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DRŽAVNI ZBOR

1115. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prve-
ga odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95 in 38/99), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. 3.
2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Gorazd Hočevar, na sodniško mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/89-15/5
Ljubljana, dne 16. marca 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1116. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prve-
ga odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95 in 38/99), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. 3.
2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Milica Štern, na sodniško mesto vrhovne sodnice na

Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-04/89-7/54
Ljubljana, dne 16. marca 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1117. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prve-
ga odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95 in 38/99), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. 3.
2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Franc Lesnik, na sodniško mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Velenju.

Št. 700-04/89-15/24
Ljubljana, dne 16. marca 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1118. Odlok o imenovanju podpredsednika Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije

Na podlagi petega odstavka 62. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 61. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95 in 38/99) ter dvanajste alinee drugega odstav-
ka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Repub-
like Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
16. 3. 2000 sprejel

O D L O K
o imenovanju podpredsednika Vrhovnega

sodišča Republike Slovenije
Za podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slove-

nije se imenuje:
Marko Šorli, vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Repub-

like Slovenije, za dobo šestih let.

Št. 700-04/89-7/55
Ljubljana, dne 16. marca 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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dodelitvijo državne pomoči priglasiti v skladu z zakonom o
nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00);

– ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti uvršča med:
– D Predelovalne dejavnosti (šifra 15-37),
– F Gradbeništvo (šifra 45).

Dodeljevanje državne pomoči iz 1. člena se odobrava na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pri dodeljevanju sredstev državnih pomoči gospodarskim

družbam morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– gospodarska družba mora predložiti projekt prestruktu-

riranja z opredelitvijo investicij v osnovna in obratna sredstva,
potrjen s strani organov upravljanja gospodarske družbe in
odobren s strani poslovne banke, če poslovna banka sodeluje
v finančni konstrukciji projekta. Projekt prestrukturiranja mora
vsebovati opis okoliščin, ki so privedle do težav v gospodarski
družbi, med ostalim mora upoštevati sedanje stanje in oceno
bodočih gibanj ponudbe in povpraševanja na trgu predmetnih
proizvodov. Ocena mora biti izdelana za optimistična, pesimi-
stična in realna predvidevanja gibanj na trgu. Upoštevati mora
tudi specifične prednosti in slabosti gospodarske družbe. Pro-
jekt prestrukturiranja mora po zaključku projekta prikazati pred-
videni dobiček, ki po zaključenem projektu prestrukturiranja
omogoča pokrivanje vseh stroškov, vključno amortizacijo in
odhodke financiranja;

– iz projekta prestrukturiranja mora biti razvidna razvojna
naravnanost projekta kot na primer: uvajanje novih tehnologij in
inovacij, izboljšanje postopkov trženja in distribucije, dvig kako-
vosti poslovanja, prilagajanje zahtevnejšim tehnološkim stan-
dardom, vendar ne sme povečevati kapacitet;

– v projektu prestrukturiranja mora biti opredeljena finanč-
na konstrukcija projekta, za katerega se dodeljuje državna
pomoč: obseg lastnih sredstev gospodarske družbe, obseg
sredstev poslovne banke (kolikor le-ta v projektu sodeluje) in
obseg sredstev državne pomoči, ki pa ne sme presegati 40%
vrednosti projekta po programu prestrukturiranja;

– boniteta gospodarske družbe mora biti izkazana z boni-
tetno skupino A, B, C ali D po bančni klasifikaciji in z obrazci
BON-1 in BON-2 ne starejšimi od 60 dni, Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet;

– gospodarska družba mora predložiti izjavo, da je za
zavarovanje obveznosti v primeru kršitve pogodbenih določil o
namenski porabi sredstev sposobna ponuditi zanesljivo obliko
zavarovanja;

– gospodarska družba se ne sme nahajati v stečajnem
postopku.

4. člen
Prednost pri razpisu bodo imele gospodarske družbe:
– katerih razvojni projekti upoštevajo usmeritve v okviru

sprejetih tekočih ukrepov gospodarske politike;
– pri katerih aktivno sodeluje v razvojnem projektu po-

slovna banka;
– ki ponudijo kvalitetnejšo obliko zavarovanja vračila sred-

stev v primeru kršitve pogodbe o namenski dodelitvi sredstev.

5. člen
Vloga mora vsebovati, ime in naslov prosilca, matično

številko, davčno številko, številko žiro računa in dokaze o izpol-
njevanju zahtevanih kriterijev:

– izdelan projekt prestrukturiranja;
– dokazilo o standardni klasifikaciji dejavnosti (“Obvestilo

o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti – za poslovne subjekte
–”, ki ga izdaja Urad Republike Slovenije za statistiko;

– dokazilo o ustreznem sklepu organa upravljanja družbe
o sprejetju projekta prestrukturiranja iz 3. točke tega razpisa;

– dokazilo o ustrezni boniteti gospodarske družbe pri
kreditojemalcu;

– obrazec BON-1 in BON-2 ne starejši od 6 mesecev, ki
ju izdaja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet;

MINISTRSTVA
1119. Pravilnik o spremembi pravilnika o tehničnih

normativih za zaklonišča in zaklonilnike

Na podlagi šestega odstavka 68. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94
in četrtega odstavka 8.c člena zakona o graditvi objektov (Urad-
ni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 59/96 in
45/99) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za
okolje in prostor

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o tehničnih normativih

za zaklonišča in zaklonilnike

1. člen
V pravilniku o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklo-

nilnike (Uradni list RS, št. 17/98) se v prvem odstavku 145. čle-
na besedi »dve leti« nadomestita z besedama »tri leta«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-02-22/2000
Ljubljana, dne 13. marca 2000.

Minister
za obrambo

dr. Franci Demšar l. r.

Soglašam!
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

1120. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za namene
prestrukturiranja za področje industrije in
gradbeništva

Na podlagi 6. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in
60/99) izdaja ministrica za gospodarske dejavnosti

P R A V I L N I K
o izvajanju javnih razpisov za namene

prestrukturiranja za področje industrije in
gradbeništva

1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za dodeljevanje državnih po-

moči Ministrstva za gospodarske dejavnosti na podlagi javnih
razpisov.

2. člen
Do državne pomoči iz 1. člena je upravičena gospodar-

ska družba, ki spada:
– med srednje ali velike gospodarske družbe v skladu z

določbami 51. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99 in 54/99), vendar ne sme v letni bilanci
stanja in izkazu uspeha prikazovati v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpi-
sa več kot 40 mio EUR prihodkov in ne več kot 27 mio EUR
sredstev; za velike gospodarske družbe, ki v letni bilanci stanja
in izkazu uspeha prikazujejo v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa več
kot 40 mio EUR prihodkov in več kot 27 mio EUR sredstev pa
je potrebno pripraviti individualni program, ki se mora pred
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– izjavo o pripravljenosti predložitve ustreznega instru-
menta zavarovanja vračila sredstev v primeru nenamenske rabe
sredstev;

– bilanco stanja in izkaz uspeha za pretekli dve leti;
– potrdilo podružnice Agencije Republike Slovenije za

plačilni promet, oziroma pristojnega gospodarskega sodišča,
oziroma Okrožnega sodišča – stečajni oddelek, da gospodar-
ska družba ni v postopku stečaja oziroma prisilne poravnave;

– dokazila o morebitnih prednostih, kot so opredeljene v
4. členu tega pravilnika.

6. člen
Ministrica za gospodarske dejavnosti s sklepom imenuje

komisijo za izbor vlog in pripravo predloga za dodeljevanje
sredstev. Komisija v času razpisa deluje kontinuirano, datum
odpiranja vlog se določi v javnem razpisu.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-31/00
Ljubljana, dne 14. marca 2000.

Ministrica
za gospodarske dejavnosti

dr. Tea Petrin l. r.

1121. Navodilo o določitvi pokojninske osnove za
odmero pokojnine upravičencu, ki po 1. 1. 1966
ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz
katerega se vzamejo plače oziroma zavarovalne
osnove za izračun pokojninske osnove

Na podlagi petega odstavka 40. člena zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in
29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

N A V O D I L O
o določitvi pokojninske osnove za odmero

pokojnine upravičencu, ki po 1. 1. 1966 ni imel
najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega

se vzamejo plače oziroma zavarovalne osnove
za izračun pokojninske osnove

1. člen
Osebi, ki je upravičena do pokojnine po zakonu o pokoj-

ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99
– v nadaljnjem besedilu: zakon) in po 1. 1. 1966 ni imela
najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače
ali osnove, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za izračun pokojninske osnove, se od-
meri pokojnina od pokojninske osnove v višini povprečne me-
sečne izhodiščne plače, ki bi ji šla za leto 1995 glede na
stopnjo dejanske strokovne izobrazbe, ki jo je imela v zadnjem
letu zavarovanja pri zavodu, po kolektivni pogodbi dejavnosti ali
po splošni kolektivni pogodbi, če za dejavnost ni sklenjena
kolektivna pogodba.

2. člen
Za izračun pokojninske osnove se vzamejo osnove iz

prejšnjega člena, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obra-
čunavajo in plačujejo od plače po poprečni stopnji iz petega
odstavka 39. člena zakona.

3. člen
Poprečne izhodiščne plače iz 1. člena tega navodila

znašajo:

Dejavnost (kolektivna pogodba) Stopnja strokovne izobrazbe

I.–IV. V. VI. VII. VIII. IX.

grafična dejavnost 61.067 70.293 81.276 92.259 127.405 153.765
časopisno inf., založ., knjigotrška 65.512 76.807 99.397 117.469 149.095 171.685
gostinstvo, turizem 60.819 68.810 82.128 93.226 110.984 133.180
banke, hranilnice 62.637 71.585 89.481 111.852 140.933 164.198
cestno gospodarstvo 58.061 65.690 78.404 88.999 105.951 127.141
celulozna, papirna, papirno predeloval. 60.515 70.949 91.816 108.510 137.724 158.591
trgovina 57.996 65.615 78.315 88.898 105.832 126.998
tekstilna 57.177 64.689 77.209 87.643 104.337 125.204
usnjarska 57.177 64.689 77.209 87.643 104.337 125.204
gradbena 57.848 69.249  78.116 93.317 160.032 188.322
lesarstvo 57.177 64.689 77.209 87.643 104.337 125.204
gozdarstvo 89.673 92.192 97.230 120.907 143.577 172.293
cestni potniški promet 57.647 65.018 84.577 114.872 141.382
drobno gospodarstvo 66.775 75.122 83.469 95.990 112.683 133.551
črna in barvasta metalurgija in livarne
  ter kovin. in elektr. 61.746 68.134 80.908 95.813 110.717 132.009



Stran 3372 / Št. 25 / 23. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Dejavnost (kolektivna pogodba) Stopnja strokovne izobrazbe

I.–IV. V. VI. VII. VIII. IX.

kemična, nekovinarska in gumarska 62.121 70.282 83.885 95.221 113.358 136.030
kmetijstvo, živilstvo 58.900 67.903 79.536 90.284 107.481 128.977
špedicijska, skadiščna in pomor. agen. 63.296 71.611 85.472 97.022 115.503
stanovanjska 70.073 76.792 103.669 129.586 167.982 201.578
gospodarske javne službe 67.455 73.923 99.797 124.746 161.707 194.049
železniški promet 46.178 52.245 62.357 70.783 84.266 101.119
zasebni delodajalci 63.021 69.323 79.827 90.330 105.875
PTT 67.354 75.733 90.506 114.721 121.026 145.231
elektrogospodarstvo in premogovništvo 87.891 100.790 125.825 157.350 192.247 219.015
splošna KP za gospodarstvo 57.177 64.689 77.209 87.643 104.337 125.204
ostale dejavnosti (zakon o razmerjih plač) 59.738 74.269 91.383 104.946 119.477 169.205

4. člen
Znesek povprečne izhodiščne plače se preračuna na vred-

nost v koledarskem letu pred letom uveljavitve pravice, glede
na gibanje povprečnih plač zaposlenih v državi v posameznem
letu, in se poveča za 0,5% za vsako leto zavarovalne dobe, ki
se zavarovancu upošteva po zakonu.

5. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 017-02-014/2000
Ljubljana, dne 8. marca 2000.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

1122. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in
60/99) ter v skladu z določbami zakona o višini povračil stroš-
kov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list
RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za

zaposlene v državni upravi

Od 4. marca 2000 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.351 SIT;
– študentom 19.147 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 47.475 SIT;
– za 20 let delovne dobe 71.213 SIT;
– za 30 let delovne dobe 94.951 SIT;
3. solidarnostne pomoči 94.951 SIT;
4. kilometrina 42,51 SIT;
5. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilome-
ter 21,25 SIT,

6. terenski dodatek 812 SIT.

Št. 0102-5-142-03-1/00-3
Ljubljana, dne 6. marca 2000.

Minister
za notranje zadeve
Borut Šuklje l. r.

BANKA SLOVENIJE

1123. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o višini
dovoljenega vnosa in iznosa domače in tuje
gotovine

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju (Urad-
ni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o višini

dovoljenega vnosa in iznosa domače in tuje
gotovine

1
Prvi odstavek 1. točke sklepa o višini dovoljenega vnosa

in iznosa domače in tuje gotovine (Uradni list RS, št. 50/99) se
spremeni tako, da se glasi:

“Rezidenti, razen bank in nerezidenti smejo v Republiko
Slovenijo vnesti ali iz nje iznesti domačo gotovino največ v
znesku 500.000 SIT na osebo, s predhodnim dovoljenjem
Banke Slovenije pa tudi večje zneske“.

2
V 3. točki sklepa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Banke prosto iznašajo tujo gotovino iz države.“

3
V sklepu se doda nova 8. točka, ki se glasi:
“Kot vnos in iznos po tem sklepu se šteje tudi pošiljanje

gotovine v pisemskih pošiljkah.“

4
Dosedanja 8. in 9. točka postaneta 9. in 10. točka.
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5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. marca 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

1124. Sklep o spremembi sklepa o pogojih in načinu,
pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z
nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji
gotovini

Na podlagi prvega odstavka 40. člena zakona o deviznem
poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: zakon) in
drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o pogojih in načinu, pod

katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z
nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji

gotovini
1

Peti odstavek 1. točke sklepa o pogojih in načinu, pod
katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo
sprejeti ali opraviti v tuji gotovini (Uradni list RS, št. 50/99 in
78/99) se spremeni tako, da se glasi:

“Na podlagi predhodnega dovoljenja Banke Slovenije so
med rezidenti in nerezidenti dovoljena v tuji gotovini plačila tudi
iz naslova drugih tekočih in kapitalskih poslov.“

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. marca 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

1125. Sklep o spremembi sklepa o pogojih za
odpiranje in vodenje računov nerezidentov

Na podlagi prvega odstavka 37. člena zakona o deviznem
poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o pogojih za odpiranje in

vodenje računov nerezidentov
1

Drugi odstavek 5. točke sklepa o pogojih za odpiranje in
vodenje računov nerezidentov (Uradni list RS, št. 50/99 in
70/99) se spremeni tako, da se glasi:

“Prejšnji odstavek ne velja za diplomatska in konzularna
predstavništva tujih držav, predstavništva mednarodnih organizacij
ter nerezidente, zaposlene pri teh predstavništvih in njihove dru-
žinske člane ter za dvige z računov nerezidentov – fizičnih oseb.“

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. marca 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

OBČINE

KRANJ

1126. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini
Kranj za leto 2000

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), 12. in 20. člena pravilnika o enotni meto-
dologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in sta-
novanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87),
8. člena navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 4/99) ter 13. in 18. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 4/99) je Svet mestne občine Kranj na
13. seji dne 23. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske

površine in stroških komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj

za leto 2000

1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske

površine in povprečne stroške komunalnega opremljanja stavb-
nih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš
in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2000.

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračuna po JUS U.C.2.100 za III. stopnjo
opremljenosti brez stroškov komunalnega opremljanja in brez
cene stavbnega zemljišča na dan 31. 12. 1999 znaša
136.600 SIT/m2.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega

zemljišča na območju Mestne občine Kranj za III. stopnjo ko-
munalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebi-
valcev/ha znašajo 23.222 SIT/m2 koristne stanovanjske povr-
šine, in sicer:

– za komunalne objekte in naprave v individualni rabi (vo-
da, elektrika, kanalizacija in telefon) 12.539,88 SIT/m2,

– za komunalne objekte in naprave v kolektivni rabi (ce-
ste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje)
10.682,12 SIT/m2.

4. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih v

odstotkih od povprečne gradbene cene, in sicer:
I./1 območje od 8 do 11%,
I./2 območje od 7 do 9%,
II. območje od 6 do 8%,
III. območje od 3 do 7%,
IV. območje od 2 do 4%.
Območja so označena v preglednih kartah in so na vpo-

gled v občinskem uradu.

5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno valorizirajo

na podlagi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki
ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in indu-
strijo gradbenega materiala Slovenije.

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

povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroš-
kih komunalnega urejanja zemljišč v Mestni občini Kranj za leto
1999 (Uradni list RS, št. 78/99).
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1127. Odlok o simbolih Mestne občine Kranj
(prečiščeno besedilo)

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na 13. seji dne
23. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o simbolih Mestne občine Kranj

(prečiščeno besedilo)

1. člen
Mestna občina Kranj ima svoj grb in svojo zastavo.
Grb in zastava Mestne občine Kranj sta stalni oznaki, ki

simbolizirata Mestno občino Kranj kot samoupravno lokalno
skupnost.

2. člen
Grb Mestne občine Kranj ima obliko zgodnjerenesančne-

ga ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, kobaltno-
sivo-črnim poljem in orlom z razprtimi krili in na desno obrnjeno
glavo. Orel je cinober-rdeče barve.

Osnova za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita
in barvno kombinacijo je zgodovinski grb iz pečatnika iz leta
1530.

Orel s kranjskega grba se brez ščita lahko v plastični
obliki uporablja na spomenikih in javnih objektih.

3. člen
Zastava Mestne občine Kranj je rdeče (bordo) – bele

barve.
Rdeča (bordo) barva je pri navpičnem izobešanju zastave

na desni strani in pri poševnem izobešanju zastave na spodnji
strani.

Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve.

4. člen
Grb in zastava Mestne občine Kranj se smeta uporabljati

samo v obliki, ki je določena v 2. in 3. členu tega odloka, ter na
način, ki ne krni ugleda in dostojanstva Mestne občine Kranj.

5. člen
Grb občine se uporablja:
1. na listinah, ki jih izstavlja Svet mestne občine Kranj v

svečani obliki in na publikacijah, ki jih izdaja,
2. na plaketah, značkah in drugih javnih odličjih Mestne

občine Kranj.
Grb in zastava se uporabljata:
1. ob prireditvah, ki jih neposredno organizira Svet mest-

ne občine Kranj oziroma njihov pokrovitelj,
2. ko predstavniki Mestne občine Kranj sprejemajo po-

membnejše osebnosti, delegacije in predstavnike,
3. za okrasitev prostorov, kjer je sedež Mestne občine

Kranj oziroma so seje Sveta mestne občine Kranj.
Zastava Mestne občine Kranj se uporablja za okrasitev

ulic v naseljih ob državnih in občinskih praznikih ter ob prazni-
kih krajevnih skupnosti in je stalno izobešena pred stavbo
Mestne občine Kranj.

Grb in zastavo občine smejo uporabljati tudi krajevne
organizacije, ki delujejo v Mestni občini Kranj:

1. na listinah o priznanjih, značkah ter drugih odličjih, ki
jih izdajajo oziroma podeljujejo,

2. na krojih, oblačilih ali na drugih simbolih, s katerimi
njihovi člani v večjem številu javno nastopajo,

3. za okrasitev prireditvenih prostorov ob pomembnejših
prireditvah.

Župan lahko odobri uporabo grba in zastave občine tudi v
drugih primerih.

6. člen
Simbole Mestne občine Kranj (grb in zastavo) je prepove-

dano uporabljati kot blagovno znamko, storitveno znamko, vzo-
rec ali model.

Prepovedana je uporaba poškodovanih ali po videzu dru-
gače neprimernih simbolov Mestne občine Kranj.

Župan lahko odobri uporabo grba in zastave Mestne obči-
ne Kranj tudi v drugih primerih, ne glede na določbe 6. člena.

6.a člen
Znamenje županskih časti Mestne občine Kranj je častna

veriga z mestnim grbom. Sestavljena je iz osrednjega motiva –
kranjskega grba kot simbola mestnega statusa, 14 medaljonov
s 7 različnimi motivi, ter 15 veznih členov. Grafična podoba
častne verige je sestavni del tega odloka.

Častna veriga se uporablja ob:
– vseh slovesnih priložnostih,
– protokolarnih dolžnostih,
– drugih za Mestno občino Kranj pomembnih dogodkih.
Hrani jo kabinet župana v okviru občinskega urada.

7. člen
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava.

7.a člen
Z denarno kaznijo od 150.000 SIT do 300.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb Mestne občine Kranj brez dovoljenja,
2. če uporablja grb Mestne občine Kranj v komercialne

namene, pa ima dovoljenje le za uporabo v nekomercialne
namene,

3. če uporablja zastavo Mestne občine Kranj brez dovo-
ljenja,

4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma
vzorec za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo Mestne
občine Kranj ali njene sestavne dele.

Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 150.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se
kaznuje fizična oseba:

1. če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
2. če uniči, poškoduje, odstrani ali odtuji iz javnega me-

sta grb ali zastavo Mestne občine Kranj.

8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o

grbu Občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/79).

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

listu RS.
Iz sprememb in dopolnitev odloka o simbolih Občine

Kranj z dne 23. 2. 2000

7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati grafična

podoba grba Občine Kranj (Uradni list RS, št. 15/91).

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 14/178/00
Kranj, dne 1. marec 2000.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 25 / 23. 3. 2000 / Stran 3375

Št. 02101-0001/00-17
Kranj, dne 23. februarja 2000.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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LAŠKO

1128. Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta območja Laško–desni breg z
oznako KC1a

Na podlagi 39. 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 in 44/97)
ter na podlagi 21. člena statuta Občine Laško Uradni list RS,
št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na seji dne 23. 2.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta območja Laško–desni breg z oznako
KC1a

1. člen
Zazidalni načrt območja Laško–desni breg z oznako KC1a

(Razvojni center – TOZD Planiranje – projekt št. 2/81), ki je
potrjen z odlokom, objavljenim v Uradnem listu SRS, št. 29/81,
se dopolni po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut
za urejanje prostora Celje d.o.o. pod št. 27/99 in je v skladu s
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana
Občine Laško za obdobje 1986–1990 dopolnjen 1989 in
1992 (Uradni list SRS, št. 46/87, 44/88 in Uradni list RS, št.
26/93).

2. člen
2. člen odloka o zazidalnem načrtu območja Laško–desni

breg z oznako KC1a se spremeni tako, da se na koncu doda
tekst:

– ter spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta ob-
močja Laško – desni breg z oznako KC1a, ki jih je izdelal
Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora Celje d.o.o. pod
št. 27/99.

