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PREDSEDNIK REPUBLIKE

4953. Odlok o pomilostitvi obsojenk in obsojencev –
pomilostitev po uradni dolžnosti – ob Dnevu
samostojnosti Republike Slovenije, 26.
decembru 2000

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije ter 1. in 4. člena zakona o
pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi obsojenk in obsojencev –

pomilostitev po uradni dolžnosti – ob Dnevu
samostojnosti Republike Slovenije,

26. decembru 2000

1. člen
Izrečena kazen zapora se zniža
Aleksandru Kosiju, roj. 5. 3. 1975 na Ptuju, se kazen

1 leta in 6 mesecev zapora zniža za 4 mesece,
Dragu Kozoletu, roj. 18. 8. 1953 v Brežicah, se kazen

20 let zapora zniža za 5 let,
Ireni Križanič, roj. 11. 8. 1959 v Brežicah, se kazen

7 let zapora zniža za 1 leto,
Ifeti Obradović, roj. 31. 12. 1973 v Prijedoru, se ka-

zen 4 let zapora zniža za 3 mesece.

2. člen
Izrečena kazen zapora se spremeni v pogojno ob-

sodbo
Roku Pečarju, roj. 26. 11. 1966 v Novem mestu, se

kazen 1 leta zapora spremeni v pogojno obsodbo s tem, da
se kazen ne bo izvršila, če obsojenec v 3 letih ne bo storil
novega kaznivega dejanja.

Št. 725-02-13/2000
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

4954. Odredba o spremembi in dopolnitvah odredbe
o označevanju in registraciji govedi

Na podlagi dvanajste alinee 114. člena zakona o vete-
rinarstvu (Uradni list RS št. 82/94, 21/95, 16/96, 89/99,
101/99 in 8/00) in drugega odstavka 20. člena zakona o
ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvah odredbe
o označevanju in registraciji govedi

1. člen
V 3. členu odredbe o označevanju in registraciji govedi

(Uradni list RS, št. 86/99, 59/00, 111/00) se dodajo novi
drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:

“Vsi imetniki živali morajo za potrebe centralnega regis-
tra govedi, na predpisanem obrazcu in v roku osmih dni po
prejemu obrazca, posredovati SIR naslednje podatke:

– vrsta gospodarstva,
– naslov kmetijskega gospodarstva,
– podatki o imetniku govedi (priimek in ime, naslov,

EMŠO, davčna številka, matična številka, telefonska šte-
vilka).

Obrazec iz drugega odstavka tega člena je v prilogi 1,
ki je sestavni del te odredbe.

Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena se vod-
ijo in posredujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih
podatkov.“

2. člen
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Potrdilo o označitvi iz prvega odstavka tega člena se

nahaja v prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.“.

3. člen
V 11. členu se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se

glasita:
“Obrazec potni list je v prilogi 3, obrazec začasni potni

list je v prilogi 4. Prilogi sta sestavni del te odredbe.
Začasni potni list je veljaven le v primeru, da je izpol-

njeno tudi potrdilo o označitvi.“
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4. člen
V 22. členu se 3. točka spremeni tako, da se besede “Do 1. 7. 2000 dalje“ nadomestijo z besedami “Do 1. 1. 2001“.

5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 323-170/99-5
Ljubljana, dne 13. decembra 2000.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Priloga 1
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Priloga 2
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Priloga 3
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Priloga 4
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4955. Odredba o obvezni uporabi tehnične
specifikacije za javne ceste, ki določa naprave
in ukrepe za umirjanje prometa na cestah

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in v zvezi s petim odstav-
kom 105. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Urad-
ni list RS, št. 30/98, 33/00, 49/00, 61/00 in100/00)
izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za
notranje zadeve

O D R E D B O
o obvezni uporabi tehnične specifikacije

za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe
za umirjanje prometa na cestah

1. člen
Uporaba tehnične specifikacije za javne ceste z ozna-

ko TSC 03.800 – Naprave in ukrepi za umirjanje prometa (v
nadaljevanju tehnična specifikacija), ki določa tehnične po-
goje za prometno tehnično oblikovanje naprav in ukrepov za
umirjanje prometa na javnih cestah, je obvezna.

2. člen
Tehnična specifikacija se uporablja tudi za urejanje

naprav in ukrepov za umirjanje prometa na nekategoriziranih
cestah, ki so dane v uporabo za cestni promet.

3. člen
Tehnična specifikacija je bila izdana v skladu z navodi-

lom o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne
ceste (Uradni list RS, št. 69/98) in je zainteresiranim ose-
bam na voljo na Direkciji Republike Slovenije za ceste.

4. člen
Obstoječe naprave in ukrepi za umirjanje prometa na

javnih cestah in na nekategoriziranih cestah, ki so dane v
uporabo za cestni promet, se morajo prilagoditi določbam
tehnične specifikacije najkasneje v dveh letih po uveljavitvi
te odredbe.

5. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-19/98-72
Ljubljana, dne 30. novembra 2000.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

Soglašam!
dr. Peter Jambrek l. r.

Minister
za notranje zadeve

4956. Odredba o dopolnitvi odredbe o organizacijah,
ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju
nekaterih transakcij

Na podlagi petega odstavka 4. člena zakona o prepre-
čevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94 in 63/95)
izdaja minister za finance

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o organizacijah, ki jih

ni potrebno identificirati pri opravljanju
nekaterih transakcij

1. člen
2. člen odredbe o organizacijah, ki jih ni potrebno

identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij (Uradni list
RS, št. 1/96), se dopolni tako, da se za peto alineo doda
šesta alinea, ki se glasi:

– transakcije med bankami in Pošto Slovenije, ki se
nanašajo na prenos vrednostnih papirjev preko državne
meje.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 436-6/2000
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Minister
za finance

Anton Rop l. r.

4957. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 184,60 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 110/00).

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-22/2000
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.
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4958. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za
opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo
delovanje

Na podlagi četrtega odstavka 132. člena zakona o
pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) in tretjega
odstavka 14. člena pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo
delovanje (Uradni list RS, št. 32/00) izdaja minister za pra-
vosodje

S K L E P
o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe

za opravljanje vročanja in o pravilih
za njihovo delovanje

1
Vrednost točke iz tretjega odstavka 14. člena pravilni-

ka o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje
vročanja in o pravilih za njihovo delovanje se spremeni tako,
da znaša 90 SIT.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 165-94/00
Ljubljana, dne 12. decembra 2000.

Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje

4959. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije za
vzpodbujanje otrokovega razvoja Maribor,
ustanove

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) minister za šolstvo in šport izdajam

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Fundacije za vzpodbujanje

otrokovega razvoja Maribor, ustanove

Soglašam z aktom o ustanovitvi Fundacije za vzpod-
bujanje otrokovega razvoja Maribor, ustanove, s sedežem
v Mariboru, na naslovu ob ustanovitvi Cankarjeva 3, Mari-
bor, s katerim sta ustanoviteljici Zavarovalnica Maribor,
delniška zavarovalna družba iz Maribora, Cankarjeva 3, ki
jo zastopa predsednik uprave Drago Cotar iz Maribora,
Ljubljanska 25/b in Nova kreditna banka Maribor, delniška
družba iz Maribora, Vita Krajgera 4, ki jo zastopata skupno
dr. Jože Glogovšek, predsednik uprave iz Maribora, Josi-
pa Priola 2 in Matjaž Kovačič, član uprave iz Maribora,
Smetanova 38, ustanovili Fundacijo za vzpodbujanje otro-
kovega razvoja Maribor, ustanovo, z namenom zagotavljati

materialne pogoje za delovanje waldorfske pedagogike v
Mariboru in za promocijo, obveščanje o dejavnostih, na-
menih in metodah waldorfske pedagogike, kakor tudi osta-
lih dejavnosti, povezanih z otrokovim splošnim razvojem; s
katero upravlja štiričlanska uprava v sestavi: Igor Šuijca iz
Maribora, Bolfenška 3, Marko Vončina iz Maribora, Kreko-
va 26, Nada Antauer iz Frama, Morje 154 in dr. Andrej
Fištravec iz Maribora, Veljka Vlahovića 77; o čemer je
notar Friderik Bukovič iz Maribora, TPC “City”, Vita Krajge-
ra 5, dne 25. avgusta 2000 izdal notarsko listino pod opr.
št. SV-703/2000.

Št. 022-0037/2000
Ljubljana, dne 1. decembra 2000.

dr. Lucija Čok
Ministrica

za šolstvo in šport

4960. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi
Ustanove “Fundacija Poti miru v Posočju”

Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo, na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 60/95), 16. člena zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94,
47/97 in 60/99) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99), v zadevi sogla-
sja k aktu o ustanovitvi Ustanove “Fundacija Poti miru v
Posočju”, izda

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove

“Fundacija Poti miru v Posočju”

Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove “Fundacija
Poti miru v Posočju”, s katerim so ustanovitelji: dr. Robert
Blinc, Kumanovska ulica 1, 1000 Ljubljana, Željko Cimprič,
Mučeniška ulica 2a, 5222 Kobarid, dr. Anton Jeglič, Ulica
bratov Učakar 130, 1117 Ljubljana in Zdravko Likar, Stre-
sova ulica 4d, 5222 Kobarid, ustanovili Ustanovo “Fundaci-
ja Poti miru v Posočju”, s sedežem Kobariški muzej, Gregor-
čičeva 10, 5222 Kobarid, o čemer je notar Bojan Podgor-
šek iz Ljubljane, Tavčarjeva ulica 3, dne 1. 12. 2000 izdal
notarski zapis, opr. št. SV 1097/00.

V skladu z ustanovitvenim aktom so člani prve uprave:
dr. Robert Blinc, Kumanovska ulica 1, 1000 Ljubljana, Že-
ljko Cimprič, Mučeniška ulica 2a, 5222 Kobarid, Damjana
Fortunat-Černilogar, Brunov drevored 34, 5220 Tolmin, dr.
Anton Jeglič, Ulica bratov Učakar 130, 1117 Ljubljana,
Zdravko Likar, Stresova ulica 4d, 5222 Kobarid in Miloš
Volarič, Sergeja Mašera 8a, 5222 Kobarid.

Št. 5/2000
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.

dr. Lucija Čok
Ministrica

za šolstvo in šport
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4961. Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja
knjigovodskih postavk in sestavljanju
računovodskih izkazov

Na podlagi 63. člena zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98
in 6/98) ter 4. točke 160. člena in 2. točke 256. člena
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00)
izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o podrobnejšem načinu vrednotenja
knjigovodskih postavk in sestavljanju

računovodskih izkazov

PREDMET IN VELJAVNOST SKLEPA

1. člen
Ta sklep določa:
– vrednotenje postavk sredstev in obveznosti zavaro-

valnice,
– način oblikovanja popravkov terjatev in finančnih na-

ložb zavarovalnice in
– način evidentiranja in oblikovanja popravkov regre-

snih terjatev zavarovalnice.
Določila tega sklepa se uporabljajo tudi za pokojninske

družbe.

VREDNOTENJE POSTAVK SREDSTEV IN OBVEZNOSTI

2. člen
Pri vrednotenju postavk sredstev in obveznosti zavaro-

valnica upošteva določila slovenskih računovodskih stan-
dardov SRS št. 1 do 30 in 32.

Poleg določil slovenskih računovodskih standardov za-
varovalnica pri vrednotenju sredstev in obveznosti upošteva
tudi določila tega sklepa.

Pri vrednotenju postavk sredstev in obveznosti mora
zavarovalnica izhajati iz načela previdnosti, to je nižjega vre-
dnotenja sredstev in višjega vrednotenja obveznosti.

Uporabljeno metodo vrednotenja mora zavarovalnica v
pojasnilih letnih izkazov natančno opisati, skupaj z razlogi za
njeno uporabo.

3. člen
Naložbe v zemljišča in zgradbe zavarovalnica vrednoti

po revalorizirani nabavni vrednosti oziroma tržni vrednosti.
Tržna vrednost pomeni ceno, po kateri bi bilo zemljišča

in zgradbe moč prodati v okviru zasebne pogodbe med
voljnim prodajalcem in neposrednim kupcem na dan, ko
poteka vrednotenje, pri tem pa veljajo domneve, da je obrav-
navana nepremičnina javno postavljena na trg, da pogoji na
trgu dovoljujejo redno odsvojitev in da je za pogajanja v zvezi
s prodajo na voljo običajno dolgo obdobje, ki sicer velja za
tako nepremičnino.

Tržno vrednost nepremičnine zavarovalnica ugotovi s
pomočjo cenitve vsake nepremičnine, ki jo opravi vsaj na
vsakih pet let v skladu z uveljavljenimi metodami. Cenitev
izvede skupina strokovnjakov, ki jo sestavljajo pooblaščeni
cenilec nepremičnin, pooblaščeni revizor in predstavnik za-
varovalnice.

Če se je vrednost nepremičnine od predhodne cenitve
zmanjšala, mora zavarovalnica njeno vrednost pravilno po-
praviti. Tako dobljene nižje vrednosti v naslednjih bilancah
stanja zavarovalnica ne sme povečati, razen takrat, ko je
tako povečanje posledica na novo ugotovljene tržne vredno-
sti na podlagi cenitve.

Če je zavarovalnica nepremičnino na dan bilance sta-
nja že prodala ali jo namerava v kratkem prodati, mora
vrednost, dobljeno na podlagi cenitve, zmanjšati za stroške,
ki so potrebni, če naj pride do prodaje.

4. člen
Naložbe v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na

organiziranem trgu vrednostnih papirjev zavarovalnica vre-
dnoti po tržni ceni oziroma revalorizirani nabavni vrednosti,
če je ta na dan bilance stanja nižja od tržne cene. Kot tržna
cena se upošteva dosežena cena vrednostnega papirja na
borzi vrednostnih papirjev na dan bilance stanja, oziroma na
zadnji dan trgovanja na borzi pred dnevom bilance stanja,
če se na dan bilance stanja na borzi vrednostnih papirjev ne
trguje.

5. člen
Terjatve iz naslova posojil in naložbe v vrednostne pa-

pirje, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vredno-
stnih papirjev (v nadaljevanju: določene finančne naložbe) in
terjatve iz zavarovalnih poslov zavarovalnica vrednoti na pod-
lagi ocene njihove vnovčljive vrednosti. Določene finančne
naložbe zavarovalnica vrednoti na podlagi posamične ocene
plačilne sposobnosti dolžnika, v skladu z določili 9. člena
tega sklepa, ki se nanašajo na premoženjska zavarovanja.

6. člen
Obveznosti zavarovalnice iz zavarovalnih poslov so do-

ločene na podlagi zavarovalnih pogodb in aktuarskih izraču-
nov.

7. člen
Vse postavke sredstev in obveznosti, ki so izražene v

tuji valuti, se preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan, na katerega se nanaša računovodski iz-
kaz. Če tako dopušča načelo previdnosti, lahko zavarovalni-
ca uporabi tudi tržni tečaj valute, pri čemer se za sredstva
uporablja nakupni tečaj, za obveznosti pa prodajni tečaj.

NAČIN EVIDENTIRANJA IN OBLIKOVANJA POPRAVKOV
TERJATEV IZ ZAVAROVALNIH POSLOV IN DOLOČENIH

FINANČNIH NALOŽB

8. člen
Terjatve iz zavarovalnih poslov, terjatve iz naslova poso-

jil in naložbe v vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo nepo-
botane z morebitnimi obveznostmi do istih pravnih in fizičnih
oseb iz zavarovalnih pogodb, dokler ni pobotanje izvedeno.

9. člen
A) Zavarovalna skupina: Premoženjska zavarovanja
Zavarovalnica oceni vnovčljivo velikost terjatev in obli-

kuje ustrezne popravke na podlagi posamične ocene plačil-
ne sposobnosti zavarovalca oziroma starostne strukture ter-
jatev glede na dospelost po pogodbah.

1. Pri večjih zavarovalcih zavarovalnica oceni vnovčljivo
velikost terjatve na podlagi:
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– ocene finančnega položaja in plačilne sposobnosti
zavarovalca,

– vrste in obsega zavarovanja terjatev do posamezne-
ga zavarovalca,

– izpolnjevanja zavarovalčevih obveznosti do zavaro-
valnice v preteklih obdobjih.

2. Terjatve iz zavarovalnih poslov do zavarovalcev, ka-
terih plačilne sposobnosti ne ocenjuje posamično, zavaro-
valnica razvrsti v pet skupin na podlagi starosti dospelih
terjatev po zavarovalnih pogodbah, za katere oblikuje na-
slednje popravke vrednosti:

a) za prvo skupino, v katero razvrsti terjatve, pri katerih
je od dospelosti preteklo do 30 dni, zavarovalnica ne obliku-
je popravkov vrednosti,

b) za drugo skupino, v katero razvrsti terjatve, pri kate-
rih je od dospelosti preteklo od 31 do 90 dni, zavarovalnica
oblikuje popravke vrednosti v višini od 10 do 30%,

c) za tretjo skupino, v katero razvrsti terjatve, pri katerih
je od dospelosti preteklo od 91 do 180 dni, zavarovalnica
oblikuje popravke vrednosti v višini od 31 do 60%,

d) za četrto skupino, v katero razvrsti terjatve, pri kate-
rih je od dospelosti preteklo od 181 do 270 dni, zavaroval-
nica oblikuje popravke vrednosti v višini od 61 do 90%,

e) za peto skupino, v katero razvrsti terjatve, pri katerih
je od dospelosti preteklo več kot 270 dni, zavarovalnica
oblikuje popravke vrednosti v višini 100%.

