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DRŽAVNI ZBOR
1363. Odlok o izvolitvi podpredsednika Državnega

zbora Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 48. in 172. člena po-
slovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Sloveni-
je na seji dne 21. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora

Republike Slovenije

Za podpredsednika Državnega zbora Republike Slove-
nije se izvoli dr. Mihael Brejc.

Št. 020-02/92-27/128
Ljubljana, dne 21. marca 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1364. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene

veleposlanice – vodje Stalne misije Republike
Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene

veleposlanice – vodje Stalne misije Republike
Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico – vodjo Stal-
ne misije Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbour-
gu imenujem Darjo Lavtižar Bebler.

Št. 001-09-6/01
Ljubljana, dne 22. marca 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
1365. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega

zavoda Slovenska akreditacija

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o akreditaciji (Uradni
list RS, št. 59/99) ter 3. in 17. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94, 8/96 in 36/00) je Vlada Republike Slovenije na
18. seji dne 22. 3. 2001 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega

zavoda Slovenska akreditacija

1. člen
V sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akre-

ditacija (Uradni list RS, št. 36/00) se četrti odstavek 2.
člena spremeni tako, da se glasi:

“Sedež: Šmartinska 140, Ljubljana.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 392-05/2001-2
Ljubljana, dne 22. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1366. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o štipendiranju

Na podlagi 4. člena odloka o kadrovskem štipendiranju
(Uradni list RS, št. 16/99) je komisija Vlade Republike Slo-
venije za kadrovske in administrativne zadeve na 19. seji
dne 20. 3. 2001 sprejela

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

štipendiranju

1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 33/99)

se v tretjem odstavku 2. člena doda besedilo, ki se glasi:
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»Dijak ali študent, ki mu je bila podeljena štipendija za
potrebe Slovenske vojske ali za zaposlitev na vojaškem de-
lovnem mestu sklepa delovno razmerje šele, ko odsluži
vojaški rok praviloma v Šoli za častnike vojnih enot, dijakinje
ali študentke pa z dnem začetka vojaško strokovnega uspo-
sabljanja v Šoli za častnike, pod pogojem, da ob sklenitvi
delovnega razmerja niso člani nobene politične stranke.«

2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se na koncu besedila pika

nadomesti s podpičjem in se dodata novi točki, ki se glasita:
»e) pogoj, da se kandidatu za delo na področju Mini-

strstva za obrambo štipendija lahko podeli le, če nima dvoj-
nega državljanstva, kot dodatni pogoj za sklenitev delovnega
razmerja po končanem izobraževanju pa je za štipendiste za
potrebe Slovenske vojske ali za zaposlitev na vojaškem de-
lovnem mestu določen vojaški rok, odslužen praviloma v
Šoli za častnike vojnih enot, za štipendistke pa začetek
vojaško strokovnega usposabljanja v Šoli za častnike, pri
čemer ob sklenitvi delovnega razmerja ne smejo biti člani
nobene politične stranke;

f) pogoj, da se kandidat lahko prijavi le na eno od
razpisanih področij.«

3. člen
V prvem odstavku 4. člena se pri točki d) za besedo

»življenjepis« črta podpičje in se doda besedilo, ki se glasi:
»in morebitna priporočila državnih organov;« v točki e) pa se
pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka, ki se
glasi:

»f) izjava kandidata, da ni bil spoznan za kazensko
odgovornega s pravnomočno sodno odločbo.«

4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri izbiri prijavljenih kandidatov podkomisija za štipen-

diranje upošteva in ovrednoti naslednje kriterije:
– učni oziroma študijski uspeh – za dijake do 50 točk,

za študente do 80 točk;
– pozitivno opravljeno preventivno psihološko testira-

nje – do 40 točk;
– kadrovske potrebe državnih organov – do 60 točk.«

5. člen
Šesti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če za posamezne razpisane štipendije več kandidatov

doseže enako število točk po kriterijih iz prvega odstavka 5.
člena tega pravilnika, odloči podkomisija za štipendiranje o
izbranem kandidatu na podlagi njegovega materialnega po-
ložaja.«

6. člen
V sedmem odstavku 5. člena se za prvim stavkom

doda besedilo: »Za vse razpisane štipendije izmed prijavlje-
nih kandidatov podkomisija za štipendiranje izbere tudi re-
zervne kandidate.«

7. člen
V drugem odstavku 9. člena se črta drugi stavek in se

ga nadomesti z novim, ki se glasi: »Pri dijakih se učni uspeh
določi tako, da se upošteva doseženi splošni učni uspeh v
preteklem šolskem letu.«

8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višino štipendije za študente iz tretje alinee drugega

odstavka 2. člena tega pravilnika določi podkomisija za šti-
pendiranje za vsakega štipendista posebej. Pri določitvi viši-
ne štipendije se upoštevajo stroški šolnine, nastanitve, pre-
hrane in študijskega gradiva na podlagi predloženega pred-
računa oziroma ocene teh stroškov izobraževalne ustanove.

Štipendistom iz prejšnjega odstavka se povrnejo tudi
potni stroški od kraja stalnega prebivališča do kraja študija
za največ dvakratno vožnjo letno.«

9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendistom se štipendija plačuje mesečno vnaprej,

do 10. dne v mesecu za vsak mesec do konca rednega
izobraževanja, določenega v pogodbi o štipendiranju.

Če ima štipendist podaljšan absolventski staž po statu-
tu fakultete, kar dokaže s potrdilom fakultete, se mu štipen-
dija izplačuje tudi za čas podaljšanja absolventskega staža,
vendar ne več kot eno leto.«

10. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedo »takoj« doda

naslednje besedilo, ki se glasi: »oziroma najkasneje v 15
dneh«.

11. člen
V prvem odstavku 19. člena se pika nadomesti s pod-

pičjem in se doda nova točka, ki se glasi:
»j) je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje,

zaradi katerega je neprimeren za opravljanje del in nalog v
državnem organu, za potrebe katerega se štipendira.«

12. člen
V 21. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek,

ki se glasi:
»Če je štipendist prejemal štipendijo za več različnih

stopenj izobraževanja, mora v primerih iz 19. člena in druge-
ga odstavka 20. člena vrniti prejete štipendije za vse stopnje
izobraževanja.«

13. člen
V 24. členu se v točki a) črta podpičje in se doda

besedilo, ki se glasi: »oziroma mu pisno ne zagotovi, v
kolikšnem času bo to mogoče;«.

14. člen
Dosedanji 25. člen se črta, členi od 26. dalje pa se

ustrezno preštevilčijo.

15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 916/01
Ljubljana, dne 20. marca 2001.

Predsednik komisije
Vlade Republike Slovenije

za kadrovske in
administrativne zadeve

Mirko Bandelj l. r.
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MINISTRSTVA

1367. Odredba o poročanju občin o prihodkih in
odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter
računu financiranja

Na podlagi 27. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US,
56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 –
odl. US) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o poročanju občin o prihodkih in odhodkih,

računu finančnih terjatev in naložb ter računu
financiranja

1. člen
Ta odredba določa podatke o prihodkih in odhodkih,

računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki
jih morajo občine mesečno posredovati ministrstvu, pristoj-
nemu za finance.

2. člen
Občine morajo posredovati podatke, ki jih določata

poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev
in naložb ter računu financiranja (obrazec P) in poročilo o
odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1), ki sta
sestavna dela te odredbe.

3. člen
Občine morajo podatke iz 2. člena te odredbe posre-

dovati ministrstvu, pristojnemu za finance, do 15. dne v
mesecu za obdobje od 1. 1. tekočega leta do konca prete-
klega meseca.

Podatki morajo biti posredovani v pisni obliki in po
računalniškem mediju.

4. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o

poročanju občin o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih
posojilih, spremembah finančnih terjatev in naložb ter zadol-
ževanju in odplačilih dolga (Uradni list RS, št. 45/99).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-99/2001
Ljubljana, dne 20. marca 2001.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.
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1368. Odredba o minimalni zajamčeni donosnosti za
mesece september 2000, oktober 2000,
november 2000, december 2000, januar 2001
in februar 2001

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00) in pravilnika o izračunu
povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni
list RS, št. 21/01) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o minimalni zajamčeni donosnosti za mesece

september 2000, oktober 2000, november
2000, december 2000, januar 2001

in februar 2001

1. člen
Ta odredba določa minimalno zajamčeno donosnost,

izračunano na podlagi 298. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
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81/00, 124/00) in pravilnika o izračunu povprečnega dono-
sa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št. 21/01)
za mesece september 2000, oktober 2000, november 2000,
december 2000, januar 2001 in februar 2001.