3. člen
Projekt iz 1. in 2. člena tega odloka je stalno na vpogled

vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine Laško.

4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-

ne inšpekcijske službe.

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

listu RS.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

1129. Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Rimske Toplice S 4

Na podlagi 39. 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 na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na seji dne 23. 2.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta Rimske Toplice S 4

1. člen
Zazidalni načrt Rimske Toplice S4 (projekt Razvojni cen-

ter Celje – TOZD Planiranje št. 312/88), ki je potrjen z odlo-
kom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 43/90, se dopolni po
projektu, ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje
prostora Celje d.o.o. pod št. 21/99 in je v skladu s spremem-
bami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Laš-
ko za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 46/87, 44/88
in Uradni list RS, št. 26/93).

2. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4

(Uradni list RS, št. 43/90) se spremeni tako, da se na koncu
doda nov odstavek:

Zazidalni načrt Rimske Toplice S4 proj. št. 312/88 –
Razvojni center Celje – TOZD Planiranje se spremeni in dopol-
ni po projektu Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora
Celje d.o.o. št. 21/99.

3. člen
3. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
Na severnem delu kompleksa je v vrzelih ob Aškerčevi

ulici – obstoječi in predvidenem podaljšku – predvidena grad-
nja poslovno – stanovanjskega objekta – zdravstvenega doma
in gasilskega doma. Na platoju med podaljškom Aškerčeve
ulice in Ulico XIV. divizije bo urejeno parkirišče za osebna
vozila, na zelenici ob stanovanjskem bloku pa otroško igrišče.

4. člen
4. člen odloka se dopolni z novo alineo, ki glasi:
– z zazidalnim načrtom določena parkirna mesta ob stano-

vanjskih objektih je mogoče pokriti z montažno enotno oblikova-
no nadstrešnico na podlagi predhodne strokovne preveritve.

5. člen
Na koncu 6. člena se doda nova alinea, ki glasi:
– ob meji funkcionalnega zemljišča gasilskega doma je

dovoljena postavitev zaščitne ograje v žični izvedbi maksimalne
višine 2 m.

6. člen
7. člen odloka se dopolni z novo alineo:
– funkcionalni zemljišči poslovno – stanovanjskega ob-

jekta – zdravstvenega doma in gasilskega doma sta namenjeni
dovozom, dostopom, manipulacijskim površinam s parkirnimi
površinami in zelenicam.

7. člen
V 10. členu odloka se črta druga alinea in nadomesti z

novim besedilom:
– kot energetski vir za ogrevanje predvidenih objektov se

mora uporabljati lahko kurilno olje ali plin.

8. člen
11. člen odloka se dopolni z alineo, ki glasi:
– pri poslovno-stanovanjskem objektu – zdravstvenem do-

mu in gasilskem domu so kot tolerance dovoljene spremembe
tlorisnih gabaritov na večje ali manjše dimenzije v vzdolžni
smeri, za širino obeh objektov pa veljajo tolerance le za manjše
dimenzije.

9. člen
Projekt iz 1. in 2. člena tega odloka je stalno na vpogled

vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine Laško.

10. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-

ne inšpekcijske službe.
11. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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1130. Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta KS 2

Na podlagi 39. 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 na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na seji dne 23. 2.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta KS 2

1. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta KS 2 (pro-

jekt Razvojni center Celje – Planiranje št. 27/96), ki je potrjen
z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 25/97, se
dopolnijo po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut
za urejanje prostora Celje, d.o.o. pod št. 24/99 in je v skladu s
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana
Občine Laško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
46/87, 44/88 in Uradni list RS, št. 26/93).

2. člen
1. člen odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta KS 2 (Uradni list RS, št. 25/97) se spremeni tako, da se
na koncu doda tekst:

– in Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora Celje,
d.o.o. pod št. proj. 24/99.

3. člen
Na koncu 4. člena se doda še naslednje besedilo:
– ter gradnji poslovno-stanovanjskega objekta in garažne

hiše.
4. člen

5. člen odloka se dopolni z novo alineo, ki glasi:
– gradnja garažne hiše.

5. člen
6. členu odloka se dodata novi točki:
(10) gradnja poslovno-stanovanjskega objekta:
– tlorisne dimenzije 15 x 12 m s pritličjem, nadstropjem

in izzidanim podstrešjem;
– strehe dvokapnice s smerjo slemena sever–jug, 30–

40° naklonom in temno kritino;
– zaradi izpostavljene lokacije morajo biti fasade skrbno

arhitektonsko oblikovane;
(11) gradnja garažne hiše:
– tlorisne dimenzije 45 x 17 m + 10,20 x 10 m;
– etažnost: pritličje z etažo;
– konstrukcija: klasična ali montažna;
– streha dvokapnica z minimalnim naklonom;
– pred začetkom gradnje je treba izdelati detajlne geo-

mehanske raziskave za določitev pogojev temeljenja.

6. člen
Projekt iz 1. in 2. člena tega odloka je stalno na vpogled

vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine Laško.

7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-

ne inšpekcijske službe.

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

listu RS.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

SVETA ANA

1131. Odlok o zaključnem računu Občine Sveta Ana za
leto 1999

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), ter 98. člena zakona o javnih financah (Urad-
ni list RS, št. 72/99), ter v skladu z 81. členom poslovnika o
delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 11. redni seji dne
25. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu Občine Sveta Ana za leto

1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana

za leto 1999, katerega sestavni del je tudi račun stalne prora-
čunske rezerve.

2. člen
1. Zaključni račun proračuna za leto 1999 izkazuje:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov V SIT
I. Skupaj prihodki 184,360.387,03
II. Skupaj odhodki 138,339.687,66
III. Proračunski presežek (I.–II.) 46,020.699,37

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.) –
VII. Skupni presežek (prihodki minus
odhodki) ter saldo prejetih in danih
posojil (I.+IV.) – (II.+V.) 46,020.699,37

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačila dolga 528.790,13
X. Neto zadolževanje –
XI. Povečanje sredstev na računih 45,491.909,24

2. Bilanca prihodkov in odhodkov, ki zajema vse prihod-
ke in odhodke proračuna, je sestavni del tega odloka.

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 46,020.699,37

SIT, ki predstavlja neporabljena sredstva proračuna Občine
Sveta Ana za leto 1999 se nameni:

– za kritje nerealiziranih pogodbenih obveznosti za inve-
sticije, ki so izvedene v letu 1999 ali pa je njihovo izvajanje
zamaknjeno v leto 2000,

– za investicije po programu investicij za leto 2000 in
kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2000.

4. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se je razporedilo iz bilan-

ce prihodkov in odhodkov, kot sredstva splošne proračunske
rezervacije (tekoča rezerva) Občine Sveta Ana 209.846,17
SIT. Sredstva za rezerve so se koristila v primerih, ko ni bil
določen izdatek nikjer planiran oziroma ko je bila katera izmed
postavk premalo planirana. O koriščenju sredstev za rezerve je
odločil župan.

Od izvirnih prihodkov proračuna se izloča v sredstva pro-
računske rezerve za naravne nesreče del skupno doseženih
prejemkov proračuna. Izločanje sredstev v rezerve za naravne
nesreče se je vršilo čez leto, trenutno stanje sredstev rezerv za
naravne nesreče je 1,300.000 SIT.
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Prihodki na računu sredstev rezerv, vključno s preneseni-
mi sredstvi iz računa stalnih rezerv bivše skupne občine po
delitveni bilanci ob prehodu na samostojno financiranje, so
znašali 3,195.591 SIT.

Odhodki za leto 1999 na računu rezerv so znašali
1,268.187,48 SIT.

Saldo sredstev stalne proračunske rezerve v višini
1,927.403,52 SIT se prenese v leto 2000.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 40303-001/00
Sveta Ana, dne 25. februarja 2000.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

1132. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega
zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2000

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 13/99) in v zvezi z 12. in 20. členom
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list SRS. št. 8/87) je Občinski svet občine Sveta Ana na 11.
seji dne 25. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v

Občini Sveta Ana za leto 2000

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega ureja-
nja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območ-
ju Občine Sveta Ana na dan 31. 12. 1999 znašala 126.000
SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepremičnin v letu
2000.

2. člen
Za m2 koristne stanovanjske površine za celotno območje

Občine Sveta Ana znašajo: povprečni stroški komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč 11,5%

od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka, in
sicer:

– za individualno komunalno ureditev (IKU) 5,0%
– za kolektivno komunalno ureditev (KKU) 6,5%

3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi

v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega
odloka in po območjih znaša:

I. območje: ureditveno območje centra
Sveta Ana in Lokavec 1,0%

II. območje: druga naselja in stavbna zemljišča
razpršene gradnje 0,8%

4. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine se me-

sečno valorizira z indeksom podražitev gradbenih storitev, ki
ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za

gradbeništvo in IGM. Višina povprečnih stroškov komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednost nezazidanega stavbnega
zemljišča sta predstavljena v razmerju do povprečne gradbene
cene.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati

odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komu-
nalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega
stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št.
78/99).

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

Št. 42007-001/99
Sveta Ana, dne 25. februarja 2000.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

1133. Odlok o varovanju virov pitne vode

Na podlagi 66. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št.
38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91) in 15. člena statuta
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) sprejme Občinski
svet občine Sveta Ana na 11. redni seji dne 25. 2. 2000

O D L O K
o varovanju virov pitne vode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa varstvene pasove vodnih virov pitne vode

na območju Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: varstveni paso-
vi) in ukrepe za zavarovanje podzemne vode in črpališča pred
onesnaževanjem.

Vodni viri pitne vode so:
– Lokavec,
– Rožengrunt.

2. člen
Gospodarjenje z vodnimi viri iz 1. člena mora biti skladno

z določbami tega odloka.

II. VARSTVENI PASOVI

3. člen
Meje varstvenih pasov so določene na podlagi strokovnih

osnov, opisane s številkami mejnih parcel, vrisane v prostor-
skih katastrskih načrtih 1:5000, ki so na vpogled pri občinskih
upravnih organih in organih upravne enote, pristojne za urbani-
zem in varstvo okolja.

Seznam strokovnih osnov, na podlagi katerih so določe-
ne meje varstvenih pasov, je sestavni del tega odloka. Strokov-
ne osnove so na vpogled pri upravnih organih Občine Sveta
Ana.

Opis mej najožjega in ožjega varstvenega pasu je sestavni
del tega odloka.

4. člen
Območje zajema in varstvena pasova so:
območje zajema:
I. najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja;
II. ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja, ki je

namenjen neposredni zaščiti črpališč pred onesnaženjem.
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5. člen
Za vsak poseg v varstvenih pasovih morajo investitorji

pridobiti vodnogospodarsko soglasje pristojnega upravnega or-
gana.

III. VARSTVENI UKREPI

6. člen
Za varstvene ukrepe velja načelo, da se ukrepi zaostruje-

jo s približevanjem zajetju. Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi
ukrepi, prepovedi in obveznosti, ki veljajo za zunanje varstveno
območje, veljajo tudi za ožja varstvena območja. In obratno,
kar je dovoljeno za ožja varstvena območja, je dovoljeno tudi za
zunanje varstveno območje.

Območje zajema

7. člen
V območju zajema je dovoljena le dejavnost, ki služi oskr-

bi s pitno vodo. V območju zajema mora biti brezpogojno
onemogočeno vsakršno onesnaženje ali okuženje vode.