Za terjatve do pravnih oseb, nad katerimi je bil objav-
ljen stečajni postopek, zavarovalnica ne glede na starost
terjatev oblikuje popravke vrednosti v višini 100%,

B) Zavarovalna skupina: življenjska zavarovanja
Terjatve iz zavarovalnih poslov do zavarovalcev v zava-

rovalni skupini življenjskih zavarovanj, katerih plačilne spo-
sobnosti ne ocenjuje posamično, zavarovalnica razvrsti v
štiri skupine, za katere oblikuje naslednje popravke vredno-
sti oziroma opravi odpis terjatev, glede na starost dospelih
terjatev po zavarovalnih pogodbah.

Skupina terjatev Starost terjatev Popravek vrednosti v%

a do 30 dni 10%
b 31 do 60 dni 40%
c 61 do 90 dni 60%

Terjatve nad 90 dni zavarovalnica v celoti odpiše.
Zavarovalnica z internim aktom določi podrobnejše kri-

terije za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev v okviru
razponov, določenih s tem sklepom, kakor tudi kriterije, na
podlagi katerih določi večje zavarovalce, katerih plačilno
sposobnost ocenjuje posamično.

NAČIN EVIDENTIRANJA IN OBLIKOVANJA POPRAVKOV
REGRESNIH TERJATEV ZAVAROVALNICE

10. člen
Zavarovalnica vzpostavi regresno terjatev do zavaroval-

ca oziroma dolžnika v skladu z določili zavarovalne pogod-
be, ob obračunu odškodnine oziroma zavarovalnine. Neu-
veljavljene regresne terjatve zavarovalnica evidentira v izven-
bilančni evidenci.

Regresne terjatve, pri katerih je pridobljena ustrezna
pravna podlaga (pravnomočna sodna izvršba, sklenjen pisni
sporazum z zavarovalcem oziroma dolžnikom, pričetek od-
plačevanja dolga s strani zavarovalca – dolžnika), zavaroval-
nica evidentira kot uveljavljene regresne terjatve. Zavaroval-
nica oblikuje popravke regresnih terjatev na podlagi posa-
mične ocene finančnega stanja in plačilne sposobnosti za-
varovalcev oziroma dolžnikov, do katerih ima uveljavljene
regresne terjatve.

NAČIN OBLIKOVANJA POPRAVKOV DRUGIH TERJATEV
IZ POSLOVANJA

11. člen
Zavarovalnica oblikuje popravke vrednosti drugih terja-

tev iz poslovanja na podlagi posamične ocene finančnega
stanja in plačilne sposobnosti dolžnikov, do katerih ima evi-
dentirano neporavnano terjatev.

UVELJAVITEV SKLEPA

12. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2001.
Zavarovalnice, ustanovljene pred uveljavitvijo ZZavar,

so dolžne ravnati v skladu s tem sklepom od dneva uskladi-
tve svojega poslovanja z ZZavar, vendar najkasneje od dne
3. 3. 2001.

Ljubljana, dne 14. decembra 2000.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

4962. Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti
sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga
mora zagotavljati zavarovalnica

Na podlagi 8. točke 109. člena, 138. člena in
177. člena, v povezavi s 1. točko tretjega odstavka
176. člena in na podlagi 2. točke 256. člena zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja
Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev

in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora
zagotavljati zavarovalnica

PREDMET SKLEPA

1. člen
Ta sklep določa:
– način izračuna količnika likvidnosti sredstev za zava-

rovalnico,
– najmanjši obseg likvidnosti zavarovalnice,
– vsebino, način in roke poročanja Agenciji za zavaro-

valni nadzor (v nadaljevanju: agencija) o nastopu nesposo-
bnosti poravnati dospele obveznosti ob njihovi dospelosti,

KOLIČNIK LIKVIDNOSTI ZAVAROVALNICE

2. člen
Količnik likvidnosti zavarovalnice je razmerje med likvi-

dnimi sredstvi iz 3. člena tega sklepa ter dospelimi in kmalu
dospelimi obveznostmi iz 4. člena tega sklepa.
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LIKVIDNA SREDSTVA IN OBSEG LIKVIDNOSTI
ZAVAROVALNICE

3. člen
Med likvidna sredstva, katerih skupna vrednost pred-

stavlja vsakokratno stanje likvidnosti zavarovalnice, se po
tem sklepu uvrščajo:

– imetja na denarnih računih zavarovalnice,
– vloge na vpogled, vloge s preostalo dospelostjo do

6 dni in vloge na odpoklic z odpoklicem do 6 dni pri bankah,
– gotovina v blagajni,
– obveznice oziroma kuponi obveznic, blagajniški zapi-

si in drugi primerljivi denarni inštrumenti, če je njihov izdaja-
telj Banka Slovenije, Republika Slovenija, centralna banka
ali vlada države članice EEA ali katere od primerljivih držav
OECD (Priloga 1),

– obveznice oziroma kuponi obveznic drugih izdajate-
ljev, če se z njimi trguje na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev,

– delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev,

– terjatve do klirinško depotnih družb iz naslova kupnin
za vrednostne papirje, prodane na borzah članic svetovnega
združenja borz, z dospelostjo do vključno 6 dni, razen če so
terjatve že dospele več kot en dan, a še niso bile plačane,

– neizkoriščeni del pogodbeno odobrenih, brezpogoj-
nih okvirnih kreditov bank s sedežem v Republiki Sloveniji,
državi članici EEA ali kateri od primerljivih držav OECD (Pri-
loga 1), ki jih je možno črpati v šestih dneh, do višine
izrecno opredeljene v pogodbi,

– dospele in nedospele terjatve, za katere je zavaroval-
nica prejela predujem oziroma trdno dokazilo o plačilu s
strani Agencije za plačilni promet Republike Slovenije ali
banke s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EEA ali
kateri izmed primerljivih držav OECD (Priloga 1),

– realno pričakovani prilivi iz dospelih terjatev iz zavaro-
valnih premij v naslednjih šestih dneh, upoštevajoč višino
premij in izkustveni odstotek tedensko realiziranih prilivov
zavarovalnice iz tega naslova,

DOSPELE IN KMALU DOSPELE OBVEZNOSTI
ZAVAROVALNICE

4. člen
Dospele obveznosti zavarovalnice po tem sklepu so

vse obveznosti iz poslovanja in financiranja, ki so dospele
v plačilo do dne, za katerega se izračunava količnik likvi-
dnosti.

Kmalu dospele obveznosti zavarovalnice po tem skle-
pu so vse obveznosti iz poslovanja, določene na podlagi
zavarovalnih pogodb in aktuarskih izračunov ter obveznosti
iz financiranja, ki bodo dospele v roku 6 dni od dne, za
katerega se izračunava količnik likvidnosti.

Obveznosti po tem sklepu so vse bilančne obveznosti
in tiste izvenbilančne obveznosti, ki so nepreklicne in pove-
zane z izdatkom.

Obveznosti po tem sklepu so tudi vsi drugi pričakovani
izdatki, ki niso izkazani kot obveznosti v bilanci stanja, bodo
pa verjetno nastopili v roku 6 dni.

NAJMANJŠI OBSEG LIKVIDNOSTI ZAVAROVALNICE

5. člen
Zavarovalnica dosega najmanjši obseg likvidnosti, če

količnik likvidnosti zavarovalnice, izračunan v skladu z
2. členom tega sklepa, znaša vsaj 1.

IZRAČUNAVANJE KOLIČNIKA LIKVIDNOSTI IN STANJA
LIKVIDNOSTI

6. člen
Zavarovalnica mora vsak prvi delovni dan v tednu izra-

čunati stanje likvidnosti iz 3. člena, višino dospelih in kmalu
dospelih obveznosti iz 4. člena in količnik likvidnosti iz
2. člena tega sklepa.

Zavarovalnica opravi izračun iz prvega odstavka tega
člena na obrazcu Z-LIKV-1, določenim v Prilogi 2 tega skle-
pa, ločeno za kritno premoženje, ter za vse dele premože-
nja, za katere je v skladu s 133. členom zakona odprla
posebne denarne račune pri banki oziroma organizaciji, ki
opravlja plačilni promet. Pri tem upošteva tudi sorazmerni
del premoženja, ki ni namenjeno kritju obveznosti do zavaro-
valcev.

Izpolnjene obrazce Z-LIKV-1 zavarovalnica hrani kot
dokumentarno gradivo, ki ga predloži inšpektorjem agencije
ob kontrolnem pregledu v zavarovalnici oziroma dostavi agen-
ciji na njeno izrecno pisno zahtevo.

POROČANJE AGENCIJI V PRIMERU NASTOPA
NESPOSOBNOSTI PORAVNATI DOSPELE DENARNE

OBVEZNOSTI OB NJIHOVI DOSPELOSTI

7. člen
Zavarovalnica mora agencijo v 24 urah po nastopu

zamude obvestiti o vsaki zamudi plačila dospele obveznosti,
če je razlog za zamudo plačilna nesposobnost.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora obse-
gati skupno višino dospelih neplačanih obveznosti zvaroval-
nice, navedbo razlogov za zamudo plačila in navedbo ukre-
pov, ki jih bo zavarovalnica sprejela za odpravo plačilne
nesposobnosti.

Zavarovalnica mora v obvestilu posebej navesti tudi, če
je za premoščanje nelikvidnosti najela posojilo pri poslovni
banki, z navedbo višine in ročnosti posojila.

Zavarovalnica mora obvestilu iz prvega odstavka tega
člena priložiti izračun stanja likvidnosti na obrazcu Z-LIKV-1
za tekoči teden.

UVELJAVITEV SKLEPA

8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
Zavarovalnice, ustanovljene pred uveljavitvijo ZZavar,

so dolžne ravnati v skladu s tem sklepom od dneva uskladi-
tve svojega poslovanja z ZZavar, vendar najkasneje od dne
3. 3. 2001.

Ljubljana, dne 14. decembra 2000.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

Priloga 1: DRŽAVE EEA IN NEKATERE PRIMERLJIVE
DRŽAVE OECD

Države EEA
1. Vse države, polnopravne članice Evropske unije
2. Islandija
3. Liechtenstein
4. Norveška
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Primerljive države OECD
5. Avstralija
6. Japonska
7. Kanada
8. Nova Zelandija
9. Švica
10. ZDA

Priloga 2: NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA Z-LIKV-1

V stolpec 3 se vpisujejo konti oziroma seznami, na katerih ima zavarovalnica zavedene podatke o posamezni postavki.
Zavarovalnica mora sezname voditi kot ostalo dokumentacijo. Po navedenih kontih in seznamih mora biti zavarovalnica
sposobna vsak trenutek dokazati pravilnost uvrstitve v posamezno postavko in vrednost postavke.
V stolpec 4 se vpisujejo podatki po posameznih postavkah, kot so navedeni v vrsticah od 1 do 15 in od 17 do 24, v vrstico
16 se vpisuje vsota postavk iz 3. člena tega sklepa, v vrstico 25 vsota postavk iz 4. člena tega sklepa in v vrstico 26 količnik
likvidnosti iz 2. člena tega sklepa.
V stolpec 5 se vpisujejo morebitne opombe v zvezi s podatki v posamezni vrstici.
Na obrazec se vpiše datum izdelave obrazca. Obrazec podpiše oseba, odgovorna za njegovo izdelavo.

PRILOGA 2
Z-LIKV-1: TEDENSKO STANJE IN KOLIČNIK LIKVIDNOSTI
ZAVAROVALNICA:
SEDEŽ:
NAZIV KRITNEGA SKLADA OZIROMA KRITNEGA PREMOŽENJA:

v 1.000 SIT
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4963. Sklep o načinu obveščanja kvalificiranega
imetnika o nameri odtujitve delnic

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena in 2. točke
256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.
13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o načinu obveščanja kvalificiranega imetnika

o nameri odtujitve delnic

VSEBINA IN NAMEN SKLEPA

1. člen
(1) Za pridobitev delnic zavarovalnice, na podlagi kate-

rih oseba posredno ali neposredno doseže ali preseže kvali-
ficirani delež v zavarovalnici, je potrebno dovoljenje Agenci-
je za zavarovalni nadzor.

(2) Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena (kvalificirani imetnik), mora za vsako nadaljnjo
pridobitev delnic zavarovalnice, na podlagi katere doseže ali
preseže mejo 20%, 33% ali 50% deleža glasovalnih pravic
ali deleža v kapitalu zavarovalnice, ali na podlagi katerih
oseba postane obvladujoča družba zavarovalnice, pridobiti
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.

(3) Če namerava oseba, ki je pridobila dovoljenje iz
prvega oziroma drugega odstavka tega člena odtujiti delnice
tako, da bi se zaradi tega njen delež zmanjšal pod mejo, za
katero je pridobila dovoljenje, mora o tem obvestiti Agencijo
za zavarovalni nadzor.

(4) Ta sklep podrobneje določa način obveščanja iz
tretjega odstavka tega člena.

NAČIN SPREMLJANJA

2. člen
Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega oziroma

drugega odstavka 1. člena tega sklepa, mora Agenciji za
zavarovalni nadzor posredovati poročilo o nameri odtujitve
delnic, po kateri bi se njen delež zmanjšal pod mejo, za
katero je pridobila dovoljenje, v obliki obrazca KAP-UDL/KI.
Obrazec je sestavni del tega sklepa.

OBVEZNOST IN ROKI POROČANJA

3. člen
(1) Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega oziroma

drugega odstavka 1. člena tega sklepa predloži Agenciji za
zavarovalni nadzor poročilo v obliki obrazca iz 2. člena tega
sklepa po stanju na dan pred vpisom sprememb v delniški
knjigi oziroma Klirinško depotni družbi.

(2) Rok za predložitev poročila iz 2. člena tega sklepa
je najmanj 1 delovni dan pred nameravano odtujitvijo delnic.

UVELJAVITEV SKLEPA

4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 14. decembra 2000.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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4964. Poročilo o gibanju plač za oktober 2000

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in
nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za oktober 2000

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2000 je znašala 196.779 SIT in je bila
za 2,2 odstotka višja kot septembra 2000.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2000 je znašala 123.817 SIT in je bila
za 2,0 odstotka višja kot septembra 2000.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje avgust–
oktober 2000 je znašala 194.343 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za oktober
2000 na november 1999 - oktober 2000 znaša 104,9.

Št. 941-15-15/2000
Ljubljana, dne 18. decembra 2000.

Direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

4965. Odlok o določitvi imen ulic in ukinitvi imena ene
ulice na območju Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86)
in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 4. izredni seji dne 4. 12. 2000
sprejel

O D L O K
o določitvi imen ulic in ukinitvi imena ene ulice

na območju Mestne občine Ljubljana

1. člen
V naselju Ljubljana:
– se v stanovanjski soseski v območju urejanja ŠS 1/9

“Ob Koseškem bajerju” na novo poimenujejo naslednje uli-
ce:

1. Bergantova ulica - ulica se približno 80 metrov za-
hodno od križišča ulice Draga in Večne poti odcepi od ulice
Draga in poteka proti jugu ter se slepo konča.

2. Černigojeva ulica - ulica se zahodno od novopoime-
novane Bergantove ulice odcepi od ulice Draga in poteka
proti jugu ter se ob južni meji območja soseske slepo kon-
ča.

3. Karingerjeva ulica - ulica se zahodno od novopoime-
novane Černigojeve ulice odcepi od ulice Draga in poteka
proti jugu ter se ob južni meji območja soseske slepo konča.

4. Maleševa ulica - ulica se zahodno od novopoimeno-
vane Karingerjeve ulice odcepi od ulice Draga in poteka
proti jugu ter se ob južni meji območja soseske slepo kon-
ča.

5. Strojeva ulica - ulica se zahodno od novopoimeno-
vane Maleševe ulice odcepi od ulice Draga in poteka proti
jugu ter se ob južni meji območja soseske slepo konča.

6. Tisnikarjeva ulica - ulica se zahodno od novopoime-
novane Strojeve ulice odcepi od ulice Draga in poteka proti
jugu ter se ob južni meji območja soseske slepo konča.

7. Tratnikova ulica - ulica se zahodno od novopoime-
novane Tisnikarjeve ulice odcepi od ulice Draga in poteka
proti jugu ter se ob južni meji območja soseske slepo konča.

Spremeni se ime delu naslednjega parka:
1. Argentinski park-del – se preimenuje v Park sloven-

ske reformacije.
V Park slovenske reformacije se preimenuje del Argen-

tinskega parka med Župančičevo ulico, Argentinskim par-
kom in Puharjevo ulico.

Ukine se ime naslednje ulice:
1. Strojeva ulica - ime ulice, ki se odcepi od Vodo-

vodne ceste severno od prehoda čez kamniško progo, se
ukine.

2. člen
Območna geodetska uprava - izpostava Ljubljana izve-

de na podlagi tega odloka vse spremembe in jih vnese v
evidenco uradno poimenovanih naselij in ulic ter v evidenco
hišnih številk, ki jih v skladu s prvim odstavkom 12. člena
zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) vodi v registru območij
prostorskih enot za območje Mestne občine Ljubljana.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 017-3/00-2
Ljubljana, dne 4. decembra 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l.r.