2. člen
Minimalna zajamčena donosnost po posameznih me-

secih znaša:
– za mesec september 2000: 7,12% na letni ravni,

oziroma 0,57% na mesečni ravni,
– za mesec oktober 2000: 7,14% na letni ravni, oziro-

ma 0,59% na mesečni ravni,
– za mesec november 2000: 8,23% na letni ravni,

oziroma 0,65% na mesečni ravni,
– za mesec december 2000: 9,5% na letni ravni, ozi-

roma 0,77% na mesečni ravni,
– za mesec januar 2001: 9,98% na letni ravni, oziroma

0,81% na mesečni ravni,
– za mesec februar 2001: 10,02% na letni ravni, ozi-

roma 0,74% na mesečni ravni.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 193-5/01
Ljubljana, dne 23. marca 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

1369. Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in
pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog
javne službe na področju fitofarmacevtskih
sredstev in naprav

Na podlagi 35. člena zakona o fitofarmacevtskih sred-
stvih (Uradni list RS, št 11/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D L O Č B O
o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo

in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog
javne službe na področju fitofarmacevtskih

sredstev in naprav

I
Za opravljanje strokovnih nalog iz 43. in 44. člena

zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju: ZFfS)
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: minister) pooblašča Inštitut za hmeljarstvo in pivo-
varstvo Žalec, Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (v nadaljnjem
besedilu: IHP Žalec).

II
IHP Žalec na področju strokovnih nalog sodeluje s

Sektorjem za varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: sektor za
varstvo rastlin).

Strokovne naloge in financiranje se izvajajo v skladu s
programom javne službe, ki ga z odredbo določi minister.

III
IHP Žalec opravlja v skladu z zahtevami ZFfS zlasti

naslednje naloge:
– naloge na področju preskušanja in ocenjevanja fito-

farmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) v postopku
registracije, predvsem s področij herbicidov, fungicidov, bi-
oloških sredstev, vpliva na okolje, aplikacije FFS in varnega
ravnanja s FFS,

– tehnična podpora pristojnemu organu v postopku
registracije FFS, predvsem pri pregledu dokumentacije, pri-
ložene zahtevku,

– koordinacija dela, sodelovanje in strokovne naloge
na področju bioloških FFS in razširitve uporabe FFS, zlasti
za uporabo na vrtninah in okrasnih rastlinah,

– izdelovanje strokovnih podlag za podporo odločanju
pristojnemu organu na področju FFS in naprav,

– razvijanje in uvajanje novih postopkov pri dobri praksi
učinkovitosti, dobri praksi varstva rastlin in dobri kmetijski
praksi,

– izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– uvajanje evropskih standardov na področju bioloških

testov učinkovitosti FFS,
– sodelovanje pri uvajanju, razvijanju in vzpostavitvi in-

formacijskega sistema na področju FFS in naprav,
– naloge v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem odgo-

vornih oseb za promet FFS, uporabnikov FFS in naprav,
– druge naloge na področju FFS in naprav.

IV
IHP Žalec pripravi in posreduje sektorju za varstvo ras-

tlin letni program dela najkasneje do 15. decembra za na-
slednje leto in podrobno poročilo o opravljenem delu v
preteklem letu najkasneje do 15. januarja tekočega leta.

V
Podrobnejši način izvajanja nalog se opredeli v pogod-

bi o izvajanju programa iz II. točke te odločbe.

VI
Plačilo za izvedene naloge iz III. točke te odločbe se

krije iz proračuna Republike Slovenije v skladu s programom
iz II. točke te odločbe.

VII
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 327-02-100/01
Ljubljana, dne 12. marca 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1370. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta
Slovenije za izvajanje določenih nalog javne
službe na področju fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi 35. člena zakona o fitofarmacevtskih sred-
stvih (Uradni list RS, št 11/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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O D L O Č B O
o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije

za izvajanje določenih nalog javne službe
na področju fitofarmacevtskih sredstev

I
Za opravljanje strokovnih nalog iz 43. člena zakona o

fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju: ZFfS), minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: minis-
ter), pooblašča Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: KIS).

II
KIS na področju strokovnih nalog sodeluje s sektorjem

za varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: sektor za varstvo rastlin).

Strokovne naloge in financiranje se izvajajo v skladu s
programom javne službe, ki ga z odredbo določi minister.

III
KIS opravlja v skladu z ZFfS zlasti naslednje naloge:
– naloge na področju ocenjevanja fitofarmacevtskih

sredstev (v nadaljevanju: FFS) v postopku registracije, pred-
vsem s področja fizikalno-kemijskih lastnosti,

– naloge s področja kemijske terminologije,
– laboratorijske preiskave FFS,
– spremljanje ostankov FFS v oziroma na rastlinah ozi-

roma rastlinskih proizvodih z vidika pravilne uporabe FFS,
– druge naloge s področja kemije.

IV
KIS pripravi in posreduje sektorju za varstvo rastlin letni

program dela najkasneje do 30. junija tekočega leta za
naslednje koledarsko leto in podrobno poročilo o opravlje-
nem delu v preteklem letu najkasneje do 31. maja.

V
Podrobnejši način izvajanja nalog se opredeli v pogod-

bi o izvajanju programa iz II. točke te odločbe.

VI
Plačilo za izvedene naloge iz III. točke te odločbe se

krije iz proračuna Republike Slovenije, v skladu s progra-
mom iz II. točke te odločbe.

VII
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 327-02-102/01
Ljubljana, dne 12. marca 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1371. Odločba o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije – Kmetijsko gozdarskega
zavoda Nova Gorica, za izvajanje določenih
nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih
sredstev

Na podlagi 35. člena zakona o fitofarmacevtskih sred-
stvih (Uradni list RS, št 11/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D L O Č B O
o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice

Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova
Gorica, za izvajanje določenih nalog javne

službe na področju fitofarmacevtskih sredstev

I
Za opravljanje strokovnih nalog iz 43. člena zakona o

fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju: ZFfS), minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedi-
lu: minister), pooblašča Kmetijsko gozdarsko zbornico Slo-
venije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu
18, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: KGZS- Za-
vod GO.).

II
KGZS – Zavod GO. na področju strokovnih nalog so-

deluje s Sektorjem za varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: sektor
za varstvo rastlin).

Strokovne naloge in financiranje se izvajajo v skladu s
programom javne službe, ki ga z odredbo določi minister.

III
KGZS- Zavod GO. opravlja v skladu z ZFfS zlasti na-

slednje naloge:
– naloge na področju preskušanja in ocenjevanja fito-

farmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) v postopku
registracije, predvsem s področja insekticidov,

– koordinacija dela, sodelovanje in strokovne naloge
na področju FFS pri okrasnih rastlinah in razširitve uporabe
FFS za uporabo na okrasnih rastlinah in vrtninah,

– razvijanje in uvajanje novih postopkov pri dobri praksi
učinkovitosti, dobri praksi varstva rastlin in dobri kmetijski
praksi,

– uvajanje evropskih standardov na področju bioloških
testov učinkovitosti FFS,

– izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti na po-
dročju FFS,

– sodelovanje pri uvajanju, razvijanju in vzpostavitvi in-
formacijskega sistema na področju FFS,

– naloge v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem odgo-
vornih oseb za promet FFS, uporabnikov FFS in naprav,

– naloge na področju evidence prometa in uporabe
FFS,

– druge naloge na področju FFS.

IV
KGZS- Zavod GO. pripravi in posreduje Sektorju za

varstvo rastlin letni program dela najkasneje do 15. decem-
bra za naslednje leto in podrobno poročilo o opravljenem
delu v preteklem letu najkasneje do 15. januarja tekočega
leta.

V
Podrobnejši način izvajanja nalog se opredeli v pogod-

bi o izvajanju programa iz II. točke te odločbe.

VI
Plačilo za izvedene naloge iz III. točke te odločbe se

krije iz proračuna Republike Slovenije, v skladu s progra-
mom iz II. točke te odločbe.
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VII
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 327-02-101/01
Ljubljana, dne 12. marca 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1372. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije
Solidarnostni sklad Študentske organizacije
Univerze v Mariboru

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) minister za delo, družino in socialne zadeve
izdaja

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

sklad Študentske organizacije Univerze v
Mariboru

Soglašam z aktom o ustanovitvi Fundacije Solidarno-
stni sklad Študentske organizacije Univerze v Mariboru, s
katerim je ustanovitelj Študentska organizacija Univerze v
Mariboru, Gosposvetska c. 83, Maribor, ki jo zastopa direk-
tor Drago Žura, stanujoč na naslovu Celovška cesta 136,
Ljubljana, ustanovil Fundacijo Solidarnostni sklad Študent-
ske organizacije Univerze v Mariboru s sedežem v Mariboru,
Gosposvetska c. 83, o čemer je Dušica Kalinger, notarka v
Mariboru, dne 2.2.2001 sestavila notarsko listino pod opr.
št. SV 92/01. Namen ustanove je širjenje individualnih in
skupinskih možnosti za doseganje višje ravni kakovosti po-
sameznikovega življenja in s tem kakovosti družbe, pomoč
socialno ogroženim študentom, razvijanje pripravljenosti za
pomoč posameznikom in ustvarjanje visoke ravni medštu-
dentske in občečloveške solidarnosti ter sistemsko reševa-
nje posameznikove socialne stiske. Člani prve uprave, v
skladu z ustanovitvenim aktom, so: Matevž Frangež, stanu-
joč v Mariboru, Krekova ulica 20, Boštjan Mastnak, stanu-
joč Šentjur pri Celju, Cesta Miloša Zidanška 21 in Zoran
Kačičnik, stanujoč Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 100.