Območje zajema najožjega varstvenega pasu mora biti v
uporabi upravljalcev in mora biti fizično zavarovano fizično varo-
vanje se izvaja z ograjo, ki je najmanj 10 metrov oddaljena od
točke zajema.

Najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja (I)

8. člen
V najožjem varstvenem pasu je:
Prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne objekte,
– energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni vir,
– stanovanjske hiše in poslovne objekte,
– magistralne in regionalne ceste,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih

snovi,
– naftovode, ponikovalnice za odpadne vode,
– nove komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in poseb-

nih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– nova pokopališča;
2. izvajati:
– cestni in železniški tranzitni promet nevarnih in škodlji-

vih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi,
po nezaščitenih cestah in železnicah,

– izkop gramoza ob in iz vodotokov in v novih gramozni-
cah,

– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če se
s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven
vodovodnega sistema,

3. uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo stru-

pene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji,
opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti pitne vode,

4. vgrajevati:
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe

podtalnice,
5. opredeljevati:
– nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa,
6. odlagati:
– odpadke.

9. člen
V najožjem varstvenem pasu je:
Obvezno:
– graditi neprepustno javno in interno kanalizacijsko

omrežje in priključiti nanj vse objekte; neprepustnost mora

izvajalec dokazati z atestom,
– graditi utrjene neprepustne prometne in manipulacijske

površine,
– odvajati v javno kanalizacijo fekalne in tehnološke od-

padne vode,
– odvajati v javno kanalizacijo vode iz utrjenih prometnih

in manipulacijskih površin,
– opremiti ceste z ustrezno signalizacijo,
– graditi lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne

snovi, kamor je moč ujeti tudi rabljeno požarno vodo,
– sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, ne-

varnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi o
gradnji le-teh.

10. člen
V najožjem varstvenem pasu je:
Dovoljeno:
1. izvajati:
– dejavnost, ki služi oskrbi s pitno vodo,
– proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objektih,

za katere pooblaščena delovna organizacija iz 15. člena ugoto-
vi, da ne predstavljajo nevarnosti za kakovost in količino pitne
vode,

– športno–rekreacijske dejavnosti;
2. graditi:
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih povr-

šin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na tem
območju,

– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega vars-
tvenega pasu,

– objekte družbenega standarda za osnovno preskrbo
prebivalstva,

– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev,
– skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3,
– športno-rekreacijske objekte z minimalnimi spremljajo-

čimi objekti;
3. adaptirati, nadzidati in prizidati:
– objekte in naprave, tako da ne ogrožajo virov pitne

vode.

11. člen
V najožjem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija ob-

stoječih cest in drugih prometnih povezav izvedena tako, da v
primeru nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo poniknitni
v podtalnico.

Ožji varstveni pas (II) – s strogim režimom varovanja

12. člen
V širšem varstvenem pasu je:
Prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne objekte, ki predstavljajo

nevarnost za vir pitne vode,
– energetske objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir

pitne vode,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih

snovi, ki so večja, kot jih dopuščajo predpisi o tem, kako
morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne
naprave za nevarne in škodljive snovi,

– nove komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in poseb-

nih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov;
2. izvajati:
– izkop gramoza ob in iz vodotokov ter v novih gramozni-

cah, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode,
– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če se

s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven

vodovodnega sistema;
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3. vgrajevati:
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe

podtalnice;
4. odlagati:
– odpadke.

13. člen
V ožjem varstvenem pasu je:
Obvezno:
– graditi vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrež-

je in priključiti nanj vse objekte; vodotesnost mora izvajalec
dokazati z atestom,

– graditi utrjene neprepustne manipulacijske površine z
odvodom meteornih voda v kanalizacijo ali preko maščobnika v
ponikovalnico,

– odvajati v javno kanalizacijo odpadne in tehnološke od-
padne vode,

– graditi greznice za individualne stanovanjske objekte,
pri katerih ni moč odvajati fekalne vode v javno kanalizacijo
skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic,
te greznice so le začasne in sicer do zgraditve javne kanaliza-
cije,

– sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, ne-
varnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi o
gradnji le-teh.

14. člen
Skladišča za nafto, naftne derivate nevarne in škodljive

snovi iz tretje alinee 1. točke 12. člena, morajo biti zgrajena in
opremljena skladno s predpisi o tem, kako morajo biti zgrajena
in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in
škodljive snovi.

IV. POSEBNI UKREPI

15. člen
Za vse posege znotraj območja varstvenih pasov, ki jih

omogoča in dovoljuje ta odlok, z izjemo individualnih stanovanj-
skih hiš, mora investitor pridobiti na izdelani investijcijski pro-
gram oceno vpliva posega na vodni vir, ki jo izdela zato poob-
laščena inštitucija.

16. člen
Iz ocene vpliva posega na vodni vir mora biti razvidno, ali

je poseg možno realizirati in pod kakšnimi pogoji.

17. člen
Investitor mora za pridobitev gradbenega dovoljenja pri-

dobiti mnenje zato pooblaščene inštitucije o tem, ali so v pro-
jektih za izvedbo posega upoštevani vsi pogoji iz ocene vpliva
posega na vodni vir.

18. člen
Za sanacijo obstoječega stanja na varstvenih pasovih je

na podlagi dopolnjenega posnetka stanja za posamezna ob-
močja obvezno izdelati smernice za sanacijo.

Nosilec izdelave smernic za sanacijo za posamezna ob-
močja je določen s strani Občine Sveta Ana.

19. člen
Smernice za sanacijo morajo predvsem vsebovati:
– prioriteto sanacije po območjih,
– prioriteto sanacije po področjih dejavnosti,
– objekte sanacije,
– nosilce sanacije,
– strokovne institucije za revizijo sanacijskih programov.

20. člen
Smernice za sanacijo sprejema Občinski svet občine Sve-

ta Ana.

21. člen
Onesnaževalci na varstvenih pasovih morajo na podlagi

smernic za sanacijo izdelati in izvajati sanacijske programe.
Izdelavo in izvajanje sanacijskih programov usklajuje in nad-

zorujejo zato pooblaščene inšpekcijske službe upravne enote.

22. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na ob-

močju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo ogrožen
vodni vir.

23. člen
Gradbišča morajo biti organizirana in urejena tako, da je

onemogočeno onesnaževanje podtalnice.

24. člen
Skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih

snovi, z izjemo skladišč na kurilno olje s prostornino do 5 m3, ki
so na varstvenih pasovih in ustrezajo določbam tega odloka ter
imajo uporabno dovoljenje, morajo lastniki in upravljalci vpisati
v kataster skladišč nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodlji-
vih snovi na varstvenih pasovih vodnih virov.

Lastnik ali upravljalec dobi potrdilo o vpisu skladišča v
kataster na podlagi predhodnega preizkusa pooblaščene orga-
nizacije za opravljanje pregledov ustreznih skladišč nafte, naft-
nih derivatov in nevarnih snovi.

25. člen
Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana in

Inštitut za metalne konstrukcije Ljubljana sta organizaciji, poob-
laščeni za opravljanje preizkusov ustreznih skladišč nafte, naft-
nih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi.

Poročilo o opravljenem preizkusu mora lastnik ali uprav-
ljalcev dostaviti organu, ki vodi kataster skladišč nafte, naftnih
derivatov, nevarnih in škodljivih snovi.

26. člen
Skladišča za kurilno olje s prostornino 5 m3, ki so na

varstvenih pasovih, morajo lastniki ali uporabniki prijaviti v kata-
ster skladišč nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih sno-
vi.

Ob prijavi skladišča mora lastnik ali uporabnik navesti
konstrukcijo, velikost in starost skladišča.

27. člen
Organizacije, ki dobavljajo nafto, naftne derivate, nevarne

in škodljive snovi, smejo le-te dobaviti samo v skladišča, ki so
vpisana v kataster ali prijavljena v evidenco.

28. člen
Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne

in škodljive snovi, po cestah in železnicah na območju ožjega
in širšega varstvenega pasu je omejena na 40 km/h.

V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

29. člen
Za vzdrževanje režima v varstvenem pasu je odgovoren

upravljalec vodovoda.
Upravljalec vodovoda mora nenehno skrbeti za sistema-

tični pregled vode v skladu s pravilnikom o higienski neoporeč-
nosti vode namenjeno za javno oskrbo prebivalstva in ob sumlji-
vih pojavih obvestiti sanitarno inšpekcijo.

30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

31. člen
Pristojna inšpekcijska služba lahko izda prepoved za

opravljanje določene dejavnosti izven varovanega pasu, če se
pokaže, da bi le-ta lahko škodljivo vplivala na kvaliteto in higien-
sko neoporečnost vode.
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VI. KAZENSKE DOLOČBE

32. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori pre-
kršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s katero od naslednjih določb odloka:

1. 7. člena,
2. 8. člena (od 1. do 6. točke),
3. 9. člena,
4. 10. člena (od 1. do 3. točke),
5. 11. člena,
6. 12. člena (od 1. do 4. točke),
7. 13. člena,
8. 14. člena,
9. 17. člena,
10. 18. člena,
11. 21. člena,
12. 22. člena,
13. 23. člena,
14. 24. člena,
15. 25. člena,
16. 26. člena,
17. 27. člena,
18. 28. člena.
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 90.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posamez-
nik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
Določbe tega odloka se smiselno uporabljajo za določitev

varstvenih pasov in ukrepov v njih pri obstoječih vodnih zajetjih,
ki še niso vključena v ta odlok in tudi tistih, ki bodo zgrajena po
uveljavitvi tega odloka.

34. člen
Dopolnjen posnetek stanja s seznamom onesnaževalcev

na varstvenih pasovih mora biti izdelan v 6 mesecih po uveljavi-
tvi tega odloka (prvi odstavek 18. člena).

35. člen
Sanacijski programi za ožji varstveni pas morajo biti izde-

lani skladno z opredelitvami v smernicah za sanacijo, vendar
najpozneje v letu dni po sprejemu smernic za sanacijo (prvi
odstavek 21. člena).

Sanacijski programi za širši varstveni pas morajo biti izde-
lani skladno z opredelitvami v smernicah za sanacijo, vendar
najpozneje v 24 mesecih po sprejemu smernic za sanacijo
(prvi odstavek 21. člena).

36. člen
Lastniki ali upravljalci skladišč nafte, naftnih derivatov,

nevarnih in škodljivih snovi na varstvenih pasovih morajo le-te
vpisati v kataster skladišč nafte, naftnih derivatov, nevarnih in
škodljivih snovi na varstvenih pasovih 6 mesecev po uveljavitvi
tega odloka.

Lastniki ali uporabniki skladišč za kurilno olje s prostorni-
no do 5m3 morajo le-te prijaviti v evidenco skladišč za kurilno
olje s prostornino do 5m3 na varstvenih pasovih 6 mesecev po
uveljavitvi tega odloka.

37. člen
Lastniki ali upravljalci so dolžni v letu dni po uveljavitvi

odloka prilagoditi skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in
škodljivih snovi določbam tega odloka.

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

Republike Slovenije.

Št. 32403-001/00
Sveta Ana, dne 25. februarja 2000.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

1134. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice
z mrliško vežo za leto 2000

Na podlagi 20. in 68. člena poslovnika o delu Občinske-
ga sveta občine Sveta Ana ter na podlagi statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta
Ana na 11. redni seji dne 25. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z

mrliško vežo za leto 2000

I
Stroški vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo

v letu 2000 znašajo:
– za enojni grob 3.240 SIT,
– za družinski grob 4.050 SIT.
V ceno je vračunan 8% davek na dodano vrednost.

