikarske službe.
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6. člen
Koncendent ima poleg pravic, ki izhaja iz zakona, na
podlagi zakona izdanimi predpisi in tega odloka tudi pravico,
da določi način zbiranja podatkov za vodenje katastra škodljivih emisij, ki čistijo zrak iz kurilnih naprav.
7. člen
Koncesionar ima pravico do izvajanja dimnikarske službe z opravljanjem pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav in dimnih vodov v rokih, ki jih določajo zakoni
in na podlagi zakona izdani predpisi – zakon o dimnikarski
službi (Uradni list SRS, št. 16/74); pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimnikov in
prezračevalnih naprav ter meritve dimne in druge emisije
kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76).
8. člen
Kot izključni izvajalec dimnikarske službe na območju
Občine Vransko koncesionar opravlja storitve pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja storitve dimnikarske službe v svojem imenu in za svoj račun;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za
izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je
to opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za
čas trajanja koncesije;
– da na zahtevo koncendenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor
zakonitosti dela;
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za
opravljanje storitev dimnikarske službe;
– da je zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo z
pravnim ali fizičnim osebam;
– da zagotavlja investicijsko intervencijo izvajanje dimnikarske službe ob vsakem času;
– da vodi kataster emisiji škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav v gospodinjstvih, skupnih kotlovnicah in industrijskih kotlovnicah.
9. člen
Koncesionar je dolžan opravljati storitve dimnikarske
službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, nastalih zaradi višje
sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi
sporazuma med koncedentom in komisionarjem.
10. člen
Koncesija za opravljanje dimnikarske službe na območju Občine Vransko prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za določen čas pet let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša
še za določen čas največ pet let, vendar samo ob izrecnem
pisnem soglasju koncedenta in koncesionarja.
Koncesionar je na dodeljenem območju dolžan pričeti
opravljati storitve dimnikarske službe v roku 30 dni po podpisu koncesijske pogodbe.
11. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar
finančna sredstva iz cen za storitve dimnikarske službe, ki jih
zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske
službe.
Soglasje k predloženem ceniku dimnikarskih storitev
da organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospodarskih javnih služb.
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Cenik storitev mora koncesionar predložiti ob vsaki
spremembi koncedentu.

Delavci oziroma osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžni
podatke o poslovanju obravnavati kot poslovno tajnost.

12. člen
Koncesionar je dolžan vsako letu trajanja koncesije do
konca meseca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za podeljeno koncesijo v višini treh odstotkov od prometa, ustvarjenega z izvajanjem dimnikarske službe v prejšnjem
letu.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori tudi tekoče
polletno ali trimesečno plačilo za podeljeno koncesijo v
višini prejšnjega odstavka.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
Občine Vransko in se uporabljajo za razvoj lokalnih gospodarskih javnih služb.

17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za
katerega je bila sklenjena.
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe v skladu s predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe.
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne začne opravljati koncesije v roku,
določenim v 10. členu tega odloka;
– če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje iz 8. člena tega odloka;
– če koncedent s spremembo odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe predpiše, da se preneha izvajati
dimnikarska služba kot koncesionarska javna služba. Odpovedni rok za razdrtje pogodbe je v tem primeru šest mesecev po uveljavitvi odloka iz prejšnjega stavka;
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno razdreti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za
sporazumno razdrtje, odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.

13. člen
Javni razpis za pridobitev koncesionarja objavi župan
Občine Vransko v Uradnem listu RS.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka.
Javni razpis vsebuje:
– predmet koncesije,
– pogoje za pridobitev koncesije, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesije,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru,
– odgovorna oseba koncedenta za dajanje informacij o
razpisu.
Javni razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena veljavna prijava,
– če posamezen, v razpisu zahtevni pogoj ni vsebovan
v nobeni od pravočasno prispelih prijav.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje za veljavnost prijave v razpisu določenih vsebin ali če ni prispela v
razpisne roku.
Če javni razpis ni uspel, se ponovi.
14. člen
Postopek izbire koncesionarja se izvede v skladu z
določbami zakona o gospodarskih javnih službah.
O izbiri koncesionarja odloči z upravno odločbo predstojnik občinske uprave kot organ prve stopnje, na drugi
stopnji odloča župan.
15. člen
Z izbirnim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe.
Za koncedenta sklene koncesijsko pogodbo župan Občine Vransko. Župan podpiše koncesijsko pogodbo, če je
ob podpisu predloženo dokazilo o zavarovanju proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko pri opravljanju dimnikarskih
storitev povzroči koncesionar fizičnim in pravnim osebam
zaradi nevestnega opravljanja storitev.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinski
upravni organ, pristojen za varstvo okolja in prostora, kateremu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem
upravnega organa občine vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.