4966. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne
pomoči občanom Mesne občine Ljubljana

Na podlagi 21.člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št.72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 68/96 - odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 12/99 - odl. US, 36/99 - odl. US
in 59/99 - odl. US) in 17. ter 26. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97,
13/98, 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
20. seji dne 20. 11. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči

občanom Mestne občine Ljubljana

1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– upravičenost do brezplačne pravne pomoči,
– nameni, za katere občani lahko prosijo za storitve

brezplačne pravne pomoči,
– pogoji za upravičenost do brezplačne pravne 
pomoči,
– pristojni organi, ki odločajo o upravičenosti do stori-

tev brezplačne pravne pomoči,
– način zagotavljanja brezplačne pravne pomoči.

2. člen
Brezplačno pravno pomoč zagotavlja Mestna občina

Ljubljana v obliki financiranja pravnega svetovanja v skladu s
proračunskimi sredstvi tistim občanom, ki izpolnjujejo pogo-
je in to na način, ki ga določa ta pravilnik.
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3. člen
Do brezplačnega pravnega svetovanja je upravičen ob-

čan Mestne občine Ljubljana:
– ki je prejemnik denarne pomoči kot edinega vira za

preživljanje ali denarnega dodatka po zakonu o socialnem
varstvu,

– ki ni prejemnik nobene od pomoči iz prve alinee,
vendar se je po oceni pristojnega centra za socialno delo
znašel v socialni stiski in težavi.

4. člen
Brezplačna pravna pomoč obsega nudenje pravnih na-

svetov o pravicah stranke in sestavo vlog oziroma zahtevkov
za začetek postopka v vseh zadevah, s katerimi upravičenci
rešujejo svoj socialni položaj in preživljanje sebe in svoje
družine, predvsem v naslednjih primerih:

– postopki uveljavljanja ali pridobivanja pravic iz družin-
skih razmerij,

– pravni posli, ki vplivajo na status občana,
– uveljavljanje pravic iz osnovnega pokojninskega var-

stva, zdravstvenega varstva in uveljavljanje socialnovarstve-
nih pravic in pravic do družinskih prejemkov,

– uveljavljanje varstva pravic otrok,
– uveljavljanje varstva pravic iz delovnega razmerja,
– uveljavljanje pravic iz najemnih stanovanjskih razme-

rij.
Brezplačna pravna pomoč ne zajema zastopanje obča-

na v postopku.

5. člen
Na podlagi javnega razpisa Mestna občina Ljubljana

izbere izvajalce, ki bodo občanom zagotavljali brezplačno
pravno svetovanje. Izvajalec je lahko le univerzitetni diplomi-
rani pravnik s pravniškim državnim izpitom, odvetnik in prav-
na oseba, ki ima v svoje delo vključene univerzitetne diplo-
mirane pravnike s pravniškim državnim izpitom in ima na
območju Mestne občine Ljubljana zagotovljene ustrezne pro-
store za pravno svetovanje.

Z izbranimi izvajalci sklene Mestna občina Ljubljana
pogodbo, v kateri zlasti določi vrsto in obseg ter kraj in čas
pravnega svetovanja in ceno.

Sredstva za izvajanje pravnega svetovanja se zagotovi-
jo vsako leto v proračunu Mestne občine Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana bo izbrala med izvajalci tudi
take, ki bodo zagotavljali storitve za občane s posebnimi
potrebami, za katere morajo imeti izpolnjene posebne pogo-
je, ki zagotavljajo odpravo arhitektonskih in komunikacijskih
ovir pri dostopnosti do njihovih storitev brezplačne pravne
pomoči.

6. člen
Občan za brezplačno pravno svetovanje zaprosi pri

Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo Mestne občine
Ljubljana. Občan je dolžan priložiti sklep o prejemanju de-
narne pomoči ali mnenje iz druge alinee 3. člena tega pravil-
nika, druge potrebne podatke ter dokumentacijo, ki se na-
naša na reševanje njegove zadeve.

7. člen
Občanu se odobri brezplačno pravno svetovanje, če

izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika. Občanu, ki ne
izpolnjuje pogojev, se prošnja zavrne.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 550-97/00-4
Ljubljana, dne 20. novembra 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BELTINCI

4967. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor na območju Občine Beltinci
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za
objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijskega dovoljenja in kaj se lahko šteje za
pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi
16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00)
je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 6. 12. 2000
sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov
v prostor na območju Občine Beltinci za katere

ni potrebno lokacijsko dovoljenje

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja veli-

kost in način gradnje pomožnih objektov in posegi v prostor
in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje ter zado-
stuje odločba o dovolitvi priglašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR

2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor ter dela iz 1.

člena tega odloka štejejo:
1. vzdrževalna dela in adaptacije obstoječih objektov,

naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerimi se
bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmogljivost in
njihov namen ter gradnja tercialnih komunalnih in infrastruk-
turnih objektov in naprav za potrebe posameznega že obsto-
ječega objekta pod pogoji upravljalcev posameznih in-
frastrukturnih objektov in naprav ter v skladu z omejitvami po
tem odloku;

2. odstranitev objektov ali naprav do bruto gradbene
površine 60 m2, če s tem niso ogroženi sosednji objekti;

3. lesene in zidane pritlične drvarnice, lesene vrtne
ute, v brežino ali v teren vkopane kleti (lahko zidane, vendar
zasute v celoti vsaj s treh strani), garaže za osebna vozila, če
ne presegajo bruto gradbene površine 30 m2 in so postav-
ljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;
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4. leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali,
svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, pesjaki, če
ne presegajo bruto gradbene površine 20 m2 in so postav-
ljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;

5. tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene
površine 100 m2, plastenjaki brez temeljev do bruto 300 m2

površine in lesene lope za vrtno orodje ob teh (brez pasovnih
temeljev), če ne presegajo bruto gradbene površine 20 m2;

6. zunanji bazeni za individualno uporabo v sklopu
funkcionalih površin že obstoječih objektov z vkopom v te-
ren do 1,50 m in do bruto gradbene površine 40 m2, ribniki
oziroma bazeni za vodne biotope ter vodometi v sklopu
funkcionalnih površin že obstoječih objektov do bruto grad-
bene površine 50 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka in
zbiralnika za pitno vodo,

7. stolpni in koritasti silosi za shranjevanje krme, pšeni-
ce, do skupne prostornine 100 m3 v sklopu obstoječega
kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že
obstoječih gospodarskih poslopjih,

8. leseni ali zidani skednji, kašče, lope za shrambo
sena, krme, stelje, poljščin, garaže za kmetijske stroje, oro-
dja in začasna zavetišča za živino do bruto gradbene površi-
ne 50 m2,

9. gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih go-
spodarstev v neprepustni izvedbi do velikosti 50 m3, na
funkcionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objek-
tov – hlevov; “če niso locirane v neposredni bližini sosednjih
stanovanjskih objektov“,

10. čebelnjaki na točkovnih temeljih (lesen, nepodkle-
ten), če v skupni tlorisni površini ne presega 25 m2 in 3,20
m višine prednje kapne lege nad nivojem tal objekta,

11. postavitev medposestnih, vrtnih, dvoriščnih ograj
(lesenih, betonsko-žičnih, kovinsko žičnih… in živih mej) do
višine 1,20 m ob cestni strani, pod pogojem, da niso graje-
ne iz odpadnih materialov. V posebnih primerih se dovoli
tudi postavitev višjih medposestnih ograj (zaščita pred divja-
djo, obore, zaščita pred nezaželenimi vplivi v okolje, itd.),
vendar smejo biti v oddaljenosti 4 m vstran od meje s ce-
stnim svetom tudi visoke največ 1,20 m. Odmiki ograj od
javnih cest morajo biti v skladu s predpisi o javnih cestah,

12. oporni zidovi do višine 1,50 m, izjemoma tudi do 2
m, če je podan ustrezni statični izračun, z obveznim odmi-
kom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih določajo
predpisi o javnih cestah,

13. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami ter
dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potre-
be parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktorjev s
priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic, vetrolovi pri
individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopij, če
ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2, zunanje stopni-
ce do višine 5 m, ki so postavljeni v sklopu funkcionalnih
površin že obstoječih objektov. Če je objekt namenjen parki-
ranju, je potrebno izvesti tlake in lovilce odpadnih olj,

14. namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, sa-
telitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja
frčad, dimnikov do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih,

15. postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih,
če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2,

16. zasteklitev balkonov, teras, zunanjih stopnic pri
obstoječih objektih; za večstanovanjske objekte in bloke se
zahteva enotno oblikovanje za celotno zgradbo,

17. tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred stano-
vanjskimi in drugimi objekti; če ni potrebna dodatna komunalna
ureditev ali če je možno odvodnjavanje speljati v javno meteor-
no kanalizacijo oziroma kanalizacijo mešanega sistema,

18. ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (sto-
jala za kolesa z nadstrešnico),

19. postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, kori-
ta za rože in grmovnice), dopolnilna oprema parkov in otro-
ških igrišč ter ureditev otroških igrišč,

20. začasna postavitev pokritih razstavnih prostorov in
ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene povr-
šine 50 m2, objekti namenjeni turistični in sezonski prodaji
do bruto površine 15 m2 ter postavitev odrov, nadstrešnic,
šotorov, ipd., za potrebe raznih prireditev, sejmov, ipd.,

21. reklamni, obvestilni in podobni panoji, naprave, ki
niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove,
ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji,
ki so v skladu z odlokom o postavljanju in upravljanju objek-
tov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine
Beltinci in skladno s soglasjem lastnika zemljišča ali objekta,

22. montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobu-
snih postajališčih, v dogovoru z upravljalcem ceste,

23. verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do sku-
pne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,50 m, spominske
plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja,
vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča,

24. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije
na javnih cestah v upravljanju Občine Beltinci v skladu s
predpisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela
ter modernizacije na nekategoriziranih cestah in poteh v
skladu s pogoji, ki jih določi njen lastnik ali od njega poobla-
ščeni upravljalec,

25. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob so-
glasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje
terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela,
skladno s soglasjem lastnika zemljišča,

26. drenaže na posameznih zemljiščih do površine 1
ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemote-
če za sosednja zemljišča,

27. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir
za ljudi z omejeno zmožnostjo gibanja – gradnja klančin,
ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih,
kolikor se ne posega v konstrukcijo objekta ali ob njih,

28. rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do prostorni-
ne 5 m z izvedbo priključka na objekt pri individualnih stano-
vanjskih hišah, ob upoštevanju tehničnih razpisov.

29. izvedba priključka plinovodnega omrežja zemelj-
skega plina s priključno močjo do 50 kw, od požarne pipe
oziroma glavnega distribucijskega omrežja do posamezne-
ga porabnika ter notranja preureditev kotlovnic na zemeljski
plin za priključno moč 50 kw, vse za potrebe občanov in
njihovih družin (izključno za individualne stanovanjske objek-
te) s tem, da mora investitor k priglasitvi, razen dokumenta-
cije iz 8. člena tega odloka, predložiti še:

– tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskega pri-
ključka in za notranjo izvedbo plinske inštalacije s priključi-
tvijo plinskih trošil oziroma za notranjo preureditev kotlovni-
ce, ki jo izdela projektantska organizacija ali distributer pli-
na, ki ima na območju Občine Beltinci koncesijo za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom, in
po končanju del: pridobiti od izvajalca vse ateste in izjave,
ter zapisnik dimnikarskega podjetja o kontroli dimovodnih
naprav.

III. POGOJI IN OMEJITVE

3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati

naslednje pogoje:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je

določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen, če s tem
odlokom ni drugače določeno,
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– posegi morajo biti skladni z drugimi splošnimi akti
občine,

– zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete
pravice in interesi drugih oseb,

– zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom
okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarstve-
nimi, obrambno-zaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z
varovanjem naravne in kulturne dediščine.

4. člen
Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani

pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni komu-

nalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in napra-
ve,

– z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev
zemljišča v prvotno stanje.

5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoje-

čim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v
okolje, isto velja za obnovo že obstoječih objektov,

– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen kra-
jinskim in oblikovnim značilnostim območja,

– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni
streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in
barva kritine,

– pomožni objekti (samostojni ali kot prizidki) se mora-
jo glede na njihovo funkcijo locirati praviloma tako, da so
umaknjeni pogledu s cestne strani (v notranjost parcele
oziroma zemljišča) le izjemoma glede na namen pa na obce-
stno (ulično) stran, vendar za “gradbeno“ linijo in z ustrezno
zasaditvijo oziroma markacijo,

– tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj
enotni in iz naravnih materialov,

– objekti ne smejo biti locirani tako da, ovirajo pregle-
dnost križišč ali cest,

– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih
upravljalca posameznega komunalnega voda,

– odmiki od medposestne meje morajo biti vsaj 2 m,
oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika so-
sednjega zemljišča,

– predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz 11., 12.,
20. in 28. točke 2. člena tega odloka,

– odmik za objekte iz 20. točke 2. člena tega odloka je
minimalno 0,5 m od medposestne meje; s soglasjem lastni-
ka sosednjega zemljišča je lahko ta odmik tudi manjši,

– objekti iz 11. in 12. točke 2. člena tega odloka so
postavljeni tako, če s tem ni ovirana normalna uporaba
sosednjega zemljišča, na parc. mejo s soglasjem lastnika
sosednjega zemljišča,

– odmiki rezervoarjev za tekoči naftni plin iz 28. točke
2. člena odloka morajo biti skladni s pravilnikom za utekoči-
njeni naftni plin.

6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov

(2 ali več pomožnih objektov), ki so kakorkoli povezani v
celoto, ne sme presegati 60 m2, razen objektov kjer je za
posamezni objekt s tem odlokom dovoljena večja površina,

– vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na
območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,

– za vse posege v večstanovanjskih objektih je zahte-
vano enotno oblikovanje in izbira materialov,

– za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objek-
tih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski,
naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrez-
no soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine,

– za posege iz 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13., 15., 16.,
20., 21. in 22. točke 2. člena si mora investitor posega
pridobiti mnenje oziroma potrdilo Občinske uprave občine
Beltinci o usklajenosti posega z prostorskim izvedbenim
načrtom. V nasprotnem primeru organ, pristojen za izdajo
odločbe o dovolitvi priglašenih del, le-te ne sme izdati. Po-
segi za izvedbo katerih je določena pridobitev soglasja Ob-
činske uprave občine Beltinci, ne smejo biti v nasprotju z
določili tangiranih PIN.

IV. PRIGLASITEV DEL

7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z

določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta priglasiti
pri pristojnem upravnem organu Upravne enote Murska So-
bota.

Odločbo o dovolitvi priglašenih del skladno s tem odlo-
kom izda pristojni upravni organ, le-ta pošlje izdano odločbo
v vednost Občinski upravi občine Beltinci.

8. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu v

prostor (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis
materialov in konstrukcije),

– kopijo katastrskega načrta,
– vris predvidenega položaja objekta glede na obstoje-

či objekt v kopijo katastrskega načrta, oziroma situacijo
objekta v ustreznem merilu 1: 1000 ali 1: 500, razen za
posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za posege v
zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem in moder-
niziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne spreminja
velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh objektov,

– skico objekta ali idejni projekt (tloris, prerez, značilne
fasade – vse v ustreznem merilu 1: 100 ali 1: 50) razen za
posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za vse
posege v zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem
in moderniziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne
spreminja velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh
objektov,

– zemljiškoknjižni izpisek ali drugo dokazilo o pravici
graditi oziroma posegati na zemljišču, na katerem naj bi
objekt stal ali se poseg izvajal,

– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,
– če gre za začasni objekt (sezonska postavitev), da-

tum, do katerega bo ta objekt stal,
– urbanistično mnenje za posege na večstanovanjskih

objektih in blokih iz 16. točke 2. člena tega odloka,
– soglasje upravljalca javne ceste za postavitev ograje

v varstvenem pasu javne ceste, za postavitev ograje ob
nekategorizirani cesti pa soglasje njenega lastnika ali uprav-
ljalca, če je odmik ograje od meje cestnega sveta manjši od
1 m.

Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta ali pose-
ga v prostor v postopku določi, katera mnenja in soglasja je
potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.

Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v
zakonitem roku (ne glede na to, ali je zanje zaprosil naročnik
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ali upravni organ), se šteje, kot da je soglasje ali mnenje
pozitivno.

9. člen
Po prejemu zahtevka oziroma popolne vloge iz 7. člena

tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo
o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.

Investitor ne sme začeti s priglašenimi deli brez odloč-
be iz prejšnjega odstavka.

Izdana odločba o dovolitvi priglašenih del izgubi svojo
veljavnost, če investitor ne prične z priglašenimi deli v enem
letu po prejemu odločbe.

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka

vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor pristojne inšpekcijske službe.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

11. člen
Za kršitve določb tega odloka se uporabljajo kazenske

določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

VII. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/86) na
območju sedanje Občine Beltinci.

13. člen
V predhodnem obdobju enega leta po uveljavitvi tega

odloka se v osmi alinei 13. člena površina 50 m2 nadomesti
s površino 100 m2, za legalizacijo obstoječih objektov.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 129/00
Beltinci, dne 6. decembra 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

4968. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Beltinci

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00) je Občinski svet
občine Beltinci na seji dne 30. 11. 2000 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
 S T A T U T A

Občine Beltinci

1. člen
V prvem stavku 12. člena statuta Občine Beltinci (Urad-

ni list RS, št. 46/00) se za besedama “organi občine“ doda
besedilo “razen občinskega sveta“.

2. člen
Besedilo prvega odstavka 21. člena se v celoti črta in

se nadomesti z besedilom: “Občinski svet sprejema odloči-
tve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina
članov občinskega sveta.“

3. člen
V zadnjem stavku prvega odstavka 34. člena se veznik

“ki“ nadomesti z veznikom “ko“, beseda “podžupana“ pa z
besedo “župana“.