II
Vzdrževalnina se poravna po položnicah v enkratnem zne-

sku za tekoče leto.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35207-001/2000
Sveta Ana, dne 25. februarja 2000.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

1135. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56.
členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
ter 15. člena statuta Občine Sveta Ana in na podlagi 17. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 93/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 11.
redni seji dne 25. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2000 znaša 0,4 SIT.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 42008-001/99
Sveta Ana, dne 25. februarja 2000.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.
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ŠKOFJA LOKA

1136. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Škofja Loka za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98) in 78. člena statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja
Loka na 8. redni seji dne 23. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škofja

Loka za leto 1998

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Lo-

ka za leto 1998.

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, ki so bili doseženi in raz-

porejeni po bilanci proračuna občine za leto 1998 znašajo:
– prihodki:

prihodki občine – zag. poraba 1.028,451.484 SIT
drugi prihodki 452,615.609 SIT
krajevne skupnosti 87,465.237 SIT
zadolževanje -6,966.493 SIT
skupaj 1.561,565.837 SIT

– odhodki:
odhodki za delo organov 368,194.478 SIT
dotacije in subvencije 537,263.245 SIT
drugi odhodki 81,267.411 SIT
investicijski odhodki 486,771.128 SIT
krajevne skupnosti 72,538.595 SIT
skupaj 1.546,034.857 SIT

– presežek prihodkov nad odhodki 15,530.980 SIT

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 15,530.980 SIT
se prenese v proračun občine za leto 1999.

3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada

Občine Škofja Loka, ki za leto 1998 izkazuje naslednje stanje:
– začetno stanje 1/1 1998 236.657 SIT
– prihodki 8,311.896 SIT
– odhodki 3,414.701 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 5,133.852 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 5,133.852 SIT

se prenese v rezervni sklad občine.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 402-1/98
Škofja Loka, dne 23. decembra 1999.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

1137. Sklep o razveljavitvi akta o razpisu referenduma
o imenu javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ivana Dolenca

Na podlagi 46.b člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 2. izredni seji
dne 6. 3. 2000 sprejel

S K L E P
o razveljavitvi akta o razpisu referenduma o

imenu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Ivana Dolenca

1. člen
S tem sklepom se razveljavi akt o razpisu referenduma o

imenu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Ivana Dolenca, ki ga je Občinski svet občine Škofja Loka spre-
jel na 1. izredni seji dne 3. 2. 2000 in je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 12/00.

2. člen
Ta razveljavitev sklepa začne veljati z dnem sprejetja in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
O sprejetem sklepu se obvesti občinsko volilno komisijo.

Št. 009-1/00
Škofja Loka, dne 6. marca 2000.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

VELIKE LAŠČE

1138. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Velike Lašče za leto 1999

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98) in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95 in 74/98) je
Občinski svet občine Velike Lašče na 8. redni seji dne 1. 3.
2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Velike

Lašče za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun žiro računa proračuna Občine

Velike Lašče za leto 1999.

2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1999

so naslednji:
(v 000 SIT)

– skupaj prihodki 327.760,93
– skupaj odhodki 324.860,83
Presežek prihodkov 2.900,10

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 2.900,10 (v 000

SIT) se po zaključnem računu za leto 1999 razporedi za pre-
nos v naslednje leto.

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

RS.

Št. 477/2000
Velike Lašče, dne 1. marca 2000.

Župan
Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.
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1139. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 74/98) in 16. člena
statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je
Občinski svet občine Velike Lašče na 6. redni seji dne 29. 11.
1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

I
Ukine se družbena lastnina v splošni rabi za parcelo št.

4002/7 k.o. Turjak in se vknjiži lastninska pravica na osebo
Občina Velike Lašče, Velike Lašče 15, p. Velike Lašče.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji delovni dan po objavi.

Velike Lašče, dne 29. novembra 1999.

Župan
Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

1140. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike
Lašče

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 18/84 in 33/89) v zvezi s 56. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 18. člena odlo-
ka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
RS, št. 80/98) in 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Urad-
ni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na
8. redni seji dne 1. 3. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike

Lašče

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Velike Lašče znaša 0,20
tolarjev.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2000.

Št. 478/2000
Velike Lašče, dne 1. marca 2000.

Župan
Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

ŽALEC

1141. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2000

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občine (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 24. člena statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec
na seji dne 10. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Žalec za leto 2000 (v nadaljnjem

besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za finan-
ciranje javne porabe v Občini Žalec v letu 2000.

2. člen
Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:

V SIT
I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1. Prihodki 1.652,200.000
2. Odhodki 1.737,700.000
3. Proračunski primanjkljaj (1–2) 85,500.000
II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev –
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
6. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih

deležev (4–5) –
III. RAČUN FINANCIRANJA
7. Zadolževanje proračuna 101,300.000
8. Odplačila dolga 24,200.000
9. Neto zadolževanje (7–8) 77,100.000
10. Zmanjšanje sredstev na računih 8,400.000

3. člen
V proračunsko rezervo Občine Žalec se izloči 0,5% skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

4. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhod-

kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki

obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete dona-
cije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financira-
nja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki zaje-
majo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke
in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog
in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in
zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhod-
kov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s
financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki

občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po
natančnejših namenih.

6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom prora-

čuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci
postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke.
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8. člen
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med letom

dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije,
vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upošteva-
nju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno

glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za dolo-
čanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funk-
cij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike
Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obre-
menjenost.

Kot sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo
sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo, regres za leti
dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči
in druge namene po merilih, ki jih določi župan skladno z
veljavno zakonodajo.

10. člen
Sredstva za izdatke za blago in storitve ter investicijske

odhodke se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega
proračuna.

11. člen
Mestna skupnost in krajevne skupnosti na območju Obči-

ne Žalec potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom
1,000.000 soglasje župana.

Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah sklad-
no s sprejetim proračunom. V primeru nujnih nalog, ki bi nasta-
le med letom in v proračunu niso predvidene ter presegajo
1,000.000 SIT, mora o tem predhodno sklepati občinski svet.

12. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali

pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša ob-
seg sredstev za delovanje uporabnika.

Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za
njegovo delo zagotavljajo iz splošne proračunske rezervacije.

Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sreds-
tva za njegovo delovanje prenesejo v splošno proračunsko
rezervacijo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge ukinje-
nega uporabnika.

13. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za
začasno kritje odhodkov najame posojilo največ do 5% spreje-
tega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunske-
ga leta.

O najetju posojil iz prejšnjega odstavka odloča župan.

14. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovo-

ren župan občine.

15. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Žalec

do višine 1,000.000 SIT v posameznem primeru;
– o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za

financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje
ni bilo predvidenih dovolj sredstev do višine 1,000.000 SIT v
posameznem primeru;

– o začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti,

– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pri-
dobitvi nepremičnega premoženja.

O porabi sredstev in prometu s premoženjem župan ob-
vešča občinski svet.

16. člen
Uporabniki so dolžni oddelku za finance predložiti predra-

čune in finančne načrte za leto 2000 najpozneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega odloka, zaključne račune za leto 1999 pa naj-
pozneje do 29. februarja 2000.

17. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.

18. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki jih

potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spreje-

tega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojne-
ga za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolže-
vanju.

19. člen
Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega

10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževa-
nja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odpla-
čila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za
financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvaja-
nje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih
prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice
in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realizi-
ranih prihodkov.

20. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.

Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja
občine.

21. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih

podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar
največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
poroštvo.

O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občin-
ski svet.

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja
občine.

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000.

Št. 40302/0001/2000
Žalec, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

1142. Odlok o spremembah odloka o komunalnih
taksah v Občini Žalec

Na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS,
št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3., 25.,
105. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93 in 66/93) in v skladu s 16. členom statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec
na seji dne 10. 2. 2000 sprejel
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O D L O K
o spremembah odloka o komunalnih taksah

v Občini Žalec

1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Žalec (Uradni list

RS, št. 17/97 in 38/98) se besedilo 10. člena spremeni tako,
da glasi:

»Komunalno takso odmeri davčni organ zavezancu z od-
ločbo za tekoče odmerno leto in se plačuje v trimesečnih
obrokih, oziroma polletnih obrokih, če znesek odmerjene ko-
munalne takse ne presega zneska 50.000 SIT.

Do izdaje odmerne odločbe za tekoče leto, plačujejo
zavezanci akontacijo komunalne takse po odmerni odločbi pre-
teklega leta, valorizirani s koeficientom porasta vrednosti toč-
ke.«

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 42304/00001/2000-02/05
Žalec, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

1143. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada v občini
Žalec

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list
RS št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96,
44/96) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 10. 2.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada

v občini Žalec

1. člen
V odloku o ustanovitvi Stanovanjskega sklada v občini

Žalec (Uradni list RS, št. 13/93 in 7/98) se 17. člen spremeni
in se glasi:

»Na podlagi delitvene bilance za stanovanjski sklad bivše
Občine Žalec sklenjene med župani Občine Braslovče, Obči-
ne Polzela, Občine Prebold, Občine Tabor, Občine Vransko in
Občine Žalec, dne 6. decembra 1999 o delitvi stanovanjskega
fonda, ostanejo v Stanovanjskem skladu občine Žalec stanova-
nja, ki ležijo na območju Občine Žalec, ki je bila ustanovljena z
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin (Uradni list RS št. 56/98).«

2. člen
18. člen se spremeni in se glasi:
»Za poslovanje Stanovanjskega sklada občine Žalec se

izdela zaključni račun po stanju 31. 12. 1999.
Sredstva, ugotovljena na podlagi zaključnega računa, ki

po delitvenem ključu pripadajo Občini Žalec se prenesejo v
otvoritveno bilanco Stanovanjskega sklada občine Žalec.«

3. člen
19. člen se spremeni in glasi:
»Stanovanjski sklad se konstituira z dnem imenovanja

upravnega in nadzornega odbora.«

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 36001/00001/2000
Žalec, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

1144. Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci
občine Žalec

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Žalec na 12. seji dne
10. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje

v vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec

1. člen
Cene programov v vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci obči-

ne Žalec se zvišajo v letu 2000 dvakrat po 9% in znašajo
mesečno:
Vrsta programa Prvo povišanje Drugo povišanje

cena v SIT cena v SIT

1. dnevni program (6–9 ur
in vsi obroki prehrane)

– za otroke v oddelkih prvega
starostnega obdobja 45.643 49.750

– za otroke v oddelkih drugega
starostnega obdobja 41.273 44.987

2. poldnevni program (4-6 ur)

a) poldnevni program 36.774 40.084

b) poldnevni program (malica) 31.880 34.750

3. poldnevni program (do 4 ure)

a) poldnevni program (zajtrk in kosilo) 28.449 31.009

b) poldnevni program (kosilo) 26.596 28.990

c) poldnevni program (zajtrk) 23.711 25.845

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun

plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. marca 2000 dalje (prvo
povišanje) in od 1. junija 2000 dalje (drugo povišanje).

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02200/004/96
Žalec, 10. februarja 2000.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.



Stran 3388 / Št. 25 / 23. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije

1145. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Žalec

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 in 74/98) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 10.
2. 2000 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
v Občini Žalec

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec na dan
31. 12. 1999 135.640 SIT/m2.