Št. 115-07-004/01-003
Ljubljana, dne 23. marca 20001.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

1373. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

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

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

zaposlene v državni upravi

Od 20. marca 2001 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 10.147 SIT;
– študentom 20.776 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 51.004 SIT;
– za 20 let delovne dobe 76.507 SIT;
– za 30 let delovne dobe 102.009 SIT;
3. kilometrina 51,72 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilo-
meter 25,86 SIT;

5. terenski dodatek 873 SIT.

Št. 0102-9-142-03-1/01-6
Ljubljana, dne 22. marca 2001.

Minister
za notranje zadeve

dr. Rado Bohinc l. r.

BANKA SLOVENIJE

1374. Sklep o letnem nadomestilu za opravljanje
nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah
za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj

Na podlagi 125., 126. in 219. člena zakona o ban-
čništvu (Uradni list RS, št. 7/99) ter drugega odstavka 20.
člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. I-1/91)
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora,

pavšalnih stroških nadzora in taksah za
odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj

I. UVOD

1
S tem sklepom Banka Slovenije določa višino letnega

nadomestila za opravljanje nadzora, višino pavšalnega na-
domestila stroškov postopka nadzora in takse za odločanje
o zahtevah za izdajo dovoljenj.

II. LETNO NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NADZORA

2
Za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke 124. člena

zakona o bančništvu (v nadaljevanju: zakon) plačujejo banke
in hranilnice (v nadaljevanju: banke) Banki Slovenije letno
nadomestilo za opravljanje nadzora.

3
Skupni znesek letnega nadomestila za opravljanje nad-

zora določi Banka Slovenije najkasneje do konca meseca
junija vsakega leta v skladu s finančnim načrtom za to leto.
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Banka Slovenije lahko določi skupni znesek letnega nado-
mestila za opravljanje nadzora največ v višini ocenjenih stro-
škov nadzora iz 1. in 2. točke 124. člena zakona v tem letu.

4
20% (fiksni delež) letnega nadomestila iz prejšnje toč-

ke plačajo banke Banki Slovenije v enakem znesku, 80%
(variabilni delež) pa v sorazmerju z višino tveganju prilagoje-
ne aktive iz prvega odstavka 70. člena zakona, ki jo podro-
bneje določa veljavni sklep o kapitalski ustreznosti bank in
hranilnic.

5
Če se po zaključku leta ugotovi, da je bil skupni znesek

plačanega letnega nadomestila za opravljanje nadzora višji
od dejanskih stroškov nadzora, se za presežek zmanjša
skupni znesek plačanega letnega nadomestila za opravlja-
nje nadzora v naslednjem letu.

6
Variabilni delež posamezne banke v skupnem znesku

letnega nadomestila za opravljanje nadzora se izračuna na
osnovi revidiranih podatkov o tveganju prilagojeni aktivi ko-
nec preteklega poslovnega leta in je enak deležu banke v
vsoti tveganju prilagojene aktive vseh bank.

7
V primeru združitev bank v tekočem letu se za izračun

deleža iz prejšnje točke uporablja vsota tveganju prilagoje-
nih aktiv bank združenih bank.

8
Letno nadomestilo, izračunano po tem sklepu, mora

banka plačati Banki Slovenije v štirih enakih obrokih, in
sicer: prvi obrok do 31. 7., drugi obrok do 30. 9., tretji
obrok do 31. 12. v tekočem letu in četrti obrok do 31. 3. v
prihodnjem letu.

9
Če banka posameznega obroka letnega nadomestila

za opravljanje nadzora ne plača v rokih iz 8. točke tega
sklepa, Banka Slovenije z odločbo naloži plačilo in obraču-
na zamudne obresti. Dokončna odločba je izvršilni naslov.

III. PAVŠALNO NADOMESTILO STROŠKOV POSTOPKA

10
Kadar je banki izrečen ukrep nadzora po 130. členu

zakona mora Banki Slovenije plačati pavšalno nadomestilo
stroškov postopka glede na vrsto in obseg kršitev.

11
Za namen tega sklepa so vse kršitve glede pavšalnega

nadomestila izenačene, obseg kršitve pa se meri s časom
trajanja pregleda, ob katerem je Banka Slovenije ugotovila
nepravilnosti v poslovanju banke.

12
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka se določi kot

zmnožek števila ur inšpektorjev, porabljenih za pregled
poslovanja banke, in vrednosti ure dela inšpektorja, ki jo
določa ta sklep.

13
Vrednost ure dela inšpektorja znaša 6.000 SIT.

14
O plačilu pavšalnega nadomestila stroškov postopka

odloči Banka Slovenije z odredbo oziroma odločbo o izreku
ukrepa nadzora. Proti odločbi o povrnitvi stroškov je dopu-
sten upravni spor tudi, če proti odredbi oziroma odločbi o
izreku ukrepa nadzora upravni spor ni dopusten. Dokončna
odločba Banke Slovenije je izvršilni naslov.

15
Pavšalno nadomestilo iz prejšnjega odstavka mora ban-

ka plačati v roku 8 dni po izdani odredbi oziroma odločbi o
izreku ukrepa nadzora. V primeru vložitve ugovora zoper
odredbo mora banka plačati pavšalno nadomestilo v roku
8 dni po izdani odločbi, s katero Banka Slovenije ugovor
zavrže ali zavrne ali pa spremeni odredbo.

IV. TAKSA ZA ODLOČANJE O ZAHTEVAH ZA IZDAJO
DOVOLJENJ

16
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za

opravljanje bančnih storitev znaša 400.000 SIT.

17
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za

opravljanje drugih finančnih storitev znaša 200.000 SIT.

18
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za

pridobitev kvalificiranega deleža znaša 100.000 SIT.

19
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za

opravljanje funkcije člana uprave banke znaša 100.000 SIT.

20
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za

združitev znaša 400.000 SIT.

21
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za

ustanovitev podružnice v tujini znaša 200.000 SIT.

22
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za

ustanovitev podružnice tuje banke v Republiki Sloveniji zna-
ša 200.000 SIT.

23
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za

ustanovitev predstavništva tuje banke znaša 100.000 SIT.

24
Znesek velja v vseh primerih, tudi v primeru zavrnitve

dovoljenja in se plača vnaprej, dokaz o plačilu pa je potre-
bno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja v skladu z določilom
223. člena zakona.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25
Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi za podružnice

tujih bank.

26
Banka Slovenije uskladi denarne zneske določene v

13. točki in 16. do 23. točke tega sklepa, če se za več kot
10% spremeni razmerje tolarja proti evru po tečaju Banke
Slovenije.

27
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o

letnem nadomestilu za opravljanje nadzora in pavšalnih stro-
ških nadzora (Uradni list RS, št. 42/99 in 114/00) ter prva,
druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alinea 26.,
26.a in 27. točka sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo
plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list
RS, št. 23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94, 73/94,
27/98, 76/98, 19/99, 27/99, 53/99, 61/99, 78/99,
85/99, 90/99, 59/00, 79/00 in 114/00).

28
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

1375. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za negospo-
darske dejavnosti je na podlagi 10. člena kolektivne pogod-
be za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ura-
dni list RS, št. 34/93 in 3/98) na 3. seji dne 31. 1. 2001
sprejela

R A Z L A G O  K O L E K T I V N E  P O G O D B E
za negospodarske dejavnosti
 v Republiki Sloveniji (KPnd)

Dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izme-
ni 38. člen KPnd

Po prvi alinei 2. točke 38. člena KPnd imajo delavci, ki
delajo v izmenah po 12 ur na dan, pravico do dodatka za
izmensko delo, vendar samo za čas popoldanske in nočne
izmene. Dodatek pa delavcem ne pripada, če je tako izmen-
sko delo v skladu s prvim odstavkom prve točke 38. člena
že ovrednoteno v osnovni plači.

Št. 03/2001
Ljubljana, dne 28. februarja 2001.

Predsednica
komisije

dr. Polona Končar l. r.

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

1376. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Bistrica ob Sotli za leto 2001

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika
o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti sta-
novanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Ura-
dni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši
izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremlja-
nja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti
in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št.
20/90) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica
ob Sotli (Uradni list RS, št. 46/99) je Občinski svet obči-
ne Bistrica ob Sotli na 15. redni seji dne 16. 3. 2001
sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za

stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč  v

Občini Bistrica ob Sotli za leto 2001

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalne-
ga urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča,
znaša na dan 1. 1. 2001 za območje Občine Bistrica ob
Sotli 134.200 SIT.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-
200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2001
20.140 SIT za m2 koristne stanovanjske površine, in sicer:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe
9.060 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 11.080
SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od pov-

prečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemlji-

šče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč se med letom valorizirajo v skladu z določili zakona o
stavbnih zemljiščih.
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5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemlji-
šča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2000 (Uradni list
RS, št. 49/00).