4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 39. člena se name-

sto pike postavi vejica in doda besedilo “najpozneje v 45
dneh po svoji prvi seji.“

5. člen
V tretjem odstavku 85. člen se črta besede “vseh“ in

tudi besedilo “v občini oziroma krajevni skupnosti, za katero
se bo samoprispevek uvedel“ ter se le-to nadomesti z bese-
dilom “ki so glasovali“.

6. člen
V prvem odstavku 95. člena se pred besedo “občinski“

črta beseda “lahko“.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 144/00
Beltinci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

4969. Spremembe poslovnika Občinskega sveta
občine Beltinci

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00), 16. člena statuta Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine
Beltinci na seji 30. 11. 2000 sprejel

S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Beltinci

1. člen
44. člen poslovnika Občinskega sveta občine Beltinci

(Uradni list RS, št. 64/00) se spremeni, tako da glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.“
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2. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 145/00
Beltinci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

4970. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo
plinovodnega omrežja v Občini Beltinci

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 23.
redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju

lokacijskega načrta za izgradnjo plinovodnega
omrežja v Občini Beltinci

I
Javno se razgrne osnutek odloka o sprejetju lokacij-

skega načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini
Beltinci, ki ga je izdelal ATRIJ Gradbeni inženiring Odranci
d.o.o.

II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Občine Beltinci,

Mladinska ul. 2, Beltinci in v vseh krajevnih skupnostih
Občine Beltinci.

Javna razgrnitev traja 30 dni, računajoč od dneva obja-
ve tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in na
javnem glasilu (CATV).

III
Med javno razgrnitvijo lahko dajo vse pravne in fizične

osebe oziroma njeni zainteresirani ali prizadeti, pisne pri-
pombe pri Občinski upravi občine Beltinci, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci.

IV
Kraj in datum javnih razprav po krajevnih skupnostih o

vsebini osnutka odloka se določi naknadno in se objavi na
krajevno običajen način.

Št. 143/2000
Beltinci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

4971. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Beltinci

Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: dr-
žavni pravilnik, Uradni list RS, št. 78/99) in 16. člena statu-
ta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski
svet občine Beltinci na seji dne 6. 12. 2000 sprejel

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih

za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja

gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci

1. člen
V prvem odstavku 4. člena odredbe o merilih za določi-

tev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na kate-
rih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bel-
tinci (Uradni list RS, št. 14/00) se v oklepaju za besedama
“razen diskotek“ doda vejica in besedi “nočni bari“.

Drugi odstavek 4. člena odredbe se spremeni tako, da
se glasi:

“Diskoteke smejo obratovati vsak petek in soboto naj-
dalj do 2.30 zjutraj naslednjega dne in vsako nedeljo najdalj
do 1.30 zjutraj naslednjega dne.“

V petem odstavku 4. člena odredbe, se besedilo prve-
ga stavka smiselno spremeni, tako da pravilno glasi: “Okoli-
ca diskotek mora biti zjutraj po njihovi uporabi očiščena ...“.

Doda se novi šesti odstavek v 4. členu odredbe, ki
glasi:

“Nočni bari izven naselja smejo obratovati najdalj do
4. ure zjutraj naslednjega dne.“

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 131/00
Beltinci, dne 6. decembra 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

CANKOVA

4972. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001

Na podlagi 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni
list RS, št. 21/99) in v skladu s 56. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski
svet občine Cankova na 18. redni seji dne 1. 12. 2000
sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
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1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča v Občini Cankova za leto 2001 znaša 0,50
SIT.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.

Št. 1314 /2000
Cankova, dne 4. decembra 2000.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

CERKNO

4973. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2001

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 61. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), v
zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 21. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85) in na pod-
lagi 14. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št.
48/95) na 17. seji dne 29. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev višine

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2001

I
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča na območju, ki ga določa odlok o
nadomestilu stavbnega zemljišča v letu 2001 znaša za nase-
lje Cerkno: 0,0572.

II
Vrednost točke iz I. točke tega sklepa se uporablja s

prvim dnem naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu
RS.

III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/00).

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 42000-01/00
Cerkno, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

DOBJE

4974. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni 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, 10/98,
12/99, 16/99, 59/99) in 12. člena statuta Občine Dobje
je Občinski svet občine Dobje na 12. seji dne 28. 11. 2000
sprejel

O D L O K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežur-

stev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na
območju Občine Dobje.

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgo-
vec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni odde-
lek Občinske uprave občine Dobje (v nadaljevanju: pristojni
oddelek).

Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to
zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega odloka dobi soglasje
pristojnega oddelka.

Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka pravna ali
fizična oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z
zakonom o trgovini.

II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do

sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa

ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne
prodajalne.

3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajal-

ne vloži pri pristojnem oddelku.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem

obrazcu, vlogi pa priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za oprav-

ljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ga izda

pristojna DURS in ne sme biti starejše od 60 dni,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere

delodajalec plačuje davke in prispevke ter neto kvadratura
prodajalne, v kateri uvaja dežurno prodajo.

Kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem
oziroma nakupovalnem centru, je potrebno priložiti še pisno
soglasje upravljavca nakupovalnega centra.

Pristojni oddelek ima pravico od trgovca zahtevati do-
datna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, ko-
likor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.

Pristojni oddelek je dolžan od inšpektorja za delo ali
reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine na območju
pridobiti pisno mnenje (soglasje) v zvezi z izvajanjem delov-
nopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe.
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4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju

Občine Dobje so:
– izvajanje delovnopravne zakonodaje in kolektivne po-

godbe pri delodajalcu,
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– gostota poseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– zagotavljanje javnega reda in miru.

5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s standar-

dno klasifikacijo dejavnosti, opravlja kot glavno dejavnost,
dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razredov: 52.11,
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47 in
50.50, oziroma druge dejavnosti če jih opravlja v starem
mestnem jedru.

Take prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote
med 5. in 7. uro, od ponedeljka do petka med 21. in 24.
uro, ob sobotah med 21. in 22. uro, ob nedeljah med 7. in
18. uro, ter praznikih ali dela prostih dnevih med 7. in 15.
uro.

Lokalne in prodajalne z motornimi gorivi lahko kot de-
žurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 0. in 7. uro
in med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela
prostih dnevih med 0. in 24. uro.

Vse druge prodajalne in trafike lahko kot dežurne obra-
tujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21.
in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih
med 7. in 16. uro.

Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstav-
kov tega člena, na podlagi meril iz 4. člena tega odloka,
sprejme pristojni oddelek.

6. člen
Če pristojni oddelek ugotovi, da je prijava urnika dežur-

stva prodajalne popolna in so upoštevane vse odločbe tega
odloka, v petnajstih dneh prijavo urnika dežurstva potrdi.

Pristojni oddelek potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče
leto.

Prijavljen urnik dežurstva prodajalne lahko z odločbo
zavrne, če ta ni v skladu z odločbami tega odloka.

7. člen
Ne glede na odločbe II. poglavja tega odloka sme

pristojni oddelek dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem
področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v
primeru:

– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– navesti katere in termin.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obra-

tovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja
samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja
se določi ob nastanku vzroka.

Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vlo-
žiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka
tega člena.

III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

8. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah,

prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno prido-
biti soglasje pristojnega oddelka.

Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda pristojni
organ za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki se
bo prodajalo na enega od naštetih primerov.

9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10

dni pred začetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec

predložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo
pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,

– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo

dni in ur prodaje,
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo

opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
– potrdila DURS o plačanih davkih in prispevkih, ki ne

sme biti starejše pod 60 dni,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere

se plačujejo davki in prispevki ter neto površina dežurne
prodajalne.

Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena
mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali
nepremičninah, ki so v lasti Občine Dobje, priložiti še potrdi-
lo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komu-
nalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.

10. člen
Če pristojni oddelek ugotovi, da je vloga za pridobitev

soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in
so upoštevane vse določbe tega odloka, v 10 dneh izida
soglasja za prodajo na enega od naštetih načinov iz 8. člena
tega odloka.

Pristojni oddelek izda soglasje iz prvega odstavka 8.
člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar naj-
več za obdobje enega leta.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje trgovec

– pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če obratuje v času dežurstva brez potrditve s strani

pristojnega organa,
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva pro-

dajalne,
– če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih

površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Dobje brez
soglasja občine.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje trgovec
– pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja proda-
jo blaga izven prodajalne na zasebnih površinah brez sogla-
sja občine.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz

prvega odstavka tega člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje,

če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja
občine.
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V. NADZOR

12. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje Občinska

uprava občine Dobje.

13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 330-01/00
Dobje, dne 28. novembra 2000.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

4975. Odlok o razglasitvi kulturnih in tehničnih
spomenikov v Občini Dobje

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list
RS, št. 26/92) ter na podlagi 12. člena statuta Občine
Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine
Dobje na 12. seji dne 28. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih in tehničnih spomenikov v

Občini Dobje

1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in pose-

bno družbeno varstvo kulturnih vrednot, razglašamo obmo-
čja in objekte nepremične kulturne dediščine na območju
Občine Dobje, ki imajo posebno kulturno, znanstveno-zgo-
dovinsko ali estetsko vrednost, za kulturne ali zgodovinske
spomenike.

2. člen
Kulturni in zgodovinski spomeniki so etnološki in

tehnični spomeniki.

3. člen
Kot etnološki spomenik razglašamo: Ravno 13, stano-

vanjska hiša (Gračnerjeva hiša), parcelna št.: 183; k.o. Suho.

4. člen
Kot tehnični spomenik razglašamo: Škarnice 1, kova-

čija, parcelna št.: 144, k.o. Brezje.

5. člen
Natančne oznake kulturnih spomenikov, razglašenih s

tem odlokom, navedbe imetnikov kulturnih spomenikov ozi-
roma imetnikov pravice upravljanja, lastnosti, ki utemeljujejo
razglasitev, režim varstva, posamezne omejitve in prepovedi
ter razvojne usmeritve glede kulturnega spomenika in njego-
ve neposredne okolice so navedene v strokovnih osnovah
za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Dobje, št. 02-
3177/3-99 in 02/3418/1-99 z dne 12. 9. 1999, ki je
sestavni del tega odloka in ga hranita Občina Dobje in Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje. Sestavni del
tega odloka so tudi karte, na katerih so vrisani kulturni in
zgodovinski spomeniki.

6. člen
Občina Dobje določa in uveljavlja politiko varovanja

kulturnih in zgodovinskih spomenikov, opredeljuje svoje pra-
vice in obveznosti v skladu s tem odlokom in zakonom.

7. člen
Imetniki znamenitosti ali spomenika morajo z njimi rav-

nati kot dobri gospodarji, jih vzdrževati, oziroma ohranjati
njihovo substanco, podobo in položaj v okolici, varovati
znamenitosti in spomenike pred nevarnostjo delovanja na-
ravnih sil ali človeškega ravnanja ali pa jih prepustiti strokov-
ni organizaciji.

8. člen
Naloge varstva, ki jih zakon o naravni in kulturni dedi-

ščini daje strokovnim organizacijam, opravlja na območju
Občine Dobje Zavod za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne Celje.

9. člen
Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, izvede

vpis razglašenih kulturnih spomenikov v zemljiško knjigo in
po razglasitvi izda obvestilo imetnikom spomenikov oziroma
znamenitosti ali imetnikom pravice upravljanja ter jih seznani
z režimi varstva, s posameznimi omejitvami in prepovedmi
ter razvojnimi usmeritvami glede znamenitosti oziroma spo-
menika in njegove neposredne okolice.

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

listu RS.

Št. 66/00
Dobje, dne 28. novembra 2000.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

4976. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu

Na podlagi določil 12. člena statuta Občine Dobje je
Občinski svet občine Dobje na 12. redni seji dne 28. 11.
2000 sprejel

S K L E P
Imenuje se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem

prometu v naslednjem sestavu:
1. predsednica: Robič Marija, roj. 28. 11. 1957, sta-

nujoča Slatina pri Dobjem št. 1,
2. član: Rajh Franc, roj. 9. 3. 1958, stanujoč Večje

brdo 6a,
3. član: Arzenšek Leopold roj. 30. 3. 1976, stanujoč

Dobje pri Planini 8.

Št. 032-01/00
Dobje, dne 28. novembra 2000.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.
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HAJDINA

4977. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Hajdina za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odl. US 56/98) ter 30. člena statuta
Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99
in Uradni list RS, št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdi-
na na 18. redni seji dne 14. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Hajdina za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Hajdina za leto 2000

(Uradni list RS, št. 14/00) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2000
znašajo 397,776.799 SIT, in sicer v:

Bilanca prihodkov in odhodkov
– skupaj prihodki 397,776.799
– skupaj odhodki 408,226.205
– proračunski primanjkljaj -10,449.406
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna

in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, ki je sestavni del odloka.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-02/2000-03
Hajdina, dne 14. decembra 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

4978. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter Uradni list RS, št.
44/97) in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99)
je Občinski svet občine Hajdina na 18. redni seji dne 14.
12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu

za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča se v 2. členu spremeni:
– v prvem odstavku se drugi stavek glasi: “Nadomestilo

se plačuje od stanovanjske, počitniške in poslovne površi-
ne.“

– v drugem odstavku se črta drugi stavek.

2. člen
Dopolni se 3.a člen, ki glasi:
“Zavezanci za plačilo nadomestila po tem odloku so

fizične osebe, pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so
neposredni uporabniki (lastniki ali najemniki) premoženja iz
prvega odstavka 2. člena“

3. člen
V 9. členu se pri navedenih šifrah spremeni dodatno

število točk, ki znaša:
2. 0801 Trgovina na veliko 100
8. 0801 Gostinstvo 100
11. 0701 Trgovina na drobno (razen prehramb. trg.) 100

4. člen
V 11. členu se  v prvem odstavku črtata besedici “kjer

leži“.

5. člen
12. člen se črta in glasi:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne

odmerja:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav in mednarodnih organizacij

skladno z 59. členom zakona o stavbnih zemljiščih,
– za zemljišče, ki se po dejanski funkciji uporabljajo

kot javne površine,
– za kulturne in sakralne namene in društva, ki se

sofinancirajo iz občinskega proračuna razen, če je objekt
oziroma del objekta dan v najem za pridobitveno dejavnost,

– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih humani-
tarnih organizacij,

– za objekte kmetijske dejavnosti (hlevi, skednji…).
Zavezanci so lahko delno ali v celoti oproščeni plačila

nadomestila za določen čas v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema denarni dodatek, denarno po-

moč ali varstveni dodatek kot edini vir preživljanja,
– če skupni mesečni prejemki ne presegajo zajamče-

nega osebnega dohodka kot minimalnega zneska, ki zago-
tavlja materialno in socialno varnost,

– zaradi elementarnih in drugih nezgod,
– na zahtevo za dobo 5 let od dneva vselitve občana, ki

je kupil novo stanovanje, kot posamezni del stavbe ali zgra-
dil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v
ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali ne-
posredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča.

6. člen
Dopolni se 16. člen s prvim odstavkom, ki glasi:
Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nado-

mestila mora zavezanec vložiti najkasneje v 30 dneh po
prejemu odločbe na Občino Hajdina.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 320-6-3/99
Hajdina, dne 14. decembra 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.
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4979. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Hajdina v letu 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), drugega odstavka
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Hajdina na 18. redni seji
dne 14. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju iz proračuna Občine

Hajdina v letu 2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Hajdina za leto 2001,

se upravičenci do proračunskih sredstev financirajo po za-
časnem financiranju.

2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za

preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V
obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva
do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem ob-
dobju v proračunu za leto 2000.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 2001.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plača-
ne obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.

4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2001 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.

Št. 403-04/00
Hajdina, dne 14. decembra 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

4980. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001

Na podlagi 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS št.
109/99) in 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
5/99) je Občinski svet občine Hajdina na 18. redni seji dne
14. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001

1
Vrednost točke, za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Hajdina v letu
2001, znaša 0,0693 SIT.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.

Št. 403-01/00
Hajdina, dne 14. decembra 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

4981. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega
časa dežurnih prodajaln

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 18/93), 4. člena pravilnika o obratovalnem času proda-
jaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00), 21. in 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00)
in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99) je
Občinski svet občine Hajdina na 18. redni seji dne 14. 12.
2000 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določanje obratovalnega časa

dežurnih prodajaln

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za določitev de-

žurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln
na območju Občine Hajdina.

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgo-
vec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi Občinska upra-
va občine Hajdina.

Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to
zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega pravilnika dobi
soglasje občinske uprave.

Kot trgovec se po tem pravilniku šteje vsaka fizična ali
pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z
zakonom o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93).
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II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do

sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa

ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne
prodajalne.

Dežurne prodajalne so dolžne dežurstvo organizirati
tako, da je zaposlenim zagotovljena pravica do dnevnega ali
tedenskega počitka.

3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajal-

ne vloži pri občinski upravi.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem

obrazcu, ki ga dobi na sedežu Občine Hajdina, vlogi pa
priloži fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni ter dokaz
o številu redno zaposlenih delavcih, za katere delodajalec
plačuje davke in prispevke.

Kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem
oziroma nakupovalnem centru, je potrebno priložiti še pisno
soglasje upravljalca nakupovalnega centra.

Občinska uprava ima pravico od trgovca zahtevati do-
datna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, ko-
likor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.