2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se obračunava v

odstotku od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine, in sicer:

– 1,2% za I. območje, ki obsega:
mesto Žalec, naselje Šempeter, Gotovlje s Podvinom,

Ložnica pri Žalcu, Vrbje, Petrovče z Dobrišo vasjo, Levec;

– 1,0% II. za območje, ki obsega:
naselja Griže z Migojnicami, Podlog, Sp. in Zg. Grušov-

lje, Sp. in Zg. Roje, Ruše, Kasaze, Drešinja vas, Mala in
Velika Pirešica, Pernovo, Arja vas;

– 0,8% III. za območje, ki obsega:
ostala naselja, ki niso v I. in II. območju, oziroma

razpršena stavbna zemljišča, obstoječa in predvidena za
gradnjo.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zem-

ljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo 11 odstotkov
od vrednosti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine, od tega 5,5% za individualno rabo in 5,5% za kolek-
tivno rabo.

Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljenosti
in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripa-
dajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upo-
števajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodologiji za izra-
čun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter dru-
gih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne površine
objekta, ugotovljene po JUS-UC-2-100 in za objekt neto povr-
šine 150 m2 na stavbni parceli 600 m2.

4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno

zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbne-
ga zemljišča se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti
cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki
ga vsak mesec izračunava Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 42007/0003/00
Žalec, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ŽELEZNIKI

1146. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2000
– nakup hladilnih naprav za mleko,
– nakup sušilnih naprav za krmo,
– nakup mlekovoda

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99)
je Občinski svet občine Železniki na 8. redni seji dne 8. 3.
2000 sprejel

P R A V I L N I K
o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu

2000
– nakup hladilnih naprav za mleko
– nakup sušilnih naprav za krmo

– nakup mlekovoda

1. člen
Podlaga za sprejem pravilnika je plan intervencij v kmetij-

sko proizvodnjo za leto 2000.

2. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji za dodelitev sred-

stev za intervencije v kmetijsko proizvodnjo: naprave za hlaje-
nje mleka, sončne sušilne naprave za voluminozno krmo in
mlekovode, v letu 2000.

3. člen
Za sredstva po tem pravilniku – za nakup hladilnih naprav

za mleko in za mlekovode lahko zaprosijo kmetovalci, ki:
– proizvajajo mleko na območju Občine Železniki,
– še nimajo ustrezne hladilne naprave za mleko,
– so to napravo kupili v letu 2000.
Za nakup sušilnih naprav veljata kriterija iz druge in tretje

alinee prvega odstavka.

4. člen
Dotacije k investicijam se uveljavljajo po sledečih kriteri-

jih:
– za kmetije v hribovskem območju v višini 25% vrednosti

naprave oziroma maksimalnem znesku 110.250 SIT za hladil-
ne bazene,

– za kmetije v višinskem območju v višini 35% vrednosti
naprave oziroma maksimalnem znesku 152.250 SIT za hladil-
ne bazene,

– za sončne sušilne naprave za voluminozno krmo na
topli zrak 84.000 SIT,

– za sušilne naprave za voluminozno krmo na hladni zrak
42.000 SIT,

– za mlekovode 84.000 SIT.

5. člen
Osnovni pogoj za dodelitev dotacije k hladilnim napravam

na kmetiji je minimalni stalež petih krav za pridobitev dotacije za
hladilne bazene.
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6. člen
Prosilci vložijo zahtevke na Občino Železniki.

Vlogi so dolžni predložiti sledečo dokumentacijo:

– kopijo računa o nakupu hladilne naprave oziroma sušil-
ne naprave oziroma mlekovoda,

– dokazilo o staležu krav,

– izjavo, da bo napravo uporabljal 5 let oziroma je ne bo
odtujil brez ustrezne zamenjave.

7. člen
Sredstva se delijo po pravilniku do porabe sredstev za ta

namen opredeljene v proračunu občine za leto 2000.

8. člen
V primeru, da upravičenec prejetih sredstev ne koristi

namensko oziroma napravo odtuji pred rokom petih let brez
ustrezne zamenjave, je dolžan vrniti celoten znesek prejetih
sredstev, vključno s pripadajočimi obrestmi (zamudne obresti
povečane za 50%).

9. člen
Ta pravilnik se uporablja za leto 2000 oziroma do porabe

sredstev opredeljenih za ta namen.

10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 080-09-1503
Železniki, dne 8. marca 2000.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

1147. Pravilnik o sofinanciranju izdelave poslovnega
načrta podjetnikom in obrtnikom na območju
Občine Železniki za leto 2000

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99)
je Občinski svet občine Železniki na 13. redni seji dne 8. 3.
2000 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju izdelave poslovnega načrta

podjetnikom in obrtnikom na območju Občine
Železniki za leto 2000

1. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji za dodelitev sred-

stev za sofinanciranje izdelave poslovnega načrta.

2. člen
Do subvencij po tem pravilniku so upravičini vsi obrtniki in

podjetniki v Občini Železniki, ki imajo sedež svoje dejavnosti na
njenem območju, in sicer enkrat v obdobju petih let.

3. člen
Upravičencem pripadajo sredstva v višini 50% stroškov

izdelave poslovnega načrta, oziroma v maksimalni vrednosti
50.000 SIT.

4. člen
Prosilci dobijo obrazec za prijavo na sedežu Občine Že-

lezniki, Češnjica 48, prijavi pa morajo predložiti kopijo računa
za izdelavo poslovnega načrta in dati na vpogled izdelan po-
slovni načrt.

5. člen
Prispele vloge obravnava komisija za malo gospodarstvo

in trgovino. Sredstva se delijo po pravilniku.

6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 080-09-1505
Železniki, dne 8. marca 2000.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

ŽIRI

1148. Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Žiri

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri

1. člen
Uvede se začasno financiranje proračuna Občine Žiri za

leto 2000.

2. člen
Začasno financiranje na podlagi tega sklepa velja do spre-

jema proračuna Občine Žiri za leto 2000.

3. člen
Financiranje funkcij, nalog in drugih s predpisi določenih

namenov se v navedenem obdobju nadaljuje na podlagi prora-
čuna za leto 1999 in za iste programe kot v letu 1999.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 1999.

5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla-

čane obveznosti vključijo v proračun leta 2000.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od

1. 1. 2000 in velja do datuma uveljavitve odloka o proračunu
Občine Žiri za leto 2000.

7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 400-27/2000
Žiri, dne 28. decembra 1999.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.
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ČRNOMELJ

1149. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih
programov in objektov v Občini Črnomelj

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98),
16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99)
in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je
Občinski svet občine Črnomelj na 12. seji dne 24. 2. 2000
sprejel

P R A V I L N I K
o načinu vrednotenja športnih programov in

objektov v Občini Črnomelj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Namen

1. člen
S tem pravilnikom o načinu vrednotenja športnih progra-

mov in objektov se določijo pogoji, kriteriji in postopek za
razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov
športa in športnih objektov v Občini Črnomelj.

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih
na podlagi sprejetih letnih programov športa zagotavlja prora-
čun Občine Črnomelj.

2. člen
Občina Črnomelj za programe športa, ki jih sofinancira iz

javnih sredstev, enkrat na leto objavi javni razpis, ki ga objavi do
10. oktobra za naslednje leto.

3. člen
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje šport-

nih programov imajo športna in ostala društva, šole, VVZ in
podjetja, ki v svojih programih izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Črnomelj,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih šport-
nih aktivnosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintride-
set tednov v letu,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

– redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poro-
čila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o dose-
ženih rezultatih,

– da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so
podlaga za vrednotenje športnih programov.

4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izva-

jalci športnih programov, ki so zbrani na podlagi vsakoletnega
javnega razpisa, ki ga po sklepu Občinskega sveta občine
Črnomelj objavi župan Občine Črnomelj.

Skupni obseg sofinanciranj določi Občinski svet občine
Črnomelj v proračunu občine.

5. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na drug krajev-
no običajen način.

6. člen
Z izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe

o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli
izbrane programe, višino in namen sofinanciranja kot sledi iz

tega pravilnika, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način
nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.

O izvedbi sofinanciranja programov morajo izvajalci v po-
godbenem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah in
doseženih rezultatih.

2. Programi sofinanciranja

7. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilni-

kom upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so prora-
čunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih progra-
mov, in sicer za naslednje vsebine:

– šport otrok in mladine,
– vrhunski in tekmovalni šport,
– športno rekreacijo,
– šport invalidov,
– strokovno izpopolnjevanje,
– športne objekte,
– športne prireditve,
– delovanje športne zveze,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Občinski svet občine Črnomelj vsako leto obravnava pred

sprejemom proračuna za naslednje leto poročilo o realizaciji
letnega programa športa.

8. člen
Posamezna športna društva imajo lahko tudi svoje letne

programe, ki niso odvisni od nacionalnega programa in letnega
programa Občine Črnomelj. Te programe financirajo sami ali
pa se za financiranje dogovorijo z izvajalci letnih programov.

3. Vrednotenje programov

9. člen
Na podlagi prijav na javni razpis se izberejo programi

športa v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Izbor izvajalcev in programov športa mora biti opravljen na
podlagi meril tega pravilnika.

Športne programe prijavljenih izvajalcev pregleda in ovred-
noti komisija za vrednotenje športnih programov, ki jo imenuje
župan. Predlog vrednotenja programov pa potrdi občinski svet.

Poročila in programi športne dejavnosti, ki jih izvajalci
športnih programov dajo na oceno, morajo biti ob izpolnjevanju
pogojev iz 3. člena, tudi dopolnjeni z dokazili.

II. POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
DEJAVNOSTI

10. člen
1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesno športno vzgojo mladih izvajajo vzgojno varstve-

ne ustanove, šolska športna društva in klubi (društva). V vadbe-
ni skupini mora biti od 12 do 20  udeležencev, razen za
predšolske otroke, kjer se upošteva veljavni normativ.

Delo obsega:
– v starosti do 7 let: 30-urni program redne vadbe,
– v starosti od 7 do 15 let: 80-urni program redne vadbe,
– v starosti od 16 do 19 let: 80-urni program redne

vadbe.
1.1. Za predšolske otroke se prizna:
– strošek za nabave knjižic, nalepk, značk in diplom za

akcijo “ Zlati sonček“ in “ Morski konjiček“,
– za 10-urni program v akciji “Naučimo se plavati“: 10

točk,
– za 10-urni program v akciji “ Ciciban planinec“: 10

točk,
– za 40-urni program redne vadbe: 40 točk.
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1.2. Za osnovno in srednješolsko mladino se prizna:
– za 80–urne programe v skupini 12–20 udeležencev:

80 točk,
– strošek knjižic, nalepk, značk, diplom in plakatov za “

Zlati sonček“, “Krpana“, “Športno značko“ in “Delfinčka“,
– strošek sodnikov in organizacije občinskih, področnih

in republiških tekmovanj,
– strošek prijavnine, bivanja, prevozov, prehrane in kadra

za tekmovanja na nivoju više od občinskega.
– do 80-urni programi planinstva in taborništva ter podob-

nih dejavnosti: do 80 točk.
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport.
2.1. Kolektivne športne panoge:
V vadbeni skupini se priporoča najmanj dvojno število

tekmovalcev na tekmi. Vadba mora biti zagotovljena najmanj
36 tednov letno.

Sofinancirajo se programi redne vadbe:
– cicibani / cicibanke: 108-urni program redne vadbe:

108 točk (vadba najmanj 2-krat tedensko),
– ml. dečki / ml. deklice: 162-urni program redne vadbe:

162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– st. dečki / st. deklice: 162-urni program redne vadbe:

162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– kadeti / kadetinje: 162-urni program redne vadbe:

162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),
– mladinci / mladinke: 162-urni program redne vad-

be:162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko).
Klub, ki ima več kot 3 treninge na teden dobi temu pri-

merno več točk. (4x: 216 točk, 5x: 270 točk...). V vadbeni
skupini se priporoča dvojno število tekmovalcev kot na tekmi.