19. člen
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri
izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo
veljavni zakonski predpisi.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/014-99
Vransko, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

VRHNIKA
5237.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vrhnika za leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98) in statuta Občine Vrhnika (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne
16. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vrhnika za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o proračunu Občine
Vrhnika za leto 1999.
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1999 tako, da glasi:
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Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1999
znašajo: 1.759,547.000 tolarjev, predvideni odhodki pa
1.769,813.000 tolarjev. Primanjkljaj rednega dela proračuna znaša 10,266.000 tolarjev.
Račun financiranja Občine Vrhnika za leto 1999 obsega prihodke v višini 14,266.000 tolarjev in odhodke v višini
4,000.000 tolarjev.
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta
sestavni del občinskega proračuna.
Občinski svet občine Vrhnika pooblašča župana Občine Vrhnika, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije
za področje javnih financ.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
1999.
Št. 12/140100-0001/99
Vrhnika, dne 17. decembra 1999.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

5238.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Vrhnika

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92),
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in
statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 16. 12. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Vrhnika
1
Vrednost točke za odmero stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika za leto 2000 znaša 0,034 SIT in
začne veljati s 1. 1. 2000.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. 1. 2000.
Št. 11/1/99
Vrhnika, dne 17. decembra 1999.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

ZREČE
5239.

Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v
mestu Zreče

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90) in 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 20. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu
Zreče
1. člen
S tem odlokom se ulica Cesta na Dobravo, ki se odcepi v križišču Kovaške ceste in Ceste na Roglo in poteka do
konca novega stanovanjskega naselja v skladu z zazidalnim
načrtom SN-1, preimenuje v Dobroveljsko cesto.
2. člen
Prvi desni odcep od Dobroveljske ceste v novem stanovanjskem naselju se imenuje Kratka pot.
3. člen
Drugi desni odcep od Dobroveljske ceste v novem
stanovanjskem naselju se imenuje Ulica Janeza Koprivnika.
4. člen
Krožna ulica, ki predstavlja v naravi tretji desni odcep
od Dobroveljske ceste, se preimenuje v ulico z imenom Ob
gozdu.
5. člen
Cesta, ki poteka vzporedno ob cesti na Roglo od križišča za Zreški bazar do konca, se imenuje Slomškova ulica.
6. člen
Grafični prikaz območja novih ulic je razviden v kartografskem prikazu registra območij teritorialnih enot na Izpostavi Geodetske uprave v Slovenskih Konjicah.
7. člen
S tem odlokom se razveljavita 33. in 34. člen odloka o
imenovanju ulic v mestu Zreče (Uradni list SRS, št. 38/87).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-07-03/99
Zreče, dne 20. decembra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.
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5240.

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2000

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 20. 12. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
SIT

– Skupaj prihodki
– Skupaj odhodki
Proračunski presežek

680,248.258
666,692.702
13,555.556

b) Račun financiranja:
SIT

UGOTOVITVENI SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2000 za poslovne
prostore znaša 0,1444 SIT/m2, za stanovanjske prostore za
leto 2000 pa 0,2375 SIT/m2.
2
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje kvartalno.
3
S tem sklepom se razveljavi sklep o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999 (Uradni list RS, št. 92/98).
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-03/99-6
Zreče, dne 20. decembra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