4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju

Občine Hajdina so:
– izvajanje delovno pravne zakonodaje in kolektivne

pogodbe pri delodajalcu,
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– zagotavljanje javnega reda in miru.

5. člen
Dežurna prodajalna je lahko prodajalna, ki v skladu s

standardno klasifikacijo dejavnosti, opravlja kot glavno de-
javnost:

– trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno ž živili,

– trgovine na drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah,

– trgovine na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami,

– cvetličarn,
– trgovine na drobno s spominki in izdelki domače

obrti,
– dejavnosti trgovine na drobno z motornimi gorivi,
– trgovine s kmetijsko dejavnostjo.
Navedene prodajalne lahko obratujejo kot dežurne pro-

dajalne od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in 21. in
22. uro, ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med
6. in 13. uro.

6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika obra-

tovalnega časa popolna in so upoštevana vse določbe tega
pravilnika, v 15 dneh od prejema prijave, le-to potrdi in en
izvod potrjenega urnika vrne trgovcu, enega pa pošlje na
statistični urad RS.

Občinska uprava potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče
leto.

Občinska uprava lahko z odločbo zavrne, v celoti ali
deloma, prijavljeni urnik obratovalnega časa prodajalne, če
ta ni v skladu z določbami tega pravilnika.

7. člen
Potrjen urnik obratovalnega časa trgovec hrani v pro-

dajalni. Trgovec je dolžan urnik obratovalnega časa namesti-
ti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.

8. člen
Z urnikom načrtovano zaprtje prodajalne ali zmanjšan

obseg obratovanja prodajalne za največ 60 dni, mora trgo-
vec prijaviti občinski upravi 15 dni pred začetkom spremem-
be urnika.

Trgovec mora zaprtje prodajalne zaradi dogodkov na
katere ne more vplivati (smrt v družini, bolezen, nenačrtova-
na inventura, nesreča in podobno) prijaviti v 5 dneh od
zaprtja.

Začasno spremembo urnika obratovalnega časa prodajal-
ne iz prejšnjega odstavka tega člena je trgovec dolžan nemu-
doma namestiti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.

9. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega pravilnika sme

občinska uprava dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem
področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:

– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– ostalih dogodkov, če tako narekuje javni interes.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obra-

tovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja
samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja
se določi ob nastanku vzroka.

Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vlo-
žiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka
tega člena.

III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

10. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah,

prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno prido-
biti soglasje občinske uprave.

Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda občinska
uprava za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki
se bo prodajalo na enega od naštetih primerov.

11. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10

dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec pred-

ložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo
pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,

– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo

dni in ur prodaje,
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo

opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere

se plačajo davki in prispevki.
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Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena
mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali
nepremičninah, ki so v lasti Občine Hajdina priložiti še potr-
dilo, iz katerega bo razvidno, da je prehodno poravnal ko-
munalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.

12. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je vloga za pridobitev

soglasja iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika popol-
na in so upoštevane vse določbe tega pravilnika, v 10 dneh
izda soglasje za prodajo na enega naštetih načinov iz 10.
člena tega pravilnika.

Občinska uprava izda soglasje iz prvega odstavka 10.
člena tega pravilnika za posamezne dneve v letu, vendar
največ za obdobje enega leta.

IV. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu RS.

Št. 306-01/2000
Hajdina, dne 14. decembra 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

HODOŠ

4982. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Hodoš za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) ter 16. člena statuta Občine
Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Hodoš na 17. seji dne 7. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Hodoš za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2000

(Uradni list RS, št. 6/00) se spremeni 3. člen tako, da glasi:
Proračun za leto 2000 določa v naslednjih zneskih:

v SIT
I. Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki 76,805.450,21
2. Odhodki 76,805.450,21
3. Proračunski primanjkljaj –

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 485/00
Hodoš, dne 8. decembra 2000.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

JESENICE

4983. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2001

V skladu s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi 61. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85,
33/89 in Uradni list RS, št. 24/92), 15. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (U.V.G. št.
3/87, 21/88, Uradni list RS, št. 20/93, 105/00) ter 26.
člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95,
19/96, 37/96, 2/99, 23/99) in 93. člena poslovnika o
delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96,
25/97, 32/97, 38/99) je Občinski svet občine Jesenice
na 23. seji dne 23. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju

Občine Jesenice za leto 2001

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Jesenice znaša za leto
2001 mesečno:

- v stanovanjskem in počitniškem tipu območja
0.0186 SIT

- v poslovnem in proizvodnem tipu območja 0,0481 SIT

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 352-63/00
Jesenice, dne 23. novembra 2000.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KIDRIČEVO

4984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Kidričevo za leto 2000

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 102. člena statuta Občine Kidričevo
(Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine
Kidričevo na seji dne 7. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Kidričevo za leto 2000

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Kidri-

čevo za leto 2000 (Uradni list RS, št. 109/99) in glasi:
Občinski proračun za leto 2000 se določi v naslednjih

zneskih
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SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov

1. Skupaj prihodki 710,381.500
2. Skupaj odhodki 686,859.000
3. Prorač. presežek 23,522.500

B) Račun finančnih terjatev in naložb
4. Dana posojila 6,000.000
5. Prejeta minus dana posojila – 6,000.000
6. Povečanje sredstev na računih 17,522.500

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-02-99-25-1
Kidričevo, dne 8. decembra 2000.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

4985. Sklep o ustanovitvi odbora za vodenje projekta

izgradnje Osnovne šole Cirkovce

Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni
list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidri-
čevo na seji dne 7. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi odbora za vodenje projekta

izgradnje Osnovne šole Cirkovce

I
Ustanovi se odbor za vodenje projekta izgradnje Osnov-

ne šole Cirkovce (v nadaljnjem besedilu: odbor), kot delov-
no telo Občinskega sveta občine Kidričevo.

II
Naloge odbora so:
– da sodeluje pri pridobivanju finančnih sredstev (dr-

žavni in občinski proračun),
– da skrbi za izvajanje projekta,
– da sodeluje pri postopku izbire izvajalca del,
– da spremlja izvajanje del in o poteku del seznanja

občinski svet in svet zavoda šole,
– da sodeluje pri prevzemu objekta,
– da opravlja druge naloge po pooblastilu občinskega

sveta in župana.

III
Odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih na predlog

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ime-
nuje Občinski svet občine Kidričevo.

Kot zunanji član odbora sodeluje v odboru župan.

IV
Administrativno-tehnična dela za odbor opravlja Občin-

ska uprava občine Kidričevo.

V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-04/00
Kidričevo, dne 8. decembra 2000.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KUNGOTA

4986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kungota za leto 2000

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99), določb zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97, 67/97 in 56/98) ter 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/97, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16.
člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je
Občinski svet občine Kungota na 14. redni seji dne 7. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Kungota za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2000 se

spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Proračuna za leto 2000 se določa v naslednjih zne-

skih:

A Bilanca prihodkov in odhodkov V tolarjih (SIT)
I.  Skupaj prihodki  407,455.000
II.  Skupaj odhodki  426,755.000
III.  Proračunski primanjkljaj (I – II) 19,300.000

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 kapital-

skih deležev

C  Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna  19,820.000
VIII.  Odplačilo dolga 520.000
IX.  Neto zadolževanje  19,300.000
X.  Zmanjšanje sredstev na računih

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-02/2-2000
Kungota, dne 7. decembra 2000.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.



Stran 12040 / Št. 118 / 21. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

4987. Odlok o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) ter statuta Občine Kungota (Uradni list RS,
št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 14. redni
seji dne 7. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2001

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Kungota za leto 2000

(Uradni list RS, št. 33/00) so bila zagotovljena sredstva za
financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja
Občina Kungota.

2. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Kungota za

leto 2001 se financirajo javne naloge začasno na podlagi
odloka o proračunu Občine Kungota za leto 2000 in odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Kungota za leto 2000, od 1. 1. 2001 do sprejetja proraču-
na za leto 2001.

3. člen
Pri začasnem financiranju javne porabe v letu 2001 se

sme uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno
porabljenih v istem obdobju po proračunu za leto 2000.

4. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del proračuna za leto 2001.

5. člen
Sredstva proračuna se v tem času prioritetno uporab-

ljajo za nemoteno izvajanje dejavnosti proračunskih porabni-
kov, ostali del sredstev pa se uporablja sorazmerno zagotov-
ljeni porabi občine, za investicije pa le v okviru že zagotovlje-
nih sredstev proračuna za leto 2000, in sicer za investicije,
ki so se odprle v letu 2000.

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-3/2000
Kungota, dne 7. decembra 2000.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

LAŠKO

4988. Odredba o merilih za določanje dežurnih
prodajaln in prodaje blaga zunaj prodajaln na
območju Občine Laško

Na podlagi 4. člena pravilnika o obratovalnem času
prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) in
36. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je
župan Občine Laško izdal

O D R E D B O
o merilih za določanje dežurnih prodajaln

in prodaje blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Laško

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S to odredbo se določajo merila za določitev obratoval-

nega časa dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga
zunaj prodajaln na območju Občine Laško.

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgo-
vec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi Občinska upra-
va občine Laško (v nadaljevanju: pristojni organ).

Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to
zaprosi in v skladu s III. poglavjem te odredbe dobi soglasje
pristojnega organa.

Kot trgovec se po tem odloku šteje fizična ali pravna
oseba, ki opravlja trgovsko dejavnost v skladu z zakonom o
trgovini.

II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do

sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa

ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne
prodajalne.

3. člen
Trgovec vloži pri pristojnem organu, na predpisanem

obrazcu, zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne.
Vlogi je potrebno priložiti:
– samostojni podjetniki – priglasitveni list,
– družbe – kopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje trgovine na drobno.
Pristojni organ lahko od trgovca zahteva dodatna poja-

snila oziroma dokumentacijo, če je to potrebno za ugotavlja-
nje izpolnjevanja meril.

4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju

občine Laško so:
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– krajevni običaji,
– gostota poseljenosti prebivalstva,
– zagotavljanje javnega reda in miru.

5. člen
Prodajalne, kot so:
– trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,

pretežno z živili (52.11),
– trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki

(52.22),
– trgovina na drobno z ribami, raki in mehkužci (52.23),
– trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,

sladkornimi izdelki (52.24),
– trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi

pijačami (52.25),
– trgovina na drobno s tobačnimi izdelki (52.26),
– trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah z živili (52.27) in
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– trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami (52.47),

lahko obratujejo kot dežurne prodajalne od ponedeljka
do sobote med 5. in 7. uro, od ponedeljka do petka med
21. in 24. uro, ob sobotah med 21. in 22. uro ter ob
nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 15. uro.

Prodajalne na drobno z motornimi gorivi (50.50) lahko
kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 5. in
7. uro in med 21. in 24. uro, ob nedeljah, praznikih in dela
prostih dnevih pa med 5. in 24. uro.

Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilnimi sredstvi
in zelišči (52.31) ter prodajalne s svežim sadjem in zelenja-
vo (52.21) lahko obratujejo kot dežurne ob nedeljah, prazni-
kih in dela prostih dnevih, med 7. in 13. uro.

Cvetličarne (52.482) lahko obratujejo kot dežurne ob
nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, med 7. in 13.
uro. Na dan 14. 2., 8. 3., 25. 3., 31. 10. in 1. 11. lahko
obratujejo med 5. in 22. uro.

Trafike lahko obratujejo kot dežurne od ponedeljka do
sobote med 5. in 7. uro in med 21. in 22. ter ob nedeljah,
praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 15. uro.

Vse druge prodajalne lahko obratujejo kot dežurne od
ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 22. uro
ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in
15. uro.

Odločitev o obratovanju prodajaln iz tega člena, na pod-
lagi meril iz 4. člena te odredbe, sprejme pristojni organ.

6. člen
Ne glede na določbe 5. člena te odredbe lahko proda-

jalne obratujejo kot dežurne prodajalne v času prireditve
Pivo in cvetje in drugih javnih prireditev, v skladu z dovolje-
njem za izvedbo prireditve, ki ga izda Upravna enota Laško.

V primerih iz prvega odstavka tega člena, lahko trgovec
zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne, ki
velja samo za čas trajanja prireditve.

Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vlo-
žiti prijavo vsaj 10 dni pred prireditvijo.

III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

7. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah,

prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno, prido-
biti soglasje pristojnega organa.

Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda pristojni
organ za vrsto blaga in mesto, kjer bo prodaja.

8. člen
Trgovec poda vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10

dni pred pričetkom prodaje.
V vlogi mora trgovec opredeliti vrsto blaga, čas prodaje

in lokacijo oziroma lokacije, na katerih bo prodajal.
K vlogi mora trgovec priložiti:
– samostojni podjetniki priglasitveni list, družbe pa ko-

pijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine
na drobno,

– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo
opravljala prodaja blaga izven prodajalne.

Trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah,
mora k vlogi priložiti tudi potrdilo o plačani komunalni taksi.

9. člen
Pristojni organ izda soglasje za posamezne dneve v

letu, vendar največ za obdobje enega leta oziroma v primeru

prodaje na javnih površinah, za obdobje enega koledarske-
ga leta.

IV. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 306-3/00
Laško, dne 7. decembra 2000.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

MARKOVCI

4989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Markovci za leto 2000

Na podlagi 10. in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) ter 30. člena statuta Občine
Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine
Markovci na seji dne 30. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Markovci za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Markovci za leto 2000

(Uradni vestnik radia Tednik Ptuj, št. 5/00) se spremeni 2.
člen tako, da glasi:

Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT

I. Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki 514,061.580,75
2. Odhodki 639,152.786,05
3. Proračunski primanjkljaj (1-2) 125,091.205,30
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vlačila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev 90,000.000,00
5. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev 2,500.000,00
6. Prejeta minus dana posojila in
sprememba kapitalskih deležev (4-5) 87,500.000,00
III. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna 0,00
8. Odplačilo dolga 0,00
9. Neto zadolževanje 0,00
10. Zmanjšanje sredstev na računih 37,591.205,30

Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev
na računu, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 405-04-1/2000
Markovci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
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4990. Odlok o plakatiranju v Občini Markovci

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in
Odločitev Ustavnega sodišča objavljenih v Uradnem listu
RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 59/99 ter 16. člena statuta Občine Markovci (Ura-
dni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Markovci na
19. seji Občinskega sveta občine Markovci dne 30. 11.
2000 sprejel

O D L O K
o plakatiranju v Občini Markovci

1. člen
Ta odlok ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev,

oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju:
plakati in transparenti),

– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plaka-
tiranje v nadaljnjem besedilu: plakatnikov)

– obračunavanje plakatiranja ter
– sankcije ob neupoštevanju določil odloka.
Določila tega odloka so obvezna za vsa podjetja ter

druge organizacije, skupnosti in občane, ki želijo ob raznih
prireditvah, shodih in posebnih prilikah namestiti plakater
transparente, reklame ter druga obvestila.

Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh
naseljih Občine Markovci.

2. člen
Plakatov, transparentov in reklam ter drugih obvestil, ki

bi bili s svojo vsebino ali sporočilom v očitnem nasprotju z
interesi javnega miru in javne morale, ni dovoljeno obešati.

Prav tako ni dovoljena politična propaganda, razen v
času pred volitvami.

3. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan s

soglasjem občinskega sveta in z njim sklene pogodbo.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko tudi Ob-

činska uprava občine Markovci, organizator prireditve ali
pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka. Izvajalec pre-
vzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s
tem odlokom.

4. člen
Izvajalec plakatiranja postavlja plakatnike za plakatira-

nje, jih vzdržuje, nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.
Plakatniki so stalni in pomični.
Lokacijo stalnih plakatnikov se določi z ureditvenim

načrtom. Njihovo število se lahko poveča glede na potrebe v
okviru predvidenih lokacij namestitve.

Pomični plakatniki se postavijo ob raznih večjih priredi-
tvah, shodih in posebnih prilikah.

5. člen
Občina Markovci razpolaga z naslednjimi količinami

plakatnikov:
– 9 kosov stalnih dvostranskih plakatnikov
– po potrebi se nabavijo tudi premični plakatniki.
Vrsto in obliko plakatnikov določi in potrdi občinski svet

na predlog Odbora za varstvo okolja in prostorsko načrtova-
nje ter razvoj v sodelovanju z občinsko upravo. Odločbo o
priglasitvi del izda Upravna enota Ptuj v soglasju z lastnikom
stavbe ali zemljišča.

6. člen
Plakate lepi izvajalec ob torkih in četrtkih, v izrednih

primerih pa tudi ob drugih delovnih dnevih. Plakate je potre-
bno dostaviti v potrditev Občinski upravi občine Markovci v
času uradnih ur.

Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je
dovoljeno samo na plakatnikih.

Plakatiranje v izložbenih oknih ter v in na stavbah je
dovoljeno samo z dovoljenjem lastnika ter za te primere
določbe tega odloka ne veljajo.

Metanje letakov brez posebnega pismenega dovolje-
nja je prepovedano.

Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že
nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev,
ki še ni bila.

7. člen
Izvajalec mora v roku 5 dni odstraniti vse raztrgane in

onesnažene plakate s plakatnikov ter le-te čistiti. V enakem
roku mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali name-
ščeni izven plakatnikov in o tem obvestiti župana ali po njem
pooblaščeno osebo.

8. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo do-

datni pomični plakatniki in se določi način uporabe s skle-
pom, ki ga na predlog župana in v skladu z zakonom o volilni
kampanji sprejme občinski svet.