Na prvenstvenih in pokalnih tekmah, ki jih organizira stro-
kovna republiška organizacija, se prizna:

– stroški sodnikov: 15 točk za tekme doma,
– stroške prevozov: 10 točk za tekme v gosteh, če ekipa

šteje 12 tekmovalcev. Če ekipa šteje nad 12 tekmovalcev, se
število točk zviša za 30%, če ekipa šteje 11 do 5 tekmovalcev,
se število točk zmanjša za 30%, če ekipa šteje 4 tekmovalce ali
manj, se število točk zmanjša za 50%.

2.2. Individualne športne panoge:
Za uvrstitev v selektivne skupine morajo imeti športna

društva najmanj 1 športnika državnega, perspektivnega ali mla-
dinskega razreda po uradnih obvestilih Olimpijskega komiteja
Slovenije, oziroma ustrezne panožne zveze, ali določeno števi-
lo športnikov (4), ki se udeležujejo uradnih državnih tekmovanj.

Sofinancira se programe redne vadbe v naslednjih kate-
gorijah (po kategorizaciji strokovnih zvez):

– cicibani / cicibanke: 108-urni program redne vadbe:
54 točk (skupina šteje 4 tekmovalce),

– ml. dečki / ml. deklice: 162-urni program redne vadbe:
81 točk (skupina šteje 4 tekmovalce),

– st. dečki / st. deklice: 162-urni program redne vadbe:
81 točk (skupina šteje 4 tekmovalce),

– kadeti / kadetinje: 162-urni program redne vadbe:
81 točk (skupina šteje 4 tekmovalce),

– mladinci / mladinke: 162-urni program redne vadbe:
81 točk (skupina šteje 4 tekmovalce).

Število vadb tedensko mora biti isto kot v kolektivnih
športnih panogah.

Za vse programe se za prvenstvene tekme prizna:
– sodniške stroške za tekmo doma: 15 točk, v izjemnih

primerih do 50 točk (kolesarstvo, plavanje),
– prevozne stroške za tekmo v gosteh: enako kot v kolek-

tivnih športnih panogah.

3. Športno rekreativna dejavnost
To dejavnost si občani v glavnem plačujejo sami. Za pro-

grame redne športno rekreativne vadbe se lahko prijavijo izva-
jalci športnih programov:

– imajo organizirano vadbo pod strokovnim nadzorom naj-
manj 35 tednov v letu po enkrat do dvakrat tedensko po eno
uro,

– redno vadijo na športnih objektih v Občini Črnomelj,
– vsi njihovi člani redno plačujejo članarino, razen skupin

predšolskih otrok in starejših od 65 let.
Prizna se:
– stroške strokovnega kadra: – za mladino do 18 let:

80-urni program: 80 točk,
– za vse ostale: 40-urni program: 40 točk,
– stroške priznanj za rekreativne prireditve.
4. Kakovostni šport (članske ekipe)
Za te programe lahko konkurirajo le tisti, ki konkurirajo

tudi za vsaj dva programa pod 2. točko 10. člena tega pravilni-
ka.

4.1. Kolektivne športne panoge:
Sofinancira se:
4.1.1. Redna vadba:
– IV. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba

najmanj 3-krat tedensko),
– III. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba

najmanj 3- krat tedensko),
– II. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba

najmanj 3-krat tedensko),
– I. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba

najmanj 3-krat tedensko).
Klub, ki ima več kot 3 treninge na teden dobi temu pri-

merno več točk.(4x: 590 točk, 5x: 730 točk...). V vadbeni
skupini se priporoča dvojno število tekmovalcev kot na tekmi.

4.1.2. Uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni: velja, kolikor
ima ekipa vse športnike vzgojene doma (100%). Za vsak %
kupljenega športnika, ki ni državljan Republike Slovenije, na-
stopajočega v ekipi, se število točk zmanjša za 2%.

– I. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 800
točk,

– I. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici: 750
točk,

– I.B. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 700
točk,

– I.B. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici:
650 točk,

– II. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 600
točk,

– II. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici: 550
točk,

– III. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 500
točk,

– III. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici:
450 točk.

Ekipe uvrščene nižje od tretje republiške lige se ne točku-
jejo.

Število zgoraj navedenih točk pripada ekipi, kolikor se v
posamezni športni panogi tekmovanje odvija v treh kakovostnih
stopnjah (I., II. in III. liga). Kolikor je tekmovalnih stopenj manj,
se najnižja stopnja nagrajuje kot III. liga in navzgor.

Na prvenstvenih in pokalnih tekmah, ki jih organizira stro-
kovna republiška organizacija, se prizna:

– stroški sodnikov: 25 točk za tekme doma,
– stroške prevozov: 10 točk za tekme v gosteh, če ekipa

šteje 12 tekmovalcev. Če ekipa šteje nad 12 tekmovalcev, se
število točk zviša za 30%, če ekipa šteje 11 do 5 tekmovalcev,
se število točk zmanjša za 30%, če ekipa šteje 4 tekmovalcev
ali manj, se število točk zmanjša za 50%.
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4.2. Individualne športne panoge:
Sofinancira se:
4.2.1. Redna vadba:
– 220-urni programi 220 točk
V vadbeni skupini morajo biti najmanj 4 vadeči.
4.2.2. Ekipne kategorije:
Točkuje se samo uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni.

Število točk se določi enako kot v kolektivnih športnih panogah
(točka 4.1.2.), vendar se točke delijo s številom disciplin v
panogi.

Sofinancirajo se pod pogojem:
– da na državnem prvenstvu sodeluje najmanj 6 ekip ali
– da se na državno prvenstvo uvrsti na podlagi predhod-

nih kvalifikacij ali norme.
4.2.3. posamezniki (točkujejo se samo doma vzgojeni

športniki):
Točkuje se samo 1. do 10. mesto na državnem prvenstvu.
– 1. mesto: – 200 točk
– 2. mesto: – 180 točk
– 3. mesto: – 160 točk
– 4. mesto: – 140 točk
– 5. mesto: – 120 točk
– 6. mesto: – 100 točk
– 7. mesto: – 80 točk
– 8. mesto: – 60 točk
– 9. mesto: – 40 točk
– 10. mesto: – 20 točk
5. Vrhunski šport
5.1. Športni dodatek
Prizna se kategoriziranim športnikom (določa jih Olimpij-

ski komite Slovenije), in sicer:
– športniku svetovnega razreda 300 točk,
– športniku mednarodnega razreda 240 točk,
– športniku perspektivnega razreda 144 točk,
– športniku državnega razreda 108 točk,
– športniku mladinskega razreda 84 točk.
5.2. Priprave statusnih športnikov 30 točk letno.
5.3. Udeležba na svetovnih in evropskih prvenstvih ter na

olimpijskih igrah kot reprezentant Slovenije:
5.3.1. Evropska prvenstva:
– pionir 40 točk,
– kadet 60 točk,
– mladinec 80 točk,
– član 100 točk.
5.3.2. Svetovna prvenstva:
– pionir 60 točk,
– kadet 80 točk,
– mladinec 100 točk,
– član 120 točk.
5.3.3. Olimpijske igre (organizator OK):
– udeleženec 150 točk.
5.4. Stimulativno nagrajevanje trenerjev:
Trenerju, ki je s svojim strokovnim delom ustvaril tekmo-

valca, ki je pridobil status športnika ali postal reprezentant
Slovenije v svoji kategoriji, se prizna stimulativno nagrajevanje
100 točk, s korekcijskimi faktorji:

– za reprezentanta Slovenije: 0,50
– za mladinski razred: 0,70
– za državni razred: 0,90
– za perspektivni razred: 1,20
– za mednarodni razred: 2,00
– za svetovni razred: 2,50.
6. Šport invalidov:
Prizna se 80-urni program redne vadbe invalidov v skupini

nad 3 udeležence: 80 točk.

III. ŠPORTNE PRIREDITVE

11. člen
Športne prireditve po tem pravilniku so organizirana šport-

na srečanja in tekmovanja.
Organizator športne prireditve mora poskrbeti za varnost

vseh udeležencev in gledalcev ter zagotoviti nujno medicinsko
pomoč.

Na športnih prireditvah je prepovedano objavljanje, prika-
zovanje in kakršnokoli reklamiranje zdravju škodljivih proizvo-
dov.

12. člen
Vrhunske športne prireditve
Za vrhunske športne prireditve veljajo naslednji kriteriji:
– da je organizirano s soglasjem Občine Črnomelj,
– da je prireditev navedena v mednarodnem koledarju

tekmovanj,
– da na njej nastopajo domači športniki,
– da se je udeležijo športniki z mednarodno veljavo,
– da je odmevna v širšem prostoru,
– da ima tržni pomen.
O financiranju vrhunskih športnih prireditev odloča Občin-

ski svet občine Črnomelj na predlog župana.

1. Organizacija meddruštvenih tekmovanj

13. člen
Za vsako izvedeno meddruštveno tekmovanje, kjer je na-

stopilo najmanj 30 tekmovalcev iz 4 športnih organizacij, dobi
klub organizator 20 točk.

2. Proglasitev športnika leta

14. člen
Posamezni športnik se lahko proglasi za športnika leta

Občine Črnomelj. Pogoj za dodelitev tega priznanja je:
– nastop v mladinski ali članski državni reprezentanci,
– osvojitev kolajne na državnem prvenstvu v vseh katego-

rijah,
– odmeven mednarodni dosežek,
– drug pomemben športni dosežek.
Na predlog župana, občinski svet lahko podeljuje tudi

druga priznanja. Postopek podeljevanja priznanj športnikov leta
Občine Črnomelj bodo določala merila in kriterije, ki jih bo
sprejel Občinski svet občine Črnomelj.

IV. STROKOVNI KADRI

15. člen
Iz proračuna Občine Črnomelj se sofinancirajo stroški

šolanja in izpopolnjevanja naslednjih strokovnih kadrov:
– študentom Fakultete za šport,
– amaterskim trenerjem.
Pogoji za sofinanciranje šolanja oziroma izpopolnjevanja

so naslednji:
– vlogo mora posredovati športno društvo oziroma šport-

na zveza,
– da kandidat aktivno sodeluje na področju športa.
Študentom Fakultete za šport se lahko dodeljuje finančna

pomoč katera višina se določi s pogodbo o sofinanciranju
dogovorjenih študijskih programov. Kandidat – študent, podpi-
še pogodbo, v kateri se zavezuje, da bo po končanem izobra-
ževanju še najmanj eno leto aktivno deloval v društvu.

Amaterskim trenerjem se iz proračuna občine financira:
– kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti (vadi-

telj, trener),
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– kotizacija za pridobitev licence,
– potni stroški in stroški bivanja, vse po izstavljenih raču-

nih in potnih nalogih.
V športnih panogah kjer niso potrebne trenerske licence,

pa se financira pridobitev nazivov usposobljenosti in licenc
zahtevanih po pravilih panožne zveze.

Kandidat, kateremu se poravnajo ti stroški, mora podpi-
sati pogodbo, da bo najmanj eno leto opravljal v društvu stro-
kovno pedagoško delo.

V. DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE

16. člen
Delovanje Športne zveze Črnomelj, se sofinancira v višini

do 10% iz sredstev namenjenih za sofinanciranje športnih pro-
gramov Občine Črnomelj.

VI. ŠPORTNI OBJEKTI

17. člen
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in

urejene površine in prostori.
Javni športni objekti po tem pravilniku so športni objekti,

ki so določeni s posebnim sklepom Občinskega sveta občine
Črnomelj o določitvi javnih športnih objektov v Občini Črno-
melj.