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-15-02/01
Bistrica ob Sotli, dne 16. marca 2001.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l .r.

1377. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta
Občine Bistrica ob Sotli je Občinski svet občine Bistrica ob
Sotli na 15. redni seji dne 16. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine

Bistrica ob Sotli za leto 2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto

2001 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter
njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov zača-
sno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob
Sotli za leto 2000.

2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od

1. 4. 2001 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2001 oziroma največ tri mesece, to je do 30. 6.
2001.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4.
2001.

Št. 06202-15-01/01
Bistrica ob Sotli, dne 16. marca 2001.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

BLED

1378. Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov in
pečata Občine Bled (prečiščeno besedilo)

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 100/00), 30. člena statuta Občine Bled (Uradni
list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet
občine Bled na 21. redni seji dne 21. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata

Občine Bled
(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja obliko in način uporabe grba, zastave,

pečata in slovesne županske verige Občine Bled kot lokalne
samoupravne skupnosti.

2. člen
(1) Grb, zastava in pečat se smejo uporabljati le v obliki

in z vsebino, ki sta določeni s tem odlokom.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek posameznik, ki uporablja grb ali zastavo v obliki ali
v vsebini, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
20.000 tolarjev.

3. člen
(1) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta

poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (oble-
delih barv, strgana, zmečkana, umazana).

(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki uporablja grb ali zastavo v naspro-
tju s prvim odstavkom tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.

4. člen
(1) Občina Bled zavaruje grb, zastavo in pečat.
(2) Nihče drug jih ne sme uporabljati kot znamko, mo-

del oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek posameznik, ki uporablja simbole v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena.

(4) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
20.000 tolarjev.

II. OBLIKA GRBA, ZASTAVE IN PEČATA OBČINE BLED

5. člen
Grb Občine Bled je oblikovan na ovalnem ščitu s heral-

dičnimi podobami v heraldičnih barvah. Rob ščita je rumene
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barve. Grb je modre barve. Desni del grba (heraldično gle-
dano) predstavlja Blejski otok z romansko cerkvico Marijine-
ga vnebovzetja. Otok v zeleni barvi, predstavlja zemljo z
gozdom, na kateri stoji cerkvica z zvonikom, ki stoji sam
zase. Levi del grba predstavlja grad na skali s stolpom in
grajskim obzidjem. Spodnji del grba predstavlja Blejsko je-
zero, ki je nakazano z izmeničnimi valovitimi belimi črtami.

Osnovne barve grba Občine Bled, določene po proce-
snih barvah CYMK so:

– rdeča: Pantone Process Blue C 100 c,
– modra: Pantone Yelow 108 C 100 Y,
– rdeča: Panzone Red 032 C 91 M, 87 Y,
– zelena: Pantone Green 362 C 76 C, 100 Y, 11, 5 K,
– črna: Pantone Black 100 K.

6. člen
Zastava Občine Bled je belo modre barve z grbom

Občine Bled. Barvi zastave si sledita po tem vrstnem redu:
modra, bela, modra. Razmerje med dolžino in širino je ena
proti dva. Vsaka barva zavzema po dolžini tretjino zastave.
Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba pokri-
va središčno točko zastave.

Osnovne barve zastave Občine Bled, določene po pro-
cesnih barvah CYMK so:

– modra: Pantone Process Bled C 100 C,
– bela: 100%.

7. člen
Pečat Občine Bled je okrogle oblike s premerom

35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma.
Na obodu je napis Občina Bled, v sredini pa je grb Občine
Bled.

Poleg pečata iz prvega odstavka tega člena, Občina
Bled uporablja tudi mali pečat s premerom 20 mm, ki je
obrobljen z enim krogom.

III. NAČIN UPORABE GRBA, ZASTAV IN PEČATA

8. člen
Grb Občine Bled se uporablja:
– na pečatu občine;
– na slovesni seji občinskega sveta;
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini;
– na prireditvah, ki predstavljajo občino;
– na slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje

občina;
– na oznakah in publikacijah, ki jih izdajajo organi obči-

ne;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih predmetih,

ki jih za službene namene uporabljajo župan, podžupan,
direktor občine ter člani občinskega sveta;

– v drugih primerih na podlagi posebnega dovoljenja in
če uporaba grba ne nasprotuje določbam tega odloka.

Simboli, ki so sestavni del grba Občine Bled se na
podlagi dovoljenja iz 12. člena tega odloka, lahko uporablja-
jo tudi za promocijske namene Občine Bled.

9. člen
(1) Zastava Občine Bled je stalno izobešena na stavbi,

kjer je sedež Občine Bled.
(2) Zastava Občine Bled se izobesi tudi na drugih me-

stih, in sicer v počastitev državnih, občinskih in krajevnih
praznikov, ob komemoracijah, kulturnih, športnih in drugih
prireditvah, ob obiskih uradnih delegacij ter ob drugih podo-
bnih priložnostih, pomembnih za občino.

(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena, se mora-
jo izobešene zastave odstraniti najkasneje v 24 urah za tem,
ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.

(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim
odstavkom tega člena.

(5) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.

10. člen
Pečat Občine Bled uporabljajo organi občine in občin-

ska uprava v skladu z zakonom o pečatih državnih organov v
RS in pravilnikom o obliki in besedilu pečatov državnih orga-
nov v RS.

11. člen
(1) Za pravilno uporabo grba, zastave in pečatov Obči-

ne Bled skrbi direktor občinske uprave po predhodnem
mnenju komisije za pridobitev občinskega grba in zastave, ki
daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenj
za uporabo simbolov občine, vodi evidenco izdanih dovo-
ljenj ter opravlja druga strokovno administrativna opravila v
zvezi z uporabo grba, zastave in pečata občine.

(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega
odstavka tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
20.000 tolarjev.

12. člen
(1) Grb, zastavo in pečat lahko izdelajo podjetja ali

samostojni podjetniki le na podlagi dovoljenja, ki ga izda
direktor občinske uprave, po predhodnem mnenju komisije
za pridobitev občinskega grba in zastave.

(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki si ne pridobi ustreznega dovoljenja
iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
20.000 tolarjev.

IV. SLOVESNA ŽUPANSKA VERIGA

13. člen
Slovesna županska veriga je sestavljena iz  dvaindvaj-

setih elementov in velikim grbom Občine Bled na prednjem
delu in manjšim grbom kot obtežilnikom na zadnjem delu
ovratnice. Veliki grb vsebuje napis Občina Bled, mali grb pa
na hrbtni strani nosi dva datuma, in sicer: 10. april 1004 in
10. april 2001.

Posamezni elementi so sestavljeni iz treh plasti, spod-
nja plast je v obliki kroga, širine 6 cm v cvet odtisnjenimi
robovi, pojavlja se izmenično v zlati in srebrni izvedbi. Druga
plast je elipsa, ki je vedno v zlatu, v njo pa je izmenično
vgrajeno svetlo modro kristalno steklo. Steklo je z zavihki
vpeto v elipso. V sredini se nahaja bel biser polkrožne obli-
ke. Posamezni elementi so z gibnimi ali negibnimi vezmi
vpeti v verigo.
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14. člen
Slovesno župansko verigo Občine Bled nosi župan ali

podžupan, kadar v skladu s statutom opravlja funkcijo župa-
na.

Slovesno verigo nosi župan:
– na slavnostnih sejah občinskega sveta in osrednji

svečanosti občinskega praznika,
– ob podelitvi občinskih priznanj,
– ob sprejemu ali slavnostnih obiskih državnih ali tujih

visokih predstavnikov,
– ob sklepanju zakonske zveze,
– v vseh drugih primerih, ko gre za svečanost predstav-

ljanja ali zastopanja občine in jih določi župan.

V. NADZORSTVO

15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata občinski

redar in občinski inšpektor Občine Bled. Nadzor in izvajanje
IV. poglavja tega odloka predpiše župan s posebnim navodi-
lom.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporablja-

ti določbe odloka o obliki in načinu uporabe simbolov in
pečata Občine Bled (Uradni list RS, št. 26/96).

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 01503-1/01
Bled, dne 21. marca 2001.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

1379. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o
povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini
Bled

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 59/99 in
77/00) ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št.
33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na
21. redni seji dne 21. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o

povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini
Bled

1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno stanovanj-

ske površine v družbeni gradnji in povprečne stroške komu-
nalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev predmetne
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremič-
nin v letu 2001.