ŽELEZNIKI
5241.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 1999

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) in 17. člena statuta
Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95,
18/96, 47/96 in 36/98, 21/99) je Občinski svet občine
Železniki na 11. seji dne 22. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 1999
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 1999
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/99) se v 3. členu spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Železniki za leto 1999 obsega:

– Zadolževanje proračuna
– Odplačilo dolga
Neto zadolževanje

0
13,555.556
13,555.556

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja
1999 dalje.
Št. 080-09-8164
Železniki, dne 22. decembra 1999.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

5242.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Železniki

Na podlagi določb zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet
občine Železniki na 11. redni seji dne 22. 12. 1999 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Železniki
1. člen
Za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 3. 2000 se začasno
nadaljuje financiranje nalog občinskega proračuna na podlagi proračuna Občine Železniki za leto 1999, in sicer se
financirajo tiste naloge, ki so bile vključene v proračun leta
1999.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva sorazmerno glede na proračun leta 1999 s tem, da se v
tem obdobju lahko v celoti porabijo neporabljena oziroma z
odlokom o spremembi proračuna prenesena sredstva iz
proračuna za leto 1999.
3. člen
Sredstva, ki so bila odobrena za investicije v letu 1999,
se smejo v letu 2000 uporabljati po že planirani dinamiki.
Sredstva, ki niso izkoriščena v letu 1999 se prenesejo v leto
2000 za poplačilo in financiranje nalog, ki so določene s
proračunom občine za leto 1999.
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4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Železniki za leto 2000.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.
Št. 080-09-8165
Železniki, dne 22. decembra 1999.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

5243.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2000

Na podlagi določb zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter 17. člena statuta
Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 11. redni seji,
ki je bila dne 22. 12. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2000
I.
Vrednost točke za izračun komunalnih taks za leto 2000
znaša 7,80 SIT.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.
Št. 080-09-8166
Železniki, dne 22. decembra 1999.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

ŽIROVNICA
5244.

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto
2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 18. člena statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Žirovnica na 13. seji dne 23. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000
1. člen
Proračun Občine Žirovnica za leto 2000 sestavljata
splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in posebni

del, ki vsebuje podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov
po namenih z obrazložitvami.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov
izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki,
tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
V posebnem delu proračuna so prihodki razvrščeni po
vrstah prihodkov, kot jih opredeljuje zakon o financiranju
občin, in sicer na prihodke za financiranje primerne porabe,
prihodke iz naslova finančne izravnave, prihodke od upravljanja in razpolaganja s premoženjem, druge prihodke po
25. členu zakona o financiranju občin ter prihodke od sofinanciranj. Na strani odhodkov so odhodki načrtovani po
dejavnostih.
V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine
in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 342,617.000 SIT in odhodke v višini
386,446.000 SIT. Primanjkljaj plana prihodkov in odhodkov znaša 43,829.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena
prejeta vračila danih posojil v višini 1,500.000 SIT in dana
posojila v višini 0 SIT. Razlika med danimi in prejetimi posojili znaša 1,500.000 SIT.
Račun financiranja obsega zadolževanje v višini
9,600.000 SIT in odplačila posojil v višini 770.000 SIT.
Neto zadolževanje proračuna znaša 8,830.000 SIT.
Zmanjšanje sredstev na računu proračuna v letu 2000
v višini 33,499.000 SIT bo pokrito iz sredstev na računu iz
preteklih let.
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega
var-stva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne
dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe, sredstva
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in oblikovanje rezerv.
4. člen
Občina Žirovnica v letu 2000 razpolaga s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2000 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2000.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
dinamike nastajanja obveznosti in možnosti pokrivanja stroškov z lastnimi prihodki, če ni v zakonu, posebnem aktu
občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v
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skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje dejavnosti proračunskega porabnika, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za
uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov,
dodeljuje s sklepom župan.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma
od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava mora redno
mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana. Finančni referent v občinski upravi kontrolira in
odgovarja za pravilnost nalogov in odredb, za usklajenost
izplačil z višino in namenom porabe, za zakonitost in upravičenost porabe pa odgovarjajo delavci občinske uprave, zadolženi za posamezna področja.
8. člen
Splošna proračunska rezervacija za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega področja.
9. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v
višini 2,000.000 SIT. Rezerve se uporabljajo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Del sredstev
se izloča v rezervo začasno vsak mesec, dokončno pa po
zaključnem računu za preteklo leto.
O uporabi sredstev obvezne rezerve do višine 500.000
SIT za posamezni namen odloča župan na predlog delavca
občinske uprave, pristojnega za finance, nad tem zneskom
pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev
rezerve župan obvešča občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z
zakonom.
Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.
O vsaki posamezni zadolžitvi odloča občinski svet.
12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Žirovnica, se smejo dolgoročno
zadolževati le s soglasjem ustanovitelja oziroma soustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z
zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.
13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
14. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o
javnih naročilih.
15. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede
na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost
uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe
sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni sprejeti finančne načrte za leto 2000 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka in jih posredovati občinski upravi. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim
letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2001 občini predložiti
poročila o delu, zaključne račune za leto 2000 in realizacijo
finančnega načrta za leto 2000 s primerjavami podatkov s
planiranimi in s podatki iz preteklega leta.