Javni športni objekt se mora uporabljati v javno dobro in
za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen.

Obvezni šolski programi športne vzgoje, ki se izvajajo v
javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi programi
športa.

1. Namen financiranja in razvrstitve športnih objektov

18. člen
Kolikor so športni objekti namenjeni za izvajanje progra-

mov, ki se sofinancirajo iz javnih financ, se sofinancira:
– stroške funkcionalnega obratovanja;
– stroški najema uporabe športnih objektov;
– nabava in obnova opreme, investicijsko vzdrževanje ob-

jektov in naprav;
– izgradnja športnih objektov.

19. člen
Športni objekti so glede na prioritetno višino dodelitve

sredstev iz javnih financ razvrščeni v tri skupine:
– v prvi skupini so objekti, ki so last občine;
– v drugi skupini so objekti, ki so last športnih društev ali

zvez športnih društev;
– v tretji skupini so objekti širšega pomena za izvajanje

športno-rekreativne dejavnosti občanov (trim steze, kolesarske
steze, tekaške steze, igrišča ob stanovanjskih soseskah, mest-
ne in primestne četrti, planinske poti...) Sredstva za vzdrževa-
nje teh objektov se zagotavljajo iz drugih virov.

2. Merila za sofinanciranje športnih objektov

Merila za sofinanciranje funkcionalnega obratovanja

20. člen
Športni objekti, ki so last občine
Sofinancira se:
– plače s prispevki za dogovorjeno število redno zaposle-

nih, ki opravljajo dela v zvezi z nemotenim obratovanjem objek-
tov za potrebe nacionalnega programa športa;

– materialne stroške, ki so nastali z obratovanjem objekta
za potrebe izvajanja dogovorjenih športnih programov.

Merila za sofinanciranje najema športnih objektov

21. člen
Najemnina za športne objekte, ki jih uporabljajo izvajalci

športnih programov se sofinancira najmanj v višini 20% in naj-
več v višini 50%. Cena najemne ure se določi s primerjavo z
najemno uro enakega ali podobnega objekta, ki je last Občine
Črnomelj. Kjer ni mogoče uporabe objekta opredeliti z urami,
se določi za vsak objekt posebej višina sofinanciranja obrato-
valnih stroškov najmanj v višini 20% in največ v višini 50%
dogovorjenih obratovalnih stroškov.

22. člen
Višino sofinanciranja najemne ure oziroma obratovalnih

stroškov, ki se za posamezen objekt plačuje iz javnih financ,
določa vsako leto za to pristojni organ.

Merila za nabavo in obnovo opreme, investicijskega
vzdrževanja objektov in naprav

23. člen
Za sredstva javnih financ lahko kandidirajo tiste pravne

osebe, katerih objekti so uvrščeni v eno od skupin navedenih v
19. členu tega pravilnika.

Prednost pri dodelitvi sredstev imajo športni objekti, ki so
uvrščeni v 1. skupino.

24. člen
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– da se objekt uporablja za izvajanje dogovorjenega pro-

grama v občini;
– da upravljalec objekta upošteva dogovor o prednostni

uporabi športnih objektov;
– da je objekt funkcionalno opremljen in vzdrževan.

25. člen
Namembnost sredstev:
– nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje progra-

ma športa v občini;
– manjše adaptacije in rekonstrukcije objektov in športnih

naprav;
– posodobitev športnih objektov in naprav;
– racionalizacija stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki

vidiki);
ostala dela, ki so nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti

in niso predmet funkcionalnega vzdrževanja.

26. člen
Izraba sredstev:
Sredstva se lahko porabijo le namensko, za nakup, za

katerega so bila sredstva odobrena.
V izjemnih primerih, ko se pokaže nuja za poseg iz ne-

predvidenih razlogov, je možno pod enakimi pogoji kandidirati
za ta sredstva tudi med letom.

V primeru neupravičene izrabe sredstev (dela se ne izva-
jajo) se valorizirana sredstva vrnejo.

Po opravljenih delih se poda poročilo pristojnemu or-
ganu.

S prosilcem, kateremu so bila sredstva odobrena se skle-
ne pogodba.

27. člen
Pristojni organ določi glede tega, ali se za določene nalo-

ge koristijo sredstva iz nacionalnega ali občinskega programa.

Merila za sofinanciranje izgradnje športnih objektov

28. člen
Sofinancira se izgradnja športnih objektov, katere gradijo

športni zavodi, društva in zveze športnih društev in so (bodo)
njihova last ali last občine.
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29. člen
Pogoji za sofinanciranje:
– da se objekt uporablja (oziroma se bo) za izvajanje

dogovorjenih programov v občini,
– da se bodoči upravljalec objekta zaveže upoštevati do-

govor o prednostni uporabi športnih objektov v občini,
– da ima prosilec zagotovljena (skupno z zaprošenimi pri

tem naslovu) vsa sredstva za dokončanje izgradnje (fazne) šport-
nega objekta.

30. člen
Prednost pri odobritvi sredstev imajo:
– objekti za tiste športne dejavnosti, ki so v občini razšir-

jene in nimajo primernih objektov za vadbo in tekmovanja;
– objekti, ki so ekološko neoporečni;
– objekti, ki so namenjeni za šport mladih.

31. člen
Višina sredstev sofinanciranja je odvisna od deleža dogo-

vorjenega športnega programa v tem objektu.
Sredstva se lahko izrabijo le za namen, za katerega so

bila odobrena.
Kolikor prosilec dodeljenih sredstev iz javnih financ ni

porabil namensko, mora ta sredstva vrniti z zakonitimi obrest-
mi.

Pristojni organ odloči glede tega ali se za sofinanciranje
izgradnje športnih objektov koristijo sredstva iz nacionalnega
ali občinskega programa.

S prosilcem, kateremu so bila iz javnih financ odobrena,
se sklene pogodba.

3. Dogovor o prednostni uporabi športnih objektov

32. člen
Prednostno uporabo športnih objektov imajo pod enakimi

pogoji izvajalci športnih programov po naslednjem vrstnem
redu:

– za šport otrok in mladine,
– za vrhunski in tekmovalni šport,
– za športno rekreacijo,
– za šport invalidov.
Obvezni športni programi šolske športne vzgoje imajo

prednost pred izvajalci športnih programov.

33. člen
Programi v objektih, ki so last občine, se izvajajo po

urniku, ki ga v skladu s predhodnim dogovorom z izvajalci
športnih programov pripravi upravljalec objekta in ga predlaga
županu v sprejem.

4. Opredelitev sredstev, nadzor in sankcije

34. člen
Sredstva na podlagi razpisa odobri in dodeli občinski

svet. Izraba sredstev mora biti v skladu s pogoji razpisa in
terminskim planom izvajanja del.

V primeru nenamenske izrabe sredstev, se sredstva vrne-
jo z zamudnimi obrestmi oziroma odtegnejo iz naslova redne
dejavnosti. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev sprotno
opravlja pristojni organ Občine Črnomelj.

Po zaključku del športno društvo oziroma nosilec investi-
cije poda poročilo o zaključeni investiciji.

VII. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

35. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene progra-

me v skladu s tem pravilnikom in pogodbo sklenjeno po raz-
pisu.

Kolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, se fi-
nanciranje ukine pod pogoji navedenimi v pogodbi.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

36. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 650-00-5/2000
Črnomelj, dne 24. februarja  2000.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

1150. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v
gostinskih obratih

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. členom pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Urad-
ni list RS, št. 78/99) je Občinski svet občine Črnomelj na seji
dne 24. 2. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih

obratih

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi

katerih občinska uprava izda soglasje za obratovanje gostin-
skega obrata v podaljšanem obratovalnem času.

Občinska uprava mora pri izdaji soglasja upoštevati vsa
merila in pogoje po tem pravilniku.

2. člen
Gostinski lokali, ki se nahajajo na območju Občine Črno-

melj in so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih
naseljih lahko obratujejo med 6. in 22. uro.

3. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostin-

ski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer:
1. restavracije, gostilne, kavarne, največ do 1. ure na-

slednjega dne;
2. okrepčevalnice in dnevni bari do 24. ure;
3. diskoteke, nočni bari, bari s plesiščem, največ do

4. ure naslednjega dne;
4. hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih

gostinskih obratov (hoteli) do 23. ure;
5. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgov-

sko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah) v skladu z veljavnim
hišnim redom, vendar največ do 24. ure;

6. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v skla-
du s prijavljenim programom prireditev.

Gostinski obrati, navedeni v prvem odstavku tega člena
lahko pričnejo z obratovalnim časom ob 6. uri.

Za gostinske obrate, ki se nahajajo izven stanovanjskih
naselij obratovalni čas ni omejen.

Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen
skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).

4. člen
Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti:
1. soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor

gostinec ni lastnik lokala;
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2. mnenje krajevne skupnosti, na katere območju se go-
stinski obrat nahaja;

3. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
4. potrdilo o plačilu komunalne takse in ostalih obvezno-

sti, ki so določene z odloki na območju Občine Črnomelj.
Veljavno je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 30 dni

pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratoval-
nem času.

V primeru, da je eno od teh soglasij negativno, občinska
uprava vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v
celoti zavrne.

5. člen
Krajevna skupnost pri oblikovanju mnenja upošteva meri-

la in pogoje, in sicer:
1. Potrebe razvoja turizma:
a) vključevanje gostinskih obratov z dodatno ponudbo

(kulturni in zabavni programi, prireditve);
b) vključevanje gostinskih obratov, ki so dopolnilna po-

nudba drugim aktivnostim in programom (gostinski obrati v
kulturnih ustanovah, športnih objektih).

2. Potrebe specifičnih območij
a) neposredna bližina
– železniške in avtobusne postaje,
– kulturnih ustanov;
b) poslovno-trgovska središča.
3. Potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih

ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so
člani teh klubov.

4. Vrsta in lokacija gostinskega obrata:
a) gostinski obrati z žganimi in alkoholnimi pijačami brez

ponudbe hrane;

b) gostinski obrati v bližini pokopališč, cerkva, bolnišnic,
domov upokojencev, dijaških domov in šolskih ustanov.

5. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata v
smislu:

– navodil gostom v zvezi s parkiranjem avtomobilov,
– skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov

iz gostinskega obrata,
– skrbi za komunalne naprave v bližini gostinskega obrata.

6. člen
Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 3. člena

tega pravilnika se gostincu lahko med letom odvzame in skraj-
ša na 22. uro v primeru:

– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih sta-
novalcev, ki jih zbere KS na podlagi zapisnikov ustreznih inš-
pekcijskih služb;

– da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot
trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog inš-
pekcijskim oziroma drugim pristojnim službam.

V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega od-
stavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega
soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 30600/00026/2000
Črnomelj, dne 24. februarja  2000.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

CD-RCD-RCD-RCD-RCD-ROMOMOMOMOM

Uradni list
Vsaka zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista posameznega leta

Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem
obsegu. Če je arhiviranje nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej
zadostoval manjši predal. Zgoščenka je za arhiviranje idealna tudi zaradi popolne trajnosti in
nespremenljivosti laserskega zapisa na njej.

Število Cena za
uporabnikov posamezno leto

 v SIT

1 14.000

2–5 17.500

6–10 21.800

11–25 29.000

26–50 45.000

V ceni ni upoštevan DDV

letniki: ‘95, ‘96, ‘97, '98, '99

na CD-ROMURepublike Slovenije

Ob nakupu vseh petih letnikov hkrati vam nudimo 20% popust.
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