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površi-

ne v družbeni gradnji brez stroškov komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12.
2000 je 142.452 SIT.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč Občine Bled za povprečno stopnjo opremljenosti in
gostoto 100–200 prebivalcev na ha za objekte in naprave
individualne rabe znašajo 10.647 SIT/m2 in kolektivne rabe
9.420 SIT/m2 na dan 31. 12. 2000.

4. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v % od cene za

stanovanjsko površino v posameznih območjih, ki so:
I. območje zajema center Bleda in 100-metrski pas ob

jezeru – 10%,
II. območje zajema širše območje Bleda – 8%,
III. območje zajema vse ostale kraje v občini, ki niso

zajeti v posamezna območja,
IV. območje zajema naselja manj razvitih in bolj odda-

ljenih krajev – Obrne, Slamniki, Perniki, Zg. in Sp. Laze,
Radovna in Kupljenik – 4%.

5. člen
Cena iz 2. in 3. člena tega sklepa se mesečno valorizi-

ra s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga
mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
Ljubljana.

6. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati sklep o

povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni
ceni komunalnega urejanja v Občini Bled (Uradni list RS, št.
43/00).

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06210-2/99
Bled, dne 21. marca 2001.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BOROVNICA

1380. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
občine Borovnica

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 6/95 – odl. US in 70/95) in
statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in
17/00) je Občinski svet občine Borovnica na 17. redni seji
dne 1. 3. 2001 sprejel naslednji

U G O T O V I T V E N I  S K L E P
V Občinsko volilno komisijo občine Borovnica se ime-

nujejo:
1. Andrej Petrovčič, Molkov trg 2, Borovnica – predse-

dnik,
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2. Bojana Mazi, Breg 31a, Borovnica – namestnica
predsednika,

3. Sonja Žitko, Dol 78, Borovnica – članica,
4. Slavica Košir, Zabočevo 10, Borovnica – name-

stnica člana,
5. Anton Kržič, Ulica bratov Mivšek 25, Borovnica –

član,
6. Alojz Pezdir, Breg 46, Borovnica – namestnik člana,
7. Jana Lužar, Ljubljanska cesta 23, Borovnica – člani-

ca,
8. Cirila Volek, Demšarjeva ulica 15, Borovnica – na-

mestnica člana.
Mandat občinski volilni komisiji traja štiri leta.

Št. 066/3-17/6-216/00
Borovnica, dne 1. marca 2001.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

BREZOVICA

1381. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o jav-
nih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00) in 116.
člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in
115/00) izdajam

P R A V I L N I K
o oddaji javnih naročil male vrednosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik se sprejema v skladu z določili zakona o

javnih naročilih in določa obvezna ravnanja neposrednih
uporabnikov proračuna Občine Brezovica – naročnikov pri
oddaji javnih naročil male vrednosti. Javna naročila male
vrednosti so tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja
od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.

2. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik

ravnati v skladu z zakonom in tem pravilnikom tako, da pri
nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti
doseže nižjo ceno.

Naročati se sme le tak obseg in kvaliteta blaga, storitev
ali gradenj, ki ustreza namenu, ki izhaja iz nalog naročnika,
pri čemer je treba ravnati kot dober gospodar v skladu z
načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sred-
stev.

3. člen
Ravnanje naročnika mora temeljiti na naslednjih nače-

lih:
– izbrati je treba najugodnejšo ponudbo glede na meri-

la, ki so specifična za posamezno oddajo javnega naročila,
– nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar,

kar se ne sporoči drugim,

– postopek mora biti transparenten, tako da ima vsak-
do, ki je zainteresiran, vsak trenutek možnost preveriti fazo
oddaje in pravilnost izvajanja postopka,

– vse ponudbe je potrebno obravnavati enakopravno.

4. člen
Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vre-

dnosti obsega:
– zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti

(obr. A),
– razpisno dokumentacijo:

– povabilo k oddaji ponudbe (obr.B),
– obrazec ponudbe (obr. C),
– popis del, blaga oziroma storitev,
– predračun (obr. D oziroma D1),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1

(obr. E),
– poročilo o oddaji naročila male vrednosti (obr. F),
– obvestilo o oddaji naročila male vrednosti,
– pogodbo (vzorec letne kupoprodajne pogodbe obr. G),
– pogodba (vzorec kupoprodajne pogodbe za gradbe-

ne storitve obr. H).

5. člen
Predstojnik naročnika oziroma od njega pooblaščena

oseba uvede postopek za oddajo naročila male vrednosti z
izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti v
katerem se določi tudi odgovorno osebo za vodenje postop-
ka in izvedbo naročila.

Odgovorna oseba naročnika vodi vso dokumentacijo o
javnem naročilu male vrednosti ločeno za nabavo blaga,
izvedbo storitev oziroma gradenj in skrbi za nadzor nad
izvajanjem pogodbe oziroma izvedbo javnega naročila.

Za pripravo razpisne dokumentacije, zbiranje ponudb
in preverjanje cene in kvalitete lahko predstojnik naročnika v
skladu s prvim odstavkom 21. člena ZJN-1 sprejme sklep o
pričetku postopka oddaje javnega naročila in v njem imenuje
strokovno komisijo za ocenitev ponudb.

Dokumentacija se za občino in občinsko upravo arhivi-
ra v arhivu tajništva občinske uprave.

6. člen
Za naročanje blaga, storitev in gradbenih del male vre-

dnosti se uporabljajo naročilnice in pogodbe.
Pogodbe podpisuje predstojnik naročnika, naročilnice

pa predstojnik ali od njega pooblaščena oseba.

II. NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADBENIH DEL
Z NAROČILNICO

7. člen
1. Do vrednosti 800.000 SIT.
Za nabavo blaga, storitev in gradbenih del do vrednosti

800.000 SIT se lahko na podlagi zahtevka za izvedbo javne-
ga naročila male vrednosti uporablja naročilnica: Naročilni-
ca vsebuje naslednje elemente:

– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum,
– naziv in naslov dobavitelja,
– vrsto blaga oziroma storitve,
– količino blaga oziroma storitve,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– podpis naročnika.
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Z naročilnicami se naročajo zlasti naslednje storitve:
občasne geodetske storitve, oglaševalske storitve, raču-
nalniške storitve, svetovalne storitve, notarske, odvetniške
storitve, gostinske storitve, občasne tiskarske oziroma raz-
množevalne storitve, občasno čiščenje, občasno prevaja-
nje, občasne storitve vzdrževanja in popravil, izobraževal-
ne storitve in druge storitve, ki jih ni možno vnaprej predvi-
deti oziroma so enkratnega značaja ter izdelava razne do-
kumentacije.

Izjemoma je izvajanje strokovnega nadzora nad investi-
cijami oziroma gradnjami, kjer se z izvajalcem storitve sklene
ustrezna pogodba.

Cena in usposobljenost ponudnika se preverja na razu-
men način, ki ustreza naravi naročenega blaga, višini zne-
ska ter dejstvu ali gre za takojšnjo ali odloženo nabavo.

Naročilnice je možno uporabljati predvsem za nasled-
nje vrste blaga: darila za poslovne namene, blaga za repre-
zentanco, strokovno literaturo, knjige, strokovne časopise
in revije, pisarniški material in drugo blago, ki ga ni možno
predvideti ali je enkratnega značaja.

8. člen
2. Vrednost nad 800.000 SIT, do zneska, določenega

v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Blago, storitve in gradbena dela v vrednosti nad

800.000 SIT, do vrednosti, določene v zakonu o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije se naročajo na podlagi
dokumentacije, določene v 4. členu tega pravilnika.

Razpisna dokumentacija v primeru gradenj lahko vse-
buje tudi tehnično dokumentacijo in načrte.

III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA IN IZVEDBO
STORITEV

9. člen
Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga

ali storitev, ki se opravljajo med proračunskim letom in jih
po obsegu in času vnaprej ni možno natančno določiti, se
uporabljajo določila iz 10. in 11. člena tega pravilnika,
razen v primerih, kadar gre za nabavo storitev, pri katerih
naročnik ne more v celoti določiti cene. V tem primeru
lahko naročnik izvede pogajanja in na pogajanja povabi
ponudnike, za katere meni, da so usposobljeni izvesti do-
ločene vrste storitev.

Zlasti se pogajanja izvedejo, kadar so predmet naročila
intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve,
ki jih ni možno enakoznačno opisati ali jih opredeliti po
vsebini, obsegu ali časovno oziroma ni možno določiti cene
storitve.

O pogajanjih naročnik vodi zapisnik, v katerem se vpi-
sujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.

Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene
uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1.

IV. SKUPNE DOLOČBE

10. člen
Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so

usposobljeni izpolniti javno naročilo, dokumentacijo iz dru-
ge alinee 4. člena tega pravilnika, odvisno od vrste (blago,
storitev, gradnja) in obsega javnega naročila.

Dokumentacijo je potrebno poslati vsem ponudnikom
istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev ponudb
ter točnega naslova naročnika. Naročnik mora dokumenta-
cijo poslati najmanj dvema ponudnikoma.