9. člen
Občina Markovci s tem odlokom določa, da so organi-

zacije Rdečega križa, Karitas, športna, gasilska in vsa ostala
društva, ki delujejo na območju Občine Markovci, oprošče-
na stroškov objavljanja oglasov in transparentov, vendar mo-
ra biti plakatiranje usklajeno z določili tega odloka.

10. člen
Pristojbina za m2 plakatnega prostora na stalnem pla-

katniku se plača:
– do 10 kosov plakatov 5.000 SIT + DDV
– od 11-20 kosov se pristojbina poveča za 50% + DDV
– od 21 kosov plakatov naprej se pristojbina poveča za

100% + DDV.
Za večjo oziroma manjšo kvadraturo plakata se plača

sorazmerna cena od 3.000 do 7.000 SIT, kar določi občin-
ska uprava.

Pristojbina za posamične premične plakatnike, ki se
dodatno postavijo, se plača v višini 1.000 SIT + pripadajoči
DDV za 1 m2 prostora na enem plakatniku.

11. člen
Pred nameščanjem plakatov mora izvajalec vse plakate

potrditi na Občinski upravi občine Markovci in zanje vnaprej
plačati pristojbino in davek.

Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki
se nakaže na njen žiro račun oziroma se plača na blagajni
občinske uprave.

Plakati se lepijo na panoje za obdobje 8 dni. Po tem
roku jih izvajalec odstrani. Plakatiranje za čas daljši od 8 dni
se obračuna dodatno, v skladu s prvim odstavkom tega
člena.

12. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v

nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca,
ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške
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odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne
osebe organizacije ali druge fizično pravne osebe, v korist
katere je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno ogla-
ševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na Občinski
upravi občine Markovci.

13. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznik

ali odgovorna oseba javne prireditve oziroma ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakat-

nika;
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatnik in ni

predpisano potrjen (žigosan);
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez

predhodnega dovoljenja upravljalca oziroma lastnika poslov-
nih prostorov;

4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki
oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.

Z denarno kazijo od 10.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje tudi pravna oseba, ki krši določbe zgornjega od-
stavka.

Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki nadzoru-
je ta odlok.

14. člen
Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se

kaznuje pooblaščeni izvajalec:
– če redno ne vzdržuje plakatnikov (4. člen)
– če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest (6.

člen),
– če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s

plakatnih mest in izven njih (7. člen);
– če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma

vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje tudi odgo-

vorna oseba pravne osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek obči-

ne.

15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska

uprava, komunalna inšpekcija, redarji in policija.

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

listu RS.

Št. 015-04/00-5
Markovci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

4991. Odlok o zimski službi

Na podlagi 9. člena zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine
Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine
Markovci na 19. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o zimski službi

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja zimske slu-

žbe, ki je sestavni del vzdrževanja občinskih cest, kot izbirne
gospodarske javne službe, na območju Občine Markovci.

2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na

lokalnih javnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce,
pločnikih, kolesarskih poteh, trgih, javnih parkiriščih, inter-
vencijskih poteh in drugih podobnih objektih (v nadaljeva-
nju: ceste), ki jo izvaja izvajalec in zavezanci.

II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. posipavanje s snovmi za preprečevanje poledice;
2. pluženje, odstranjevanje in po potrebi odvoz snega

s cest;
3. odvoz snega iz postajališč, križišč in prehodov za

pešce;
4. čiščenje odtokov požiralnikov;
5. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
6. pluženje snega in posipavanje proti poledici na dru-

gih javnih prometnih površinah, ki so namenjene pešcem,
lokalnem prometu in javnih poteh ter pločnikih ob državnih
cestah (magistralne in regionalne ceste);

7. pluženje snega na javnih parkiriščih, ter površinah
pred pokopališčem in ostalih površinah vaških domov in
gasilskih domov;

8. odstranjevanje snega in ledenih sveč s streh, stre-
šnih žlebov in odtočnih cevi, s katerih lahko pade sneg na
javno prometno površino;

9. odstranjevanje snega z drevja in grmovja ter odstra-
njevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogroža-
jo varnost ljudi in stvari;

10. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času pro-
met na cestah.

4. člen
Izvajalec po tem odloku je pravna ali fizična oseba, ki

na podlagi koncesije ali sklenjene pogodbe opravlja zimsko
službo v skladu s tem odlokom.

Zavezanec po tem odloku je pravna in fizična oseba, ki
mora ob in na svojih posestih in objektih, na javnih ali sku-
pnih površinah opravljati zimsko službo v skladu s tem odlo-
kom.

III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE

5. člen
Izvajalec zimske službe za lokalne ceste izdela vsako

leto do 15. septembra načrt zimske službe, ki obsega popis
vseh površin objektov, na katerih se izvaja zimska služba,
vrsto, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme,
delavcev in posipnega materiala, način uporabe teh sred-
stev, organizacijo posipavanja, pluženja in odstranjevanja
snega s cest in prednostni vrstni red posipavanja in pluženja
cest, čiščenja odtokov požiralnikov. Zimska služba traja pra-
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viloma od 15. novembra do 15. marca. Načrt zimske službe
mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb
pred in po terminu.

Odbor za infrastrukturo potrdi načrt zimske službe.

6. člen
Za izvajanje zimske službe se podeli koncesija ali pa

župan sklene pogodbo s posameznimi izvajalci.
Občinski svet na predlog Odbora za infrastrukturo s

sklepom določi proge-površine, normative in cene za izvaja-
nje zimske službe v Občini Markovci.

7. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan:
1. izdelati načrt zimske službe in ga predloži v potrdi-

tev;
2. redno vzdrževati vozni in strojni park ter druge na-

prave in opremo potrebno za zimsko službo;
3. skrbeti za skladiščenje zadostne količine posipnega

materiala in soli;
4. uvajati ekološko primernejše postopke in materiale

za posipavanje;
5. izvajati zimsko službo po potrjenem načrtu zimske

službe in načrt prilagajati s sprotnimi meteorološkimi napo-
vedmi državne hidrometeorološke službe;

6. posipavati ceste, ki so razvrščene po prednostnem
vrstnem redu;

7. novo napadli sneg pričeti odstranjevati praviloma
takrat, ko ga zapade na:

– lokalnih javnih cestah 10 cm
– javnih poteh v naseljih 10 cm
– javne poti izven naselij 15 cm
– pločniki parkirišča 10 cm;
8. organizirati dežurno službo;
9. uradno preko medijev obveščati občane o akcijah

zimske službe;
10. izdelati poročilo in analizo zimske službe za prete-

klo obdobje.

8. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnika tako, da je prehod, kjer dopuščajo razme-

re širok 1 m;
– s celotne širine cestišča, če to dopuščajo razmere.

Odstopanja se opredelijo v načrtu zimske službe.
V načrtu zimske službe se določi katere pločnike bo

čistil izvajalec in katere bodo čistili zavezanci, izvajalec pa
kasneje samo odpelje sneg. Sneg se praviloma ne sme
odmetavati iz vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika
manjša od 1 m.

Sneg mora biti sprotno odstranjen glede na določbo 7.
točke prejšnjega člena, vendar najpozneje 24 ur po prene-
hanju sneženja.

9. člen
Postajališča primestnega prometa morajo biti očiščena

v celotni dolžini.

10. člen
Izvajalec je dolžan uskladiti operativno izvajanje zimske

službe z izvajalcem zimske službe na magistralnih in regio-
nalnih cestah.

Kolikor izvaja zimsko službo pogodbeni izvajalec, pre-
vzame naloge iz prvega odstavka tega člena občinska uprava.

IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV

11. člen
Lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in po-

slovnih prostorov ali njihovi najemniki (v nadaljevanju zave-
zanci) so v skladu z načrtom zimske službe dolžni okrog
svoje zgradbe, ne glede na to ali je javna površina, funkcio-
nalna površina ali skupna funkcionalna površina:

1. odstraniti v širini 1 m sneg in led s pločnikov, kolikor
širina pločnika to dopušča, dostopnih in dovoznih poti, jav-
nih poti ter v celoti s površine 1 m2, kjer so podtalni in
nadtalni hidranti ne glede na to ali so na pločniku, dostopni
ali dovozni poti, cesti ali ulici;

2. sproti odstranjevati ledene sveče s streh, strešnih
žlebov in odtočnih cevi;

3. posipati pločnike in dovozne poti ob poledici;
4. očistiti svoja parkirna mesta;
5. odstraniti polomljene veje z drevja s funkcionalnih

zemljišč stanovanjskih hiš in poslovnih objektov;
6. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za

intervencije in požarno varnost;
7. določbe tega člena veljajo tudi za zavezance iz prve-

ga odstavka tega člena ob državnih cestah (magistralnih in
regionalnih).

12. člen
Če komunalni inšpektor skupne občinske uprave ugo-

tovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 10. člena
tega odloka, odredi inšpektor odstranitev snega izvajalcu
zimskih služb na stroške zavezanca.

13. člen
Zavezanci morajo zapadli sneg odstraniti s pločnika

tako, da je prehod, kjer dopuščajo razmere širok 1 m,
najkasneje do 7. ure zjutraj oziroma dve uri po sneženju.

Zavezanci morajo pločnike posipati proti poledici v ce-
lotni dolžini zgradbe in njenega funkcionalnega zemljišča
oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča. Sneg se pravi-
loma ne sme odstranjevati iz pločnika na cestišče razen,
kadar so pločniki široki manj kot 1 m.

14. člen
Ob poledici je treba pločnike posipati s soljo, peskom

in drugim sodobnim posipnim materialom, ki ga je potrebno
po odjugi odstraniti. Posipanje z žaganjem, smetmi, pepe-
lom in drugim podobnim materialom je prepovedano.

15. člen
Zgradbe ob javnih prometnih površinah morajo imeti

predpisane in redno vzdrževane snegolove, strešne žlebove
in odtočne cevi.

Pred odstranjevanjem s streh in sveč s strešnih žlebov
in odtočnih cevi morajo zavezanci zavarovati pločnik, tako
kot določa pravilnik o prometnih znakih na cesti.

16. člen
Sneg s pločnikov, funkcionalnih zemljišč, streh, dre-

vja, grmovja in drugih površin iz tega odloka morajo zavezan-
ci odstraniti tako, da je zagotovljeno odvodnjavanje in da
odstranjeni sneg ne ovira promet pešcev in vozil.

17. člen
Lastniki vozil morajo v času odstranjevanja snega s

površin tega odloka odstraniti vozila tako, da omogočijo
izvajalcu čiščenje skladno po načrtu zimske službe. V nas-
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protnem primeru bo vozilo odstranil izvajalec zimske službe
na stroške lastnika vozila.

18. člen
Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih posi-

pnih materialov zavezancem iz 11. člena tega odloka.

V. NADZOR

19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor

skupne občinske uprave.
Občinska uprava oziroma njegove pooblaščene osebe

opravljajo nad izvajanjem del izvajalca po tem odloku:
1. kvalitetni in količinski nadzor,
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zim-

ske službe,
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije

dela.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje izvajalec

zimske službe, ki stori prekršek, v zvezi s samostojnim de-
lom, če ne izvaja nalog iz 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka
oziroma pogodbeni izvajalec za prekrške iz 5., 6. in 7. točke
7. člena ter 8. in 9. člena.

Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba.

21. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek

posameznik, če:
1. ne izvaja del kot določa 11. člen,
2. posipa pločnike in javne poti, v nasprotju s 14.

členom,
3. ne skrbi za snegolove, strešne žlebove in odtočne

cevi, kot to določa prvi odstavek 15. člena,
4. ne zavaruje pločnikov pred odstranjevanjem snega s

streh, strešnih žlebov in odtočnih cevi, kot to določa drugi
odstavek 15. člena,

5. ne odstrani snega kot to določa 16. člen,
6. ne odstrani vozil kot to določa 17. člen,
7. ne izvaja del kot to določa 13. člen.

VII. KONČNA DOLOČBA

22. člen
Po vsakoletnem potrjenem načrtu zimske službe ob-

činska uprava seznani vse zavezance o dolžnostih po tem
odloku.

23. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 015-04/00-7
Markovci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

4992. Sklep o imenovanju komisije za tehnični sistem
kabelske televizije

Na podlagi 16. člena statuta Občinskega sveta občine
Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine
Markovci na 19. seji Občinskega sveta občine Markovci
dne 30. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o imenovanju komisije za tehnični sistem

kabelske televizije

1
V komisijo za tehnični sistem kabelske televizije se

imenujejo:
1. Branko Kodrič, Zabovci 43/b, Markovci
2. Stanislav Toplak, Sobetinci 25, Markovci
3. Stanko Horvat, Stojnci 96, Markovci

2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem

svetu občine Markovci in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-03/00-4
Markovci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

4993. Sklep o imenovanju komisije za programski del
kabelske televizije

Na podlagi 16. člena statuta Občinskega sveta občine
Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine
Markovci na 19. seji Občinskega sveta občine Makrovci
dne 30. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o imenovanju komisije za programski del

kabelske televizije

1
V komisijo za programski del kabelske televizije se

imenujejo:
1. Janko Petrovič, Nova vas pri Markovcih 55, Mar-

kovci
2. Marta Prelog Rožanc, Stojnci 49, Markovci
3. Milan Gabrovec, Bukovci 146, Markovci
4. Janez Liponik, Markovci 23/b, Markovci
5. Slavko Rožmarin, Stojnci 60, Markovci.

2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem

svetu občine Markovci in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-03/00-3
Markovci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
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4994. Sklep o imenovanju komisije za pokopališče

Na podlagi 16. člena statuta Občinskega sveta občine
Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine
Markovci na 19. seji Občinskega sveta občine Markovci
dne 30. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o imenovanju komisije za pokopališče

1
V komisijo za pokopališče se imenujejo
1. Stanko Korošec, Markovci 8/a, Markovci
2. Vekoslav Mar, Strelci 13/a, Markovci
3. Franc Meglič, Prvenci 6, Markovci.

2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem

svetu občine Markovci in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-03/00-5
Markovci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

4995. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih,
načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev
namenjenih za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci

Na podlagi 16. člena in 49. člena statuta Občine Mar-
kovci (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine
Markovci na 19. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel

P R A V I L N I K  O  S P R E M E M B A H
  P R A V I L N I K A

o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje
sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja

malega gospodarstva in kmetijstva v Občini
Markovci

1. člen
V pravilniku o pogojih, načinu in kriterijih za pridobiva-

nje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci (Uradni vest-
nik radia Tednik Ptuj, št. 8/99) se v 9. členu v zadnjem
odstavku za besedo razvoj postavi pika. Besedna zveza...:
ter jih posreduje v sprejem občinskemu svetu... se črta.

2. člen
V 10. členu se v prvem odstavku besedi občinski svet

nadomestita z besedami Občinska uprava, številka 30 pa se
nadomesti s številko 60.

Drugi odstavek 10. člena se črta.

3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati z dnem spreje-

ma na Občinskem svetu občine Markovci in se objavijo v
Uradnem listu RS.

Št. 414-10-34/99-1
Markovci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

4996. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika
o pogojih in kriterijih za pridobivanje
nepovratnih sredstev namenjenih za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Markovci

Na podlagi 16. in 49. člena statuta Občine Markovci
(Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Markovci
na 19. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel

P R A V I L N I K  O  S P R E M E M B A H
 I N  D O P O L N I T V I  P R A V I L N I K A

o pogojih in kriterijih za pridobivanje nepovratnih
sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja

malega gospodarstva v Občini Markovci

1. člen
V pravilniku o pogojih in kriterijih za pridobivanje nepo-

vratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja male-
ga gospodarstva v Občini Markovci (Uradni vestnik radia
Tednik Ptuj, št. 8/99) se 7. člen črta in se nadomesti z
naslednjo vsebino:

O odobritvi sredstev posameznim prosilcem po pred-
hodnem predlogu posebne komisije, sestavljene iz treh čla-
nov, ki jo imenuje Občinski svet občine Markovci na predlog
župana, odloča na prvi stopnji občinska uprava.

2. člen
V predzadnji alinei 3. člena se pred besedo sejmih

vstavi beseda razstavnih.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z

dnem sprejema na Občinskem svetu občine Markovci in se
objavijo v Uradnem listu RS.

Št. 414-10-54/99-1
Markovci, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

MEDVODE

4997. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
porabnikov v letu 2001

Na podlagi 20. 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 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in
82/98) je župan sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih

porabnikov v letu 2001

1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja

proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna Občine
Medvode za leto 2001, oziroma za prve tri mesece leta
2001.

2. člen
Proračunskim porabnikom se za financiranje njihove

dejavnosti mesečno nakazuje sredstva v višini do 1/12 sred-
stev, ki so jih prejeli v letu 2000.
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V sredstva iz prejšnjega odstavka spadajo sredstva za:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in druge osebne prejemke (stroški za

prevoz, regres za prehrano),
– materialne stroške in storitve drugih, ki so vezane na

osnovno delovanje porabnika.

3. člen
Proračunski porabniki morajo na zahtevo oddelka za

proračun in finance posredovati podatke iz prejšnjega čle-
na. Kolikor zahtevanih podatkov ne posredujejo, se jim fi-
nanciranje začasno ustavi.

4. člen
Ne glede na določilo 2. člena tega sklepa, se v polnem

znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2000 na osnovi
proračuna za leto 2000 in v tem letu niso mogli biti plačani.
Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 2001.

Prav tako se lahko obveznosti, ki jih ima občina do
izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 2000 poravna-
jo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova
likvidnost to omogočata.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja ni možno začenjati

novih investicij.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-

bniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. 12. 2000.

7. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so se-

stavni del proračuna Občine Medvode za leto 2001.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 403-96/00
Medvode, dne 14. decembra 2000.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

MISLINJA

4998. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94 in 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odl. US in 70/00), 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet
občine Mislinja na 21. seji dne 13. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Mislinja za leto 2001

1. člen
S tem odlokom Občina Mislinja zagotavlja sredstva za

financiranje lokalnih zadev javnega pomena v letu 2001.

2. člen
Proračun Občine Mislinja za leto 2001 (v nadaljnjem

besedilu: proračun) se določa v naslednjih zneskih:
v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 437.193.160
II. Skupaj odhodki 483.597.160
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) - 46.404.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 50.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev 50.000

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 28.754.000
IX. Odplačilo dolga 400.000
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 28.354.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na

računih (VII.-X.) - 18.000.000

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-
čuna Občine Mislinja so izkazani v bilanci prihodkov in od-
hodkov, v računu financiranja terjatev in naložb ter v računu
financiranja.

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

ne proračunske rezerve občine in 0,3% v sredstva prora-
čunske rezervacije.

4. člen
Skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhod-

kov proračuna se med letom usklajuje, če je to v skladu s
primerno porabo in v okviru doseženih prilivov. Z uskladitvijo
se prioritetno zagotovijo sredstva za plače, pri čemer se
upošteva osnova za obračun plač, ki jo določi Vlada Repu-
blike Slovenije, ter nujni materialni stroški.

5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabljati

sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v poseb-
nem delu proračuna.

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

sredstva proračuna med letom nakazujejo uporabnikom kot
mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvi-
dnostno stanje proračuna.

Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi
faktur, pogodb in pisnih zahtevkov.
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7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko začasno zadrži izvrševanje posameznih

izdatkov v skladu z določbami 40. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99).

Za zakonito in namensko uporabo sredstev uporabni-
kov proračunskih sredstev so odgovorni njihovi vodje in
vodje računovodstev.

8. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financi-

ranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob spreje-
manju proračuna ni bilo mogoče predvideti, in o tem obve-
šča občinski svet,

– o uporabi sredstev proračunske rezerve v posamez-
nem primeru do višine 500.000 tolarjev,

– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proraču-
na zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta, in

– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presež-
kov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

9. člen
O zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne

objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb, odloča občinski svet.

10. člen
Vsi prihodki, ki jih občinski urad doseže s svojo dejav-

nostjo, in prihodki od prodaje ter najema občinskega pre-
moženja so prihodki občinskega proračuna.

11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.

Št. 40302-01/2000
Mislinja, dne 13. decembra 2000.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

4999. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mislinja za leto 2001

Na podlagi 9., 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 44/97), 21. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) ter
13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča (Uradni list RS, št. 77/96 in 37/98) je Občinski svet
občine Mislinja na 21. seji dne 13. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
za leto 2001

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2001 znaša
0,075 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 42008-00001/1999
Mislinja, dne 15. decembra 2000.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

5000. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene
stanovanj, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Mislinja

Na podlagi 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo) in 5. člena odloka o
povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških ko-
munalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stav-
bnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 35/97
in 37/98) je Občinski svet občine Mislinja na 21. redni seji
dne 13. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj,

povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega

zemljišča v Občini Mislinja

1. člen
A) Povprečna gradbena cena 1 m2 stanovanjske povr-

šine zmanjšana za povprečne stroške komunalnega ureja-
nja, na dan 31. 12. 2000 znaša 109.000 SIT.

B) Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gosto-
te poselitve, na dan 31. 12. 2000 znašajo:

– za individualno komunalno rabo (IKR) 4.229 SIT/m2

koristne površine objekta,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 6.040 SIT/m2

koristne površine objekta.

2. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se oblikuje na podlagi 3.

člena odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povpreč-
nih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vre-
dnosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni
list RS, št. 35/97 in 37/98).

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 4208-00001/1999
Mislinja, dne 15. decembra 2000.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.
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5001. Sklep o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena v Občini Mislinja

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list
RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Mislinja na 21. seji
dne 13. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov občinskega

pomena v Občini Mislinja

1
S tem sklepom se določijo naslednji javni športni ob-

jekti v Občini Mislinja, ki so namenjeni uresničevanju javne-
ga interesa na področju športa:

– smučarsko-skakalni center Mislinja, parcelna št.
849/6, 849/7, 860/1 vpisana v ZKV št. 339, vse v k.o.
Mislinja,

– smučišče Papež z vlečnico, parcelna št. 1131/2,
1131/5 vpisana v ZKV št. 552 in parcelna št. 1125, vpisa-
na v ZKV št. 316, vse v k.o. Mislinja,

– kegljišče na ledu, parcelna št. 901, vpisna v ZKV št.
319 k.o. Mislinja.

2
Ta sklep se objavi v uradnem listu in začne veljati z

dnem objave.

Št. 640-011/1999
Mislinja, dne 13. decembra 2000.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

OSILNICA

5002. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Osilnica za leto 2000

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in
70/00) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS,
št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica
na 9. redni seji dne 8. 12. 2000 na predlog župana sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Osilnica za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2000

(Uradni list RS, št. 109/99) se 3. člen spremeni tako, da se
glasi:

“Proračun Občine Osilnica za leto 2000 se načrtuje v
naslednjih zneskih:

– prejemki v višini 97,847.045 SIT,
– izdatki v višini 89,564.893 SIT,
– presežek v višini 8,282.152 SIT.”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za prora-
čunsko leto 2000.

Št. 001-428/99
Osilnica, dne 8. decembra 2000.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

5003. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odloč-
ba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 – odločba US in 70/00), 13. člena odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica (Ura-
dni list RS, št. 109/99) in 22. člena statuta Občine Osilnica
(Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet
občine Osilnica na 9. redni seji dne 8. 12. 2000 na predlog
župana sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2001

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča v Občini Osilnica za leto 2001 znaša 0,30
SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2001 dalje.

Št. 001-463/99
Osilnica, dne 8. decembra 2000.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

RIBNICA NA POHORJU

5004. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Ribnica na Pohorju za leto 2000

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 97. člena statuta Občine Ribnica na
Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99, 100/00) ter odloka o
proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 2000 (Uradni
list RS, št. 19/00) je Občinski svet občine Ribnica na Po-
horju na redni seji dne 7. 12. 2000 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Ribnica na Pohorju za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Ribnica na Pohorju za

leto 2000 (Uradni list RS, št. 19/00) se spremeni 2. člen
tako, da glasi:

Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki 164,479.268
2. Odhodki 164,479.268
3. Presežek –
B) Račun finančnih terjatev in naložb –
C) Račun financiranja –

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40302-2/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 7. decembra 2000.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

SEMIČ

5005. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Semič za leto 2000

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odločbe Ustav-
nega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 10. in 17. člena
statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski
svet občine Semič na 17. seji dne 23. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Semič

za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Semič za leto 2000 (Ura-

dni list RS, št. 17/00) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

“2. člen
Občinski proračun za leto 2000 obsega:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki 464.639.700 SIT
– odhodki 457.039.700 SIT
– presežek/primanjkljaj 7.600.000 SIT
b) Račun finančnih terjatev in naložb
– prihodki –
– odhodki –
– presežek/primanjkljaj –
c) Račun financiranja
– prihodki –
– odhodki 7.600.000 SIT
– presežek/primanjkljaj –

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja in
posebnem delu proračuna in so sestavni del občinskega
proračuna”.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

sprejemu na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 403-02-04/2000
Semič, dne 17. novembra 2000.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

5006. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in odločbe Ustavnega sodišča, Ura-
dni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 59/99), 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 18/93), 4. člena pravilnika o obratovalnem času proda-
jaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00), 10. in 17.
člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je
Občinski svet občine Semič na 17. seji dne 23. 11. 2000
sprejel

O D L O K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežur-

stev prodajaln na območju Občine Semič, ki poslujejo izven
rednega obratovalnega časa (v nadaljevanju: času dežur-
stva), določenega s pravilnikom o obratovalnem času proda-
jaln.

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgo-
vec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi občinska uprava
Občine Semič (v nadaljevanju: občinska uprava).

II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do

sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa

ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne
prodajalne.

3. člen
Trgovec je pri določanju časa dežurstva poleg svojega

poslovnega interesa dolžan upoštevati tudi merila za določi-
tev dežurstva prodajaln na območju Občine Semič, ki so
razčlenjena v 4. in 5. členu, in sicer:

– tradicionalne nakupovalne navade prebivalcev
– običaji ob praznikih in dela prostih dnevih
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– turizem
– cestni promet
– zagotavljanje javnega reda in miru
– gostota naseljenosti prebivalstva
– gostota dežurnih prodajaln glede na število prebival-

cev v okolišu prodajalne.

4. člen
Glede na tradicionalne nakupovalne navade prebival-

cev se dežurstvo prodajaln določa v naslednjem času:
a) Za prodajalne z živili:
od ponedeljka do sobote med 6. do 7. uro in med 21.

in 22. uro,
ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 7. do

13. ure,
b) Lokalne prodajalne z motornimi gorivi:
od ponedeljka do sobote med 0. in 7. uro in med 21.

in 24. uro,
ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 0. in

24. uro,
c) Za vse druge prodajalne in trafike:
od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21.

in 22. uro,
ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in

13. uro.
Glede na gostoto dežurnih prodajaln glede na število

prebivalcev v okolišu prodajalne, so lahko ob nedeljah, praz-
nikih in dela prostih dnevih na območju Semiča z bližnjo
okolico dežurne največ tri prodajalne z živil.

Zaradi ureditve cestnega prometa in zagotavljanja jav-
nega reda in miru se dežurne prodajalne razporedijo tako,
da je vedno ena dežurna v starem (trškem) delu Semiča in
največ dve na ostalem območju Semiča z bližnjo okolico.

Dežurne prodajalne se glede na določbe drugega in
tretjega odstavka 4. člena razporedijo po vrstnem redu tako,
da je vedno v eni dežurni prodajalni na območju Semiča z
bližnjo okolico mogoče kupiti sveže meso (nepakirano).

Nobena prodajalna ne more kot dežurna prodajalna
poslovati dva zaporedna dežurna dneva.

Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 4. čle-
na ne veljajo za prodajalne v širši okolici Semiča.

Glede na običaje ob praznikih in dela prostih dnevih so
v primeru dveh ali več zaporednih prazničnih dni vse proda-
jalne na območju Občine Semič prvi praznični dan zaprte.
Ta določba ne velja za datum 31. oktober in se prenese na
datum 1. november.

Odločitev o obratovanju prodajaln na podlagi meril iz 4.
člena tega odloka, sprejme občinska uprava. Razpored de-
žurnih prodajaln v Občini Semič ob nedeljah, praznikih in
dela prostih dnevih se objavi na krajevno običajen način.

5. člen
Ne glede na določbe 4. člena tega odloka sme občin-

ska uprava dovoliti, da lahko vse prodajalne na območju
Semiča z bližnjo okolico obratujejo kot dežurne prodajalne v
primeru:

– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja.

6. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje Občinska

uprava občine Semič.
Določbe tega pravilnika uporablja Občinska uprava ob-

čine Semič pri potrjevanju obratovalnega časa prodajaln na
območju Občine Semič.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu na

občinskem svetu.

Št. 330-01-03/2000
Semič, dne 27. novembra 2000.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

5007. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine
Semič

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Semič na
17. seji dne 23. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o priznanjih Občine Semič

1. člen
V odloku o priznanjih Občine Semič (Uradni list RS, št.

32/97) se črta 5. člen in se ga nadomesti z naslednjim
besedilom:

»V 4. členu opredeljeno plaketo se podeli vsako leto
eno, v izjemnih primerih dve.«

2. člen
Doda se nov 5.a člen, ki se glasi:
»Plaketo Občine Semič se poleg navedenih v 4. členu

podeli tudi posebej uspešnim društvom s sedežem v Občini
Semič ob posebnih slovesnostih (obletnice delovanja, iz-
jemni dosežki).«

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 096-01-02/2000
Semič, dne 4. decembra 2000.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

5008. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu
2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 59/99, 63/99, 22/00 in 70/00) in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan
Občine Slovenska Bistrica dne 12. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Slovenska Bistrica v letu 2001
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1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Slovenska Bistrica za

leto 2001, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov
začasno nadaljuje na podlagi rebalansa proračuna občine
za leto 2000, vendar najdlje do 31. marca 2001.

2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne na-

mene porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno
porabljenih po proračunu za leto 2000.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del proračuna za leto 2001.

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoš-

tevajo določbe odloka o proračunu Občine Slovenska Bistri-
ca za leto 2000.

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

in začne veljati s 1. januarjem 2001.

Št. 20/497/2000
Slovenska Bistrica, dne 12. decembra 2000.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

5009. Pravilnik o financiranju športa v Občini
Slovenska Bistrica

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 10. člena statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in
72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 18.
redni seji dne 4. 12. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Slovenska Bistrica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki

jih Občina Slovenska Bistrica na osnovi določil zakona o
športu in usmeritev Nacionalnega programa športa v Repu-
bliki Sloveniji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.

S tem pravilnikom Občinski svet občine Slovenska
Bistrica določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in
razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v
Občini Slovenska Bistrica ter opredeljuje ostala sredstva za
šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.

Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini
Slovenska Bistrica zagotavljajo v naslednjih proračunskih
postavkah:

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– imajo sedež v Občini Slovenska Bistrica,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje

za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.

3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega

proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidira-
jo naslednji izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društ-

va s sedežem na območju Občine Slovenska Bistrica,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,

– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.

4. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim

programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature
na javnem razpisu.

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi
programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po
posameznih vsebinah, opredeljenih v 11. členu tega pravil-
nika, kandidirajo na razpisu le enkrat.

Športne zveze lahko za sredstva za športne programe
kandidirajo le z lastnimi športnimi programi.
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III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE
SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI

5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Slovenska

Bistrica se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z
naslednjimi vsebinami:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraže-
valnega programa

2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
8. Založniška dejavnost
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in ob-

činske športne prireditve
10. Informacijski sistem na področju športa
11. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne

skupnosti

6. člen
V okviru vsebin iz prejšnjega člena, izvajalci lahko kan-

didirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraže-
valnega programa

– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva

do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi “Zlati sonček“, “Naučimo se plavati“, “Ciciban pla-
ninec“ in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci špor-
tnih programov za predšolske otroke z namenom optimalne-
ga razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gi-
balnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalno-
sti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko sofinancira:
propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta
na skupino z največ 20 otroki.

– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejav-

nost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno
vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se
izvajajo programi “Zlati sonček“, “Krpan“, “Naučimo se pla-
vati“ in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih
sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna skupnost lahko
sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in
udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prven-
stvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja
na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na
skupino z največ 20 otroki, objekt.

– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport

V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od
11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrez-
ne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko
postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za stro-
kovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna
športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport
in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih
zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani,
cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in
deklice. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: ob-

jekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in
spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira kader

za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in
objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok
s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke
s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podo-
bni programi.

– Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih

od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v
športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih
znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, od-
pravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, prepreče-
vanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove
potrebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti
se lahko sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe
na skupino z največ 20 mladimi, objekt.

– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na
več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti
športne zvrsti: 400 do 1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti
se sofinancira: objekt in strokovni kader.

– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20.

leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni
lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe,
tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne
vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega ka-
dra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in
objekt.

– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tek-

movanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v
izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepisme-
nosti in univerziado. Sofinancira se lahko strokovni kader za
80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt,
7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih MŠŠ in
udeležba na univerziadi.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli I.

2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni pro-

grami vadbe na skupino za največ 20 člani, v različnih špor-
tnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za soci-
alno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let,
se lahko sofinancira tudi strokovni kader.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli II.

3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov,

registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, or-
ganizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne
zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V
okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih
sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prva-
ka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina
objekta za 320 ur programa.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli III.
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4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status med-

narodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni
lokalne skupnosti se lahko sofinancira:

– za vrhunske športnike v individualnih športnih pano-
gah največ 1200 ur programa

– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani
so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur progra-
ma

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli VI.

5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih

sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedri-
la in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s špor-
tom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi
na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba
objekta in strokovni kader.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli V.

6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-
kovnih kadrov v športu

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževa-
nje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov pre-
ko Inštituta za šport in OKS-ZŠZ ter štipendiranje strokovnih
kadrov.

Za izvajanje te vsebine Občina Slovenska Bistrica na-
menja 2% sredstev postavke Nacionalni program športa.

7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s

področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih
financ lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo
projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstve-
nih spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmeren
delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v
prakso.

Za izvajanje te vsebine Občina Slovenska Bistrica na-
menja 0,36% sredstev postavke Nacionalni program športa.

8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja

strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih šport-
nih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih
dejavnosti.

Za izvajanje te vsebine Občina Slovenska Bistrica na-
menja 0,04% sredstev postavke Nacionalni program športa.

9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in ob-
činske športne prireditve

Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške
športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o
športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen
pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo
promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen
šolskih športnih tekmovanj.

Za izvajanje te vsebine Občina Slovenska Bistrica na-
menja 0,18% sredstev postavke Nacionalni program športa.

10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja orga-

niziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o
športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo
programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skup-
nosti in nakup tehnologije.