10. člen
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna
sredstva proračuna pri finančnih organizacijah. Župan je
pooblaščen za nabavo nepremičnin do vrednosti 1,000.000
SIT za posamezni namen. O nabavi nepremičnin na podlagi
pooblastila župan obvesti občinski svet na prvi seji.

17. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za
posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar
največ do 10%, upoštevaje strukturo sprejetega proračuna.
O prerazporeditvah župan šestmesečno obvešča občinski svet.

11. člen
Občina se v letu 2000 lahko zadolži za financiranje
investicij v infrastrukturne objekte v višini do 9,600.000 SIT.

18. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela
tega odloka.
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19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/99
Žirovnica, dne 23. decembra 1999.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02401-0001/99
Žirovnica, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

5245.

Odlok o financiranju političnih strank v Občini
Žirovnica

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 in 13/98) in 18. člena statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Žirovnica na 13. seji dne 23. 12. 1999 sprejel

ODLOK
o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica
1. člen
S tem odlokom Občina Žirovnica ureja način financiranja političnih strank na njenem območju in v okviru tega
določa upravičence, višino pripadajočih sredstev ter način
izplačila.
2. člen
Politične stranke, katerih kandidatke oziroma kandidati
so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni v Občinski svet
občine Žirovnica, oziroma katere so kandidirale kandidate
za župana Občine Žirovnica, imajo pravico do sredstev iz
občinskega proračuna mesečno v višini 30 SIT za vsak
dobljeni glas na lokalnih volitvah v občinski svet oziroma za
župana.
3. člen
Višina sredstev, ki naj bi jih prejela stranka glede na
rezultat volitev za župana, se določi po številu glasov, dobljenih v prvem krogu.
4. člen
Kolikor je bil kandidat, izvoljen za župana, skupen kandidat več strank, se strankam pripadajoča sredstva razdelijo
in izplačajo na podlagi pisnega sporazuma strank, ki ga
morajo občini predložiti v roku 15 dni od objave izida volitev
v uradnem glasilu.
5. člen
Sredstva se strankam nakazujejo mesečno na njihov
žiro račun do 25. v tekočem mesecu.
6. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati sklep o
načinu financiranja političnih strank v Občini Jesenice z dne
28. 3. 1995.

Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

5246.

Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in
drugih organov za opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči v Občini Žirovnica