Rok za oddajo ponudb mora omogočiti ponudniku, da
pripravi pravilno ponudbo. Rok za oddajo ponudb ne sme
biti krajši od 10 dni.

Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih oziroma spre-
jemljivih ponudb, postopek zbiranja ponudb ponovi. Če tudi
po ponovljenem postopku ni možno pridobiti dveh pravilnih
oziroma sprejemljivih ponudb, lahko naročnik sklene po-
godbo s ponudnikom, ki je predložil ponudbo ali pa izvede
pogajanja s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi
ponudbe.

11. člen
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene

uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1.
Vrstni red pomembnosti meril se določi v razpisni dokumen-
taciji (v povabilu k oddaji ponudbe) glede na specifičnost
javnega naročila.

Javno odpiranje ponudb v postopku oddaje javnih na-
ročil male vrednost se ne izvaja.

Izbranega ponudnika se pozove k sklenitvi pogodbe.

12. člen
Od ponudnikov se ne zahteva bančnih garancij, tem-

več eno izmed ostalih vrst finančnih zavarovanj za izpolnitev
obveznosti iz 10. točke tretjega odstavka 23. čelna ZJN-1.

13. člen
Glede usposobljenosti ponudnika za sodelovanje v po-

stopku oddaje javnega naročila, ponudnik ob oddaji svoje
ponudbe predloži le izpolnjeno in podpisano izjavo o izpol-
njevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1. Pred podpisom po-
godbe se od izbranega ponudnika lahko zahteva predložitev
posameznih dokumentov.

V. KONČNE DOLOČBE

14. člen
Ponudbe in ostali dokumenti morajo biti vloženi v spis o

javnem naročilu male vrednosti, o telefonskem preverjanju
in ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zazna-
mek, elektronska pošta pa mora biti v spis vložena v tiskani
obliki.

Dokumentacija se hrani v arhivu naročnika, in sicer
najmanj toliko časa, dokler trajajo pogodbeni roki izvajanja
posameznega javnega naročila oziroma naročilnice 2 leti,
dokumentacija za ostala naročila male vrednosti pa 5 let.

Skrbnik pogodbe mora nadzorovati izvajanje pogodbe
oziroma izvajanje javnega naročila ter beležiti in uveljavljati
morebitne reklamacije.

15. člen
Evidenco o naročilnicah in pogodbah v postopkih od-

daje naročil male vrednosti, in sicer ločeno za blago, stori-
tve in gradnje za občino in občinsko upravo se vodi v tajniš-
tvu občinske uprave.

Evidenca javnih naročil obsega:
– številko in datum javnega naročila,
– predmet javnega naročila,
– naziv dobavitelja oziroma izvajalca storitev in njegov

sedež,
– vrednost javnega naročila,
– proračunsko postavko.
Ob koncu proračunskega leta mora biti izdelan skupen

prikaz vrednosti naročil, in sicer ločeno za blago, storitve in
gradnje.
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16. člen
Zneski iz tega pravilnika se uporabljajo brez DDV, če

zakon ali drug predpis ne določa drugače.

17. člen
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za posredne

proračunske porabnike.

18. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Brezovica, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE

1382. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične
organizacije Brežice

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 2. in 3. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/I/94 in 8/96), 16. in 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 22. seji dne 5. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

Brežice

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Občina Brežice s tem odlokom ustanovi Zavod za turi-

zem občine Brežice (v nadaljevanju: zavod), za načrtovanje,
organiziranje in izvajanje promocijskih in informativnih dejav-
nosti v Občini Brežice, z namenom pospešitve trženja turi-
stičnih storitev doma, predvsem pa na tujih trgih ter za
sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami do-
ma in v svetu.

II. USTANOVITELJ

2. člen
Ustanovitelj LTO je lokalna skupnost Občine Brežice.

III. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

4. člen
Ime LTO je: Zavod za turizem Občine Brežice
Skrajšano ime je: ZT Brežice
Sedež zavoda je Terme Čatež, Topliška cesta 35, Ča-

tež ob Savi
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-

mera 35 mm, zgoraj z besedilom Zavod za turizem občine

Brežice, v sredini žiga je znak Občine Brežice, v spodnjem
delu pa napis Topliška cesta 35.

Zavod ima tudi pečat premera 20mm z enako vsebino.

5. člen
Javni zavod lahko spremeni svoj naziv in sedež po

predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mo-
ra javni zavod uporabljati polno ime iz 4. člena tega odloka.

IV. DEJAVNOSTI ZAVODA

6. člen
Javni zavod opravlja naslednje naloge:
– priprava in izvajanje strategije razvoja turističnega ob-

močja,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informa-

cijskih centrov,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene

promocije,
– sodelovanje in povezovanje z nacionalno turistično

organizacijo in z drugimi sorodnimi organizacijami,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom

društva, ki deluje v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične

infrastrukture na območju,
– pospeševanje turistične dejavnosti in promocija turi-

stične ponudbe,
– načrtovanje in izvajanje marketinške in informacijsko

promocijske dejavnosti,
– organiziranje in izvajanje skupnih nastopov na sejmih

ter drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih dejavno-
sti doma in v tujini,

– organiziranje in izvajanje skupnih prireditvenih dejav-
nosti ter koordinacija pri koledarju prireditev,

– organiziranje in izvajanje informacijske dejavnosti,
– organiziranje in izvajanje stikov z javnostjo in skupna

ekonomska propaganda,
– raziskovanje in analiziranje posameznih turističnih tr-

gov,
– spremljanje, obdelava in analiziranje podatkov o turi-

stičnem prometu,
– analiziranje učinkov promocijske aktivnosti,
– sodelovanje in povezovanje z drugimi turističnimi sub-

jekti,
– oblikovanje novih turističnih proizvodov.

7. člen
Zaradi vpisa dejavnosti javnega zavoda v sodni register

se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti kot dejav-
nost javnega zavoda določijo naslednje dejavnosti:

DE/ 22.12 Izdajanje časopisov
G/ 51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/ 52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revi-

jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
I/ 63.30 Storitve potov. agencij in organizatorjev poto-

vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
K/ 72.30 Obdelava podatkov
K/ 72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/ 74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/ 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje (stiki z

javnostjo in komuniciranje)
K/ 74.40 Ekonomsko propagiranje in oglaševanje
K/ 74.81 Fotografska dejavnost (propagandno fotogra-

firanje)
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K/ 74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/ 74.833 Druga splošna tajniška opravila in prevajanje
K/ 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/ 74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L/ 75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje po-

slovne dejavnosti
M/ 80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/ 91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/ 92.12 Distribucija filmov in videofilmov
O/ 92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/ 92.34 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/ 92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O/ 92.72 Druge dejavnosti za sprostitev d.n.

8. člen
Javni zavod lahko spremeni dejavnost ob soglasju usta-

novitelja.

V. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

8. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet,
– direktor,
– strokovni svet.

9. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– en predstavnik Term Čatež,
– en predstavnik Območne obrtne zbornice Brežice,
– en predstavnik trgovine, ki zastopa dejavnost na ob-

močju občine Brežice, pri območni Gospodarski zbornici
Posavja,

– en predstavnik turističnih društev,
– en predstavnik kmetijsko gozdarske zbornice-območ-

ne enote Brežice.
Ustanovitelj imenuje svoja predstavnika v skladu z dolo-

čili statuta občine. Ostale člane določijo zgoraj navedene
organizacije oziroma podjetje.

10. člen
Naloge sveta so predvsem:
– sprejem statuta in drugih splošnih aktov zavoda,
– sprejem letnega programa dela in razvoja zavoda,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja za-

voda,
– sprejem finančnega programa in zaključnega raču-

na,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– imenuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju

ustanovitelja,
– na predlog direktorja zavoda imenuje strokovni svet

zavoda.

Direktor

11. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovo-
ren za strokovnost dela zavoda.

12. člen
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi jav-

nega razpisa in s soglasjem ustanovitelja.

13. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki ima

visokošolsko izobrazbo, najmanj tri leta delovnih izkušenj,
od tega tudi na področju turizma in aktivno obvlada vsaj en
tuj jezik, ter zavodu predloži program dela za mandatno
obdobje.

14. člen
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta, z možnostjo

ponovne izvolitve.

Strokovni svet

15. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
Strokovni svet šteje tri člane. Člane strokovnega sveta

imenuje svet zavoda na predlog direktorja izmed strokovnih
delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Član, ki plačuje najviško članarino ima predstavnika v stro-
kovnem svetu.

Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata in podro-
bnejše naloge članov strokovnega sveta določa statut
zavoda.

16. člen
Člani strokovnega sveta svoje delo opravljajo praviloma

neprofesionalno.

VI. NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN ČLANSTVO V
JAVNEM ZAVODU

17. člen
Notranja organizacija javnega zavoda se določi s statu-

tom javnega zavoda.