Za izvajanje te vsebine Občina Slovenska Bistrica na-
menja 0,13% sredstev postavke Nacionalni program športa.

11. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne
skupnosti

Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se
na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze
za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje
osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, ki se
lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli VI.

IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN
RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME

a) javni razpis

7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga po poo-

blastilu župana Občine Slovenska Bistrica izvede Zavod za
šport Slovenska Bistrica ali Občinska uprava občine Sloven-
ska Bistrica, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtova-
nih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju
in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.

Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru
oziroma novembru za prihodnje proračunsko obdobje. Raz-
pisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posa-
mezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 6.
členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo
omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje
programov.

Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem
javnem mediju na območju Občine Slovenska Bistrica in na
sedežu Zavoda za šport Slovenska Bistrica ter Športne zve-
ze Občine Slovenska Bistrica. Razpisna dokumentacija mo-
ra biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni
pred rokom za oddajo prijave. Izvajalec javnega razpisa lah-
ko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kan-
didatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja doku-
mentacije.

Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posamez-
nega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje
kot 8 dni po roku za oddajo prijave.

b) strokovna komisija

8. člen
Župan pred objavo razpisa določi petčlansko strokov-

no komisijo. Komisijo sestavljajo: en član občinske uprave,
en član občinskega sveta, en član sveta zavoda za šport in
dva predstavnika športnih društev, pri čemer lahko upošteva
podane predloge posameznih izvajalcev športnih progra-
mov. Župan izmed članov komisije predlaga predsednika.

Naloge strokovne komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega čle-

na tega pravilnika,
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– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu
z določili tega pravilnika,

– priprava poročil županu, ostalim organom in strokov-
nim službam Občine Slovenska Bistrica,

– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z do-
ločili 14. člena tega pravilnika,

– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe
meril za vrednotenje športnih programov,

– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za strokovno komisijo opravlja

Zavod za šport Slovenska Bistrica, kjer je tudi sedež komi-
sije.

Strokovna komisija v skladu z merili in kriteriji, določe-
nimi v razpisu zbere in obdela prijavljene programe ter jih
ustrezno točkuje. Komisija županu Občine Slovenska Bistri-
ca poda poročilo o potrebnih sredstvih za sofinanciranje
športnih programov v Občini Slovenska Bistrica za prihodnje
proračunsko obdobje. Župan podano poročilo objavi na
sedežu Zavoda za šport Slovenska Bistrica in Športne zveze
Občine Slovenska Bistrica. Kandidati na javnem razpisu lah-
ko v roku 8 dni vložijo pripombe na podano poročilo. Župan
poročilo, skupaj s podanimi pripombami, upošteva pri pri-
pravi predloga proračuna za prihodnje proračunsko leto.

Komisija do konca proračunskega obdobja spremlja
izvajanje programov in analizira poročila izvajalcev ter podaja
predloge ukrepov, vse v skladu s 14. členom tega pravil-
nika.

V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

9. člen
Komisija kot osnovo za točkovanje upošteva merila v

obliki točkovnega sistema, ki so priloga temu pravilniku.
Izvajalec je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj
vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko
nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanci-
ranje. Izvajalci športnih programov v Občini Slovenska Bistri-
ca lahko komisiji in županu predlagajo spremembo korekcij-
skih faktorjev v navedenih v merilih, pri čemer je potrebno
upoštevati osnovna izhodišča za pripravo tabel za točkova-
nje programov.

Komisija pri izdelavi predlogov za spremembo meril za
točkovanje športnih programov prednostno upošteva tiste
panoge, ki so pomembne za lokalno skupnost in predstav-
ljajo tradicijo ter posebnosti športa v lokalni skupnosti.

Prednostne panoge določi Športna zveza Občine Slo-
venska Bistrica na vsakoletni skupščini zveze. Pri progra-
mih, ki se vršijo v okviru prednostnih panog komisija za šport
skupno število zbranih točk pomnoži s koeficientom K. Koe-
ficient K znaša največ 0,1. Predlog za višino koeficienta K
za posamezno panogo poda Občinska športna zveza.

Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede
na skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta
potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje
nacionalnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica
za vsako proračunsko obdobje posebej.

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

10. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov

izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri
skupine:

1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih

športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacional-
ne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.

2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih špor-

tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih športnih zveze za naslov ekipnega državnega prva-
ka.

3. skupina:
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
4. skupina:
Izvajalci miselnih iger.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pri-

dobivajo dodatne točke glede na razširjenost in kakovost
dosežkov športnikov, pri čemer se upošteva stopnja razvito-
sti športa v Občini Slovenska Bistrica.

V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost
športne panoge upoštevani:

– število članov s plačano članarino
– število registriranih tekmovalcev
– razširjenost dejavnosti izven sedeža društva, na ob-

močju Občine Slovenska Bistrica.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upošte-

vani:
– kategorizacija športnikov
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih
– uvrstitve na državnem prvenstvu
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega progra-

ma športa so:
– obseg programa
– velikost vadbene skupine
– vrednost ure strokovnega kadra
– vrednost ure najema športnega objekta
– materialni stroški za izpeljavo programov
– drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega

programa športa v Republiki Sloveniji

VII. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN
FINANCIRANJA

11. člen
Občina Slovenska Bistrica v vsakoletnem proračunu

zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa športa,
2. delovanje zavoda za šport in izvajanje ostalih nalog

na področju športa,
3. športne objekte,
4. ostale naloge.

1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa
športa

12. člen
Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa

športa se zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Sku-
pna sredstva za ta namen se znotraj postavke v osnovi delijo
na naloge, ki jih opravlja Zavod za šport in naloge, ki jih
opravlja Športna zveza Občine Slovenska Bistrica, kot je
opredeljeno v 1. členu tega pravilnika. Nadalje se sredstva
delijo glede na vsebine, ki jih opredeljuje 6. člen tega pravil-
nika. Sredstva se nakazujejo Zavodu za šport Slovenska
Bistrica in Športni zvezi Občine Slovenska Bistrica, ki jih na
osnovi pogodb z izvajalci programov nakazujeta na njihove
žiro račune.
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Obseg sredstev za izvajanje programov vsebin pod
točkami 1, 2, 3, 4, 5 in 11 iz 6. člena tega pravilnika se
določajo na osnovi sistema točkovanja, opredeljenega v 10.
členu tega pravilnika in tabelah, ki so priloga tega pravilnika.

Sredstva za izvajanje programov vsebin iz točk 6, 7, 8,
9, in 10, opredeljenih v 6. členu tega pravilnika so določena
v deležu glede na celotna razpoložljiva sredstva za izvajanje
nacionalnega programa športa in v skladu z njegovimi usme-
ritvami. Če sredstva za vsebine iz tega odstavka po izvedbi
javnega razpisa v delu ali v celoti ostanejo nerazporejena,
župan na predlog komisije ta sredstva s posebnim sklepom
razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega
načrtovanega v razpisu oziroma katerih rezultati povečan
obseg sredstev opravičujejo.

13. člen
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z

izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občin-
skega proračuna pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogod-
be opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega
razpisa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora
nad porabo sredstev. Pogodbe so tripartitne, sklenjene med
izvajalci programov, Občino Slovenska Bistrica in Zavodom
za šport Slovenska Bistrica oziroma Športno zvezo Občine
Slovenska Bistrica.

Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za
sofinanciranje programov vsebin pod točkami 1, 2, 3, 4, 5,
6, 10 in 11 iz 6. člena tega pravilnika nakazujejo na žiro
račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah.

Pogoj za nakazilo sredstev za športne objekte je pred-
ložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena
med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz ka-
tere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega progra-
ma.

Sredstva za sofinanciranje programov pod točkami 7,
8 in 9 iz 6. člena tega pravilnika se izvajalcem nakazujejo na
osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nasta-
nek obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine.

14. člen
Izvajalci programov morajo komisiji najkasneje do 31.

7. tekočega leta podati polletno poročilo in najkasneje do
31. 1. naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z
dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

V primeru, da komisija po pregledu polletnih poročil
ugotovi, da se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na
razpis, opredeljeni v pogodbah in sofinancirani, se izvajalcu
teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, za-
gotovljena v pogodbi. V primeru, da komisija na osnovi
podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi
neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih
programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poraču-
najo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v
naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več progra-
mov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je
dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v
občinski proračun.

Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v
primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mi
odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine,
za katerega stroški dejansko ne nastajajo.

Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjem odstav-
ku, ne odda polletnega oziroma letnega poročila, se smatra,

da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračun-
ska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
vrniti v občinski proračun.

Komisija je v zvezi z določili tega člena županu dolžna
predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov komisije
izda župan ustrezne sklepe.

Župan lahko na predlog komisije na osnovi zadržanih
oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim skle-
pom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela pre-
sega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih
programov oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan
obseg sredstev.

15. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja

in porabe dodeljenih sredstev opravljajo: strokovna komisi-
ja, zavod za šport, Športna zveza Občine Slovenska Bistri-
ca, strokovne službe in organi Občine Slovenska Bistrica.

2. Sredstva za delovanje zavoda za šport in izvajanje
ostalih nalog na področju športa

16. člen
V okviru namenskih sredstev za šport Občina Sloven-

ska Bistrica, kot ustanoviteljica Zavoda za šport Slovenska
Bistrica, zagotavlja zavodu za šport proračunska sredstva
za:

– stroške osebnih dohodkov zaposlenih, kolikor ta
sredstva niso zagotovljena iz drugih virov,

– materialne stroške delovanja zavoda,
– stroške izvajanja programov javnih del,
– stroške štipendiranja študentov na Fakulteti za šport,

v skladu s splošnim aktom zavoda za šport o štipendiranju,
– sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objek-

tov, ki so v lasti Občine Slovenska Bistrica, v skladu z
določili Pravilnika o športnih objektih v Občini Slovenska
Bistrica,

– druge stroške, v skladu s sprejetimi sklepi Občinske-
ga sveta Občine Slovenska Bistrica,

3. Sredstva za investicije v športne objekte

17. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Slo-

venska Bistrica se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na
posebni proračunski postavki, natančneje pa jih ureja pravil-
nik o športnih objektih v Občini Slovenska Bistrica.

4. Ostale naloge

18. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancira-

jo ali financirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki
so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvi-
deti v naprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane.
Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na
mednarodnih športnih prireditvah izven države.

Iz te proračunske postavke se sofinancirajo tudi športni
programi izvedeni v okviru prireditev ob Tednu otroka, prire-
ditev Veseli december in drugih podobnih prireditev.

Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi uteme-
ljenih vlog z dokazili o višini stroškov, s sklepom župana.
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VIII. KONČNE DOLOČBE

19. člen
Ta pravilnik začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije. Določila tega pravilnika ne veljajo
za že odobrena oziroma dodeljena sredstva v letu 2000.

Na podlagi sprejetega pravilnika župan predpiše izved-
bene akte.

20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi

sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Sloven-
ska Bistrica.

Št. 10/032-01/18-7/2000
Slovenska Bistrica, dne 4. decembra 2000.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

Priloga 1: TOČKOVNI SISTEM

A) POJASNILA K TABELAM
Tabele se smiselno uporabljajo v skladu z besedilom 6. člena pravilnika o financiranju športa v Občini Slovenska

Bistrica.
Pri programih, kjer lokalna skupnost sofinancira objekt, izvajalci pridobijo točke ali za zaprti ali za odprti objekt, glede na

prostor, kjer svoj program izvajajo in za katerega imajo z upravljavcem sklenjeno ustrezno pogodbo in rezerviran termin
(zagotovljene prostorske pogoje).

Pri programih, kjer ni določenega maksimalnega števila udeležencev, se program izvaja za najmanj 15 udeležencev. Če
je udeležencev manj, izvajalec programa pridobi le proporcionalni delež točk.

Pri programih, kjer je določeno maksimalno število udeležencev, se program izvaja za najmanj 50% maksimalnega
števila udeležencev (5 oziroma 10 oseb). Če je udeležencev manj, izvajalec programa pridobi le proporcionalni delež točk.

Sredstva za propagandno gradivo, občinska šolska prvenstva, materialne stroške, spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje, priprave na univerziado po merilih MŠŠ, državna tekmovanja izvajalci pridobe na osnovi pisnih dokazil o
nastanku obveznosti iz tega naslova (56. člen ZFO). Odobrene točke oziroma sredstva so namenjena za tovrstne stroške
skozi celotno koledarsko leto.

Točke za vključevanje oseb s posebnimi potrebami dobi izvajalec za vsakega udeleženca s posebnimi potrebami v
skupini.

Točke iz naslova “državni prvaki“ pridobijo v individualnih športih posamezniki, v kolektivnih pa ekipe, ki so v predho-
dnem letu (letu razpisa) pridobili naslov državnih prvakov v svoji panogi.

Bonus točke (tabela III) pridobi izvajalec za vsakega člana, ki v času razpisa izpolnjuje pogoje:
– ima potrdilo o registraciji
– je član društva s plačano članarino
– je oseba s posebnimi potrebami.
Točke iz naslova zavarovanja (tabela IV) pridobi vsak športnik s statusom vrhunskega športnika, bonus točke pa glede

na kategorizacijo.
Tabela VI: društva pridobe točke:
– za vsakega člana, ki je poravnal članarino za tekoče do dneva razpisa
– za vsakega registriranega tekmovalca (po zakonu o športu)
– če z programi Nacionalnega programa športa delujejo tudi izven kraja sedeža društva pridobe za vsako alokacijo

dodatne stroške.
Zveze pridobe točke za vsako registrirano društvo v zvezi.

B) TABELE – glej priloge
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4953. Odlok o pomilostitvi obsojenk in obsojencev – pomilosti-

tev po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti Repu-
blike Slovenije, 26. decembru 2000 12013

MINISTRSTVA
4954. Odredba o spremembi in dopolnitvah odredbe o

označevanju in registraciji govedi 12013
4955. Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za jav-

ne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prome-
ta na cestah 12018

4956. Odredba o dopolnitvi odredbe o organizacijah, ki jih ni po-
trebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij 12018

4957. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vredno-
sti stanovanja 12018

4958. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o
pravilih za njihovo delovanje 12019

4959. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije za vzpodbujanje
otrokovega razvoja Maribor, ustanove 12019

4960. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove “Funda-
cija Poti miru v Posočju” 12019

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4961. Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih

postavk in sestavljanju računovodskih izkazov 12020
4962. Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in

najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati za-
varovalnica 12021

4963. Sklep o načinu obveščanja kvalificiranega imetnika o
nameri odtujitve delnic 12024

4964. Poročilo o gibanju plač za oktober 2000 12025

OBČINE
LJUBLJANA

4965. Odlok o določitvi imen ulic in ukinitvi imena ene ulice na
območju Mestne občine Ljubljana 12026

4966. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči obča-
nom Mesne občine Ljubljana 12026
BELTINCI

4967. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v
prostor na območju Občine Beltinci za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje 12027

4968. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci 12030
4969. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Beltin-

ci 12030
4970. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju lokacij-

skega načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini
Beltinci 12031

4971. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kme-
tij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Beltinci 12031
CANKOVA

4972. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča za leto 2001 12031
CERKNO

4973. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 12032
DOBJE

4974. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln 12032
4975. Odlok o razglasitvi kulturnih in tehničnih spomenikov v Ob-

čini Dobje 12034
4976. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v ce-

stnem prometu 12034
HAJDINA

4977. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina
za leto 2000 12035

4978. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča 12035

4979. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Haj-
dina v letu 2001 12036

4980. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča za leto 2001 12036

4981. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa dežur-
nih prodajaln 12036
HODOŠ

4982. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Hodoš za leto 2000 12038
JESENICE

4983. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za
leto 2001 12038
KIDRIČEVO

4984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Kidričevo za leto 2000 12038

4985. Sklep o ustanovitvi odbora za vodenje projekta izgradnje
Osnovne šole Cirkovce 12039
KUNGOTA

4986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Kungota za leto 2000 12039

4987. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu
2001 12040
LAŠKO

4988. Odredba o merilih za določanje dežurnih prodajaln in pro-
daje blaga zunaj prodajaln na območju Občine Laško 12040
MARKOVCI

4989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Markovci za leto 2000 12041

4990. Odlok o plakatiranju v Občini Markovci 12042
4991. Odlok o zimski službi 12043
4992. Sklep o imenovanju komisije za tehnični sistem kabelske

televizije 12045
4993. Sklep o imenovanju komisije za programski del kabelske

televizije 12045
4994. Sklep o imenovanju komisije za pokopališče 12046
4995. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, načinu in kri-

terijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševa-
nje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Mar-
kovci 12046

4996. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o pogojih
in kriterijih za pridobivanje nepovratnih sredstev namenje-
nih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Obči-
ni Markovci 12046
MEDVODE

4997. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v
letu 2001 12046
MISLINJA

4998. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2001 12047
4999. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za upora-

bo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2001 12048
5000. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, pov-

prečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja 12048

5001. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega po-
mena v Občini Mislinja 12049
OSILNICA

5002. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Osilnica za leto 2000 12049

5003. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 12049
RIBNICA NA POHORJU

5004. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica
na Pohorju za leto 2000 12049
SEMIČ

5005. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za
leto 2000 12050

5006. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln 12050
5007. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Semič 12051

SLOVENSKA BISTRICA
5008. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Obči-

ne Slovenska Bistrica v letu 2001 12051
5009. Pravilnik o financiranju športa v Občini Slovenska Bistrica 12052

VSEBINA
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