Na podlagi 37., 73., 75. in 76. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94), uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št.
22/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 13. seji
dne 23. 12. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih
organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči v Občini Žirovnica
1. člen
Lokalno javno gasilsko službo v Občini Žirovnica (v
nadaljevanju: občina) opravljajo operativne gasilske enote:
– PGD Zabreznica za naselja Breg, Moste, Breznica,
Selo, Vrba, Zabreznica in Žirovnica,
– PGD Smokuč za naselja Doslovče, Smokuč in Rodine ter
– PGRS Jesenice za celotno območje občine.
Enote iz prvega odstavka lahko s soglasjem župana
opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih in drugih
nesrečah tudi na širšem območju.
Javno gorsko reševalno službo v občini opravlja operativna enota gorske reševalne službe.
Naloge zaščite, reševanja in pomoči ogroženih in prizadetih prebivalcev izvajajo pripadniki društev radioamaterjev,
skavtov in potapljačev.
2. člen
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se določijo naslednje gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije:
– Zdravstveni dom Jesenice, Zdravstvena postaja, Selo pri Žirovnici, za opravljanje prve medicinske pomoči,
– Center za socialno delo Jesenice, za opravljanje nalog pomoči ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– TP Rožca, d.d., Jesenice, poslovalnica Žirovnica, za
opravljanje nalog oskrbe prizadetih prebivalcev in
– Radio Triglav Jesenice, opravljanje nalog obveščanja
prebivalcev.
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3. člen
Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in
pomoči v občini se organizirajo naslednje enote in službe
Civilne zaščite (v nadaljevanju: CZ):
– enota za prvo pomoč
1 ekipa
– tehnične reševalne enote
1 ekipa za izvidovanje
1 oddelek za reševanje
– enote za RKB zaščito
1 oddelek za
dekontaminacijo
– službe za podporo
1 ekipa za oskrbo
1 ekipa za zveze
1 ekipa za prevoze
1 ekipa za
informacijsko podporo
1 kurirska ekipa
– poverjeniki za CZ in njihovi
namestniki
2 poverjenika
2 namestnika
poverjenika
– občinski štab za CZ
1 štab CZ
4. člen
Enote, službe in organi CZ iz 1., 2. in 3. člena se
organizirajo v skladu z merili za organiziranje in opremljanje
enot CZ, ki jih je določil minister za obrambo (št. 851243/96 z dne 26. 6. 1996).
5. člen
Sredstva, ki so potrebna za nadomestilo dejanskih
stroškov sodelovanja pri opravljanju nalog in izvajanju priprav ter druge pravice in obveznosti društev, gospodarskih
družb, zavodov in drugih organizacij iz 1. in 2. člena tega
sklepa se uredijo z medsebojno pogodbo v skladu s 73. in
75. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
6. člen
Na podlagi tega sklepa izda župan posamične pravne
akte iz svoje pristojnosti.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 82004-0001/99
Žirovnica, dne 23. decembra 1999.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

5247.

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Žirovnica v letu 2000

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99)
in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 13. seji dne
23. 12. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini
Žirovnica v letu 2000
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v
Občini Žirovnica, rojene v letu 2000, določa upravičence,
višino dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu
otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za
pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica,
– da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
4. člen
Višina prispevka znaša 20.000 SIT neto.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega
sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri Občinski
upravi občine Žirovnica najkasneje do 31. 12. 2000, oziroma do 10. 1. 2001, če je otrok rojen po 20. 12. 2000.
6. člen
Zahtevku iz prejšnjega člena mora biti priloženo:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– številka novorojenčeve hranilne knjižice in
– davčna številka novorojenca.
7. člen
Prispevek se nakaže na hranilno knjižico novorojenca.
8. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe
ali centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek
dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15203-0001/99
Žirovnica, dne 23. decembra 1999.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.
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Izide januarja

ZAKON O POKOJNINSKEM IN
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
z uvodnimi pojasnili Jožeta Kuhlja
Na prste ene roke lahko preštejemo slovenske pravne strokovnjake, ki so svoje
poklicno iskanje posvetili sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Mednje
gotovo sodi Jože Kuhelj, ki zna po skoraj treh desetletjih dela na tem področju
odgovoriti tudi na vsa naša vprašanja, ki jih odpira sedanja reforma pokojninskega
sistema.
V obširnih uvodnih pojasnilih nas Jože Kuhelj na poljuden način seznanja z novostmi
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je objavljen v tej številki
Uradnega lista, veljati pa bo začel 1. januarja 2000. Avtor uvodnih pojasnil je sestavil
tudi obširno stvarno kazalo, tako da bomo lažje našli člene zakona, ki krojijo našo
prihodnjo usodo.
Cena za broširano izdajo 3996
Cena za vezano izdajo 4968
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