18. člen
Člani javnega zavoda so pravne osebe in podjetniki

posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s
turizmom, skladno s podzakonskim aktom ministra pristoj-
nega za turizem ter sobodajalci in tisti kmetje, ki opravljajo
gostinsko dejavnost.

Članstvo v javnem zavodu je obvezno za pravne osebe
iz prejšnjega odstavka, ki imajo v Občini Brežice svoj sedež,
poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti in
opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost na
podlagi akta pristojnega ministra.

19. člen
Člani sodelujejo pri upravljanju javnega zavoda preko

imenovanih članov sveta in strokovnega sveta.

20. člen
Člani LTO, razen turističnih in drugih društev, plačujejo

javnemu zavodu članarino, ki se določi z odlokom ustanovi-
telja v skladu z zakonom o pospeševanju turizma.
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VII. SREDSTVA JAVNEGA ZAVODA

21. člen
Viri financiranja za izvajanje dejavnosti pospeševanja

turizma iz 6. in 7 člen tega odloka so:
– iz sredstev turistične takse,
– iz sredstev članarine, ki jo v sladu z zakonom predpi-

še ustanovitelj,
– iz sredstev iz naslova razpisov pristojnih ministrstev,
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja po letnem pro-

gramu dela in letnem finančnem načrtu,
– iz sredstev nacionalne turistične organizacije za po-

speševanje razvoja turizma,
– iz sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova

koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki
so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turistič-
nem območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem,
obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za izboljša-
nje turistične infrastrukture,

– od daril in dotacij.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva javni

zavod sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz prometa bla-
ga in plačil za storitve, ki jih opravlja.

Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno
v obsegu potrebnem za izvajanje ovrednotenega programa
dela javnega zavoda in v skladu s sprejetim proračunom
ustanovitelja.

VIII. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU,
ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI, RAZPOLAGANJE S

PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN
POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA

22. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki v skladu z 21. členom

zakona o zavodih sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle v okviru registrirane dejavnosti.

23. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu v svojem ime-

nu in za svoj račun.
Premoženje javnega zavoda je last ustanovitelja v ra-

zmerju vloženih sredstev v ustanovitev javnega zavoda.

24. člen
Morebiten presežek prihodkov nad odhodki, sme javni

zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča svet javnega zavoda.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

25. člen
Ustanovitelj:
– daje soglasje k sprejemu statuta javnega zavoda,
– daje soglasje k letnemu programu dela in finančne-

mu načrtu in zaključnemu poročilu o poslovanju javnega
zavoda v preteklem letu,

– daje soglasje k imenovanju direktorja,

– daje soglasje za dodatna sredstva, ki niso predvide-
na v letnem planu,

– dajejo soglasje k vključevanju v druge oblike, opre-
deljene po zakonu o pospeševanju turizma,

– sprejema odloke, ki so potrebni za delovanje javnega
zavoda,

– ima pravico izrednega nadzora nad javnim zavodom.
Zavod:
– enkrat letno poroča ustanovitelju o realizaciji letnega

programa dela in porabi finančnih sredstev za preteklo leto
do 15. marca,

– na zahtevo ustanovitelja, mora posredovati podatke,
ki so potrebni za oceno in analizo porabe proračunskih
sredstev ter statistične namene,

– do sredine novembra posreduje ustanovitelju pro-
gram dela in finančni načrt za naslednje proračunsko leto.

X. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE JAVNEGA
ZAVODA

26. člen
O statusnih spremembah javnega zavoda odloča usta-

novitelj.
Javni zavod je ustanovljen za nedoločen čas in prene-

ha iz razlogov, določenih v zakonu.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je

pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela in vpis v
sodni register ter skliče prvo sejo zavoda.

28. člen
Člane sveta zavoda se imenuje v roku 60 dni, pravila

zavoda pa je potrebno sprejeti v roku 90 dni od uveljavitve
tega odloka.

29. člen
Svet zavoda sprejme statut najkasneje v treh mesecih

po svojem konstituiranju.

30. člen
Zavod je lahko tudi soustanovitelj nacionalne turistične

organizacije.

31. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljavnost

odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni
list RS, št. 54/00).

32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v ura-

dnem listu Republike Slovenije

Št. 332-3/2000
Brežice, dne 5. marca 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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CELJE

1383. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Sp. Dobrova – 056

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta
Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Sp. Dobrova – 056

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih po-
gojev za območje Sp. Dobrova – 056, ki ga je pod št.
42/00 izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora
Celje d.o.o. in je v skladu z odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostor-
skih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ce-
lje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan – v sprejema-
nju.

II
Osnutek opredeljuje razširitev območja stavbnih zem-

ljišč in gradnjo obrtno-stanovanjskega objekta na parc. št.
473/1 in 473/3, k.o. Ostrožno.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev pro-

storskih ureditvenih pogojev za območje Sp. Dobrova –
056 se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu
RS na sedežu Krajevne skupnosti Ostrožno in v prostorih
Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo
Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgr-
njeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne
razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo
organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu
in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Ostrožno
obveščena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve
osnutka in o času javne razgrnitve mora krajevna skupnost
na primeren način obvestiti krajane.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora

pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnut-
kom.

Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zav-
zame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-12/2000-8
Celje, dne 22. marca 2001.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

DOBJE

1384. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
merilih za določanje dežurnih prodajaln

Na podlagi 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list
RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na 14. seji
dne 9. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih

za določanje dežurnih prodajaln

1. člen
V odloku o merilih za določanje dežurnih prodajaln

(Uradni list RS, št. 118/00) se v preambuli doda besedilo:
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), pravilnika
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na
prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in
pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št.
28/93, 34/93 in 57/93).

2. člen
V naslovu odloka se doda besedilo: v Občini Dobje in

prodaji blaga zunaj prodajaln.

3. člen
V drugem odstavku se besedilo druge alinee spremeni

in glasi:
– urnik obratovalnega časa v skladu s pravilnikom.
V zadnjem odstavku 3. člena se črta besedilo: »ali

reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine na obmo-
čju«. Nov zadnji odstavek glasi:

»Pristojni oddelek je dolžan od inšpektorja za delo
pridobiti pisno mnenje (soglasje) v zvezi z izvajanjem delov-
nopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe«.

4. člen
Črta se IV. poglavje in 11. člen.
V. poglavje postane IV. poglavje in 12. člen postane

11. člen in 13. člen postane 12. člen.

5. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 330-01/01
Dobje, dne 9. marca 2001.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.
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1385. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih
intervencijah programa za pospeševanje
proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Dobje

Na podlagi določil 12. člena statuta Občine Dobje
(Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na
14. seji dne 9. 3. 2001 sprejel

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

o finančnih intervencijah programa
za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000

v Občini Dobje

(Uradni list RS, št. 36/00)

1. člen
V pravilniku se v vseh členih letnica 2000 nadomesti z

letnico 2001.
2. člen

V poglavju II. se v 8. členu za drugi odstavek 5. točke
doda odstavek, ki glasi:

Višina regresa: 1.000 SIT za eno osemenitev. Prejšnji
tretji odstavek postane četrti odstavek.

V 8. členu se dodajo točke:
10. Sofinanciranje nabave pokritih rastlinjakov za pro-

izvodnjo vrtnin in cvetja.
Namen: Povečati proizvodnjo vrtnin v izvensezonskem

času.
Višina podpore je 10% od nabavne vrednosti, vendar

največ do višine 170.000 SIT.
Zahtevke vložijo upravičenci pri občinski upravi s prilo-

ženim originalnim računom ali overjeno kupoprodajno po-
godbo, ki ne sme biti starejša od enega leta.

11. Regresiranje prevoza mleka na nerentabilni progi
Slatina-Dobje.

Višina regresa: 15.000 SIT mesečno.
Namen: Ohranitev proizvodnje mleka v odročnih krajih.
Zahtevke vlaga organizator odkupa KZ Šentjur.
12. Povračilo stroškov zdravniškega pregleda za zbiral-

ce mleka.
Višina pomoči: V znesku računa.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 320-01/01-1
Dobje, dne 9. marca 2001.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

DOBROVNIK

1386. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav
ter drugih posegov v prostor za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Občine Dobrovnik

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) in navodila o merilih za to, kaj se
lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere
po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko
šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter na

podlagi 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS,
št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na 23. seji
dne 18. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in naprav ter

drugih posegov v prostor za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine

Dobrovnik

I. SPLOŠNA DOLOČBA

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

kost in način izvedbe pomožnih objektov (v nadaljevanju:
pomožni objekti) ter postavitev začasnih objektov in naprav,
namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pro-
slavam in podobno (v nadaljevanju: začasni objekti), za po-
trebe občanov in njihovih družin ter posegi v prostor, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.

II. POMOŽNI OBJEKTI

2. člen
Izboljšanju bivalnih namenov in poslovni dejavnosti lah-

ko služijo naslednji pomožni objekti in posegi:
1. zidane ali lesene garaže za osebni avtomobil, drvar-

nice in lesene vrtne ute do 25 m2 gradbene površine, po-
stavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objek-
tov ter v brežino ali v teren vkopane kleti (zasute v celoti vsaj
s treh strani);

2. postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih do
40 m2 bruto gradbene površine;

3. zasteklitev balkonov in teras pri obstoječih objektih;
za večstanovanjske objekte in bloke se zahteva enotni pro-
jekt za cel objekt;

4. namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, mar-
kiz, senčnikov, gradnja dimnikov do 15 m višine – slednje z
ustreznim požarnim soglasjem, vse pri obstoječih objektih;

5. tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred stano-
vanjskimi in drugimi objekti;

6. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami in do-
stopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potrebe
parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktorjev s
priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic in vetrolovi
pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih poslo-
pjih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2 in so
postavljeni v sklopu že obstoječih objektov;

7. leseni ali zazidani objekti za rejo malih živali in sicer
svinjaki do 6 m2 tlorisne površine, za ostale živali do 20 m2

neto tlorisne površine;
8. lesene lope za vrtno orodje do bruto 10 m2 gradbene

površine, plastenjaki za vrtnine v neomejeni tlorisni površini,
zaprti rastlinjaki do bruto 40 m2 bruto gradbene površine;

9. zunanji bazeni za individualno rabo v sklopu funkcio-
nalnih površin že obstoječih objektov z vkopom v teren do
1,50 m in do bruto gradbene površine 30 m2, ribniki oziro-
ma bazeni za biotope v sklopu funkcionalnih površin že
obstoječih objektov do bruto gradbene površine 20 m2 in
zbiralniki za pitno vodo, kapnico;

10. hlevi za drobnico do 12 m2 tlorisne površine, zbiral-
nica mleka, če ne presega bruto 15 m2 gradbene površine
(ob upoštevanju vseh veterinarskih in zdravstvenih pogojev) in
so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih
objektov, lesene in zidane drvarnice, lesene vrtne ute;
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11. lesene lope, kašče, lope za shrambo sena, krme
in stelja, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino do
bruto gradbene površine 40 m2, če so namenjeni kmetijstvu
tudi izven ureditvenih območij naselij;

12. oporni zidovi terena in škarpe do višine 1,50 m – z
obveznim odmikom od javnih cest v skladu s predpisi o
javnih cestah;

13. postavitev obcestnih dvoriščnih ograj do višine
1,20 m – odmik od javnih cest mora biti v skladu s predpisi
o javnih cestah;

14. Stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme,
pšenice, do skupne prostornine 100 m3 v sklopu obstoječe-
ga kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že
obstoječih gospodarskih poslopjih;

15. vodotesne greznice do 20 m3 na funkcionalnem
zemljišču že obstoječih stanovanjskih objektov ter gnojne
jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev v ne-
prepustni izvedbi v velikosti do 50 m3 na funkcionalnem
zemljišču že obstoječih gospodarskih objektov – hlevov, če
so locirane najmanj 12 m od stanovanjske hiše;

16. čebelnjaki na točkovnih temeljih (lesen, nepodkle-
ten) do 30 panjev, če v skupni tlorisni površini ne presega
25 m2 in ne 3,50 višine prednje kapne lege nad nivojem tal
objekta – ob predhodnem mnenju čebelarske družine pripa-
dajočega pašnega katastra – tudi izven ureditvenih območij
naselij za potrebe kmetijstva;

17. v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir za ljudi z
omejeno možnostjo gibanja – gradnja klančin, ureditev pro-
stora za dvigalo v obstoječih objektih in v njih. Ureditev
cestnih naprav za umirjanje prometa, pomične zapore na
uvozih za parkirišča, uvozne rampe ipd.;

18. verska obeležja (križ, znamenja) do skupne tlorisne
površine 9 m2 in višine 4,50 m spominske plošče, kipi,
umetniška dela, spominska obeležja, vse v skladu s sogla-
sjem lastnika zemljišča. Verska obeležja so omejena na
območja ali potrebe že obstoječih sakralnih objektov in po-
kopališč, na novih lokacijah pa ob obveznem soglasju obči-
ne, po predhodnem mnenju krajevno pristojne KS;

19. postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, kori-
ta za rože, grmovnice) dopolnilna oprema parkov in otroških
igrišč ter ureditev otroških igrišč s površino do 40 m2;

20. reklamni, obvestilni in podobni panoji, naprave, ki
niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove,
ograje in samostojni reklamni, obvestil in podobni panoji v
skladu s predpisi Občine Dobrovnik in skladno s soglasjem
lastnika objekta ali zemljišča;

21. postavitev novih avtobusnih postajališč in montaža
nadstrešnic na že obstoječih;

22. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacija
javnih cest v upravljanju Občine Dobrovnik v skladu s pred-
pisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela ter
modernizacije nekategoriziranih cest in poteh v skladu s
pogoji, ki jih določa njihov lastnik ali od njega pooblaščeni
upravljalec;

23. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob so-
glasju in skladno s pogoju upravljalca vodotoka, nasipavanje
terena, drenaža (namenjena individualni rabi lastnika zemlji-
šča) in druga manjša zemeljska dela do 1 ha, skladno s
soglasjem lastnikov in neposrednih sosedov – mejašev;

24. začasna postavitev pokritih razstavnih prostorov in
ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene povr-
šine 40 m2, objekti namenjeni turistični in sezonski prodaji,
do bruto površine do 24 m2 ter postavitev nadstrešnic, šoto-
rov do ipd. za potrebe raznih prireditev, sejmov;

25. tipski rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do pro-
stornine 5 m3 na funkcionalnem zemljišču objektov in izved-
ba priključka plinovodnega omrežja s priključno močjo do

50 KW od glavnega distribucijskega omrežja do posamez-
nega porabnika in notranja preureditev kotlovnic za priključ-
no moč do 50 KW ter postavitev cistern za kurilno olje do 5
m3 prostornine (tehnično dokumentacijo izdela projektant-
ska organizacija ali koncesionirana gospodarska javna slu-
žba za distribucijo plina;

26. postavitev brvi in mostu za pešce in kolesarje,
maksimalne dolžine 12 metrov, širine 1,5 metrov, zoženo
na koncih 1,3 m;

27. lovske preže in krmišča;
28. postavitev lesenih kolišč in mostišč na površinskih

vodah namenjeni rekreaciji, športu in turizmu.

3. člen
Razen navedenega se za pomožne objekte in posege v

prostor ter dela iz 1. člena tega odloka štejejo tudi tekoča
vzdrževalna dela in adaptacija na obstoječih objektov, na-
prav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerim se
bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmogljivost in
namen ter gradnja tercialnih komunalnih infrastrukturnih ob-
jektov in naprav za potrebe že obstoječega stanovanjskega
in gospodarskega objekta občanov, vse v skladu s pogoji
upravljalca posameznih infrastrukturnih objektov in naprav
ter v skladu z omejitvami po tem odloku.

Brez lokacijskega dovoljenja je možno odstranjevati
pomožne objekte, ki so opredeljeni s tem odlokom.

III. POGOJI IN OMEJITVE

4. člen
Splošne omejitve
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje veliko-

sti in načina gradnje pomožnih in začasnih objektov je potre-
bno upoštevati, da objekti ne potrebujejo:

– novih komunalnih in energetskih priključkov na javne
komunalne naprave ali objekte,

– statičnega in drugega gradbeno tehničnega prever-
janja

in da ne poslabšajo pogojev rabe zemljišč, sosednjih
objektov in naprav.

5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,
– objektov ni možno postavljati v varovalnem pasu jav-

nih cest, vodovoda, kanalizacije in drugih napeljav in na-
prav, za katere je predpisan varovalni pas, razen ob pridobi-
tvi predhodnega soglasja upravljalca predmetnih naprav ozi-
roma napeljav,

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

– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoje-
čim objektom in zasnovani tako, da se čim bolj vklopijo v
okolje, isto velja za obnovo že obstoječih objektov,

– pomožni objekti se morajo glede na njihovo funkcijo
locirati praviloma tako, da so umaknjeni pogledu s cestne
strani le izjemoma glede na namen pa na (obcestno) ulično
stran, vendar za »gradbeno« linijo in z ustrezno zasaditvijo
oziroma markacijo in ne smejo biti locirani tako, da ovirajo
preglednost križišč in cest,

– na pomožnih objektih, ki so locirani samostojno na
parcelo, je obvezna streha dvokapnica z minimalnim naklo-
nom od 30–45 stopinj, za pomožne objekte, ki se prizidajo
k obstoječim objektom se praviloma streha pomožnega ob-
jekta prilagodi strehi prvotnega objekta. Skladna mora biti
tudi vrsta in barva kritine,



Uradni list Republike Slovenije Št. 23 / 30. 3. 2001 / Stran 2431

– odmiki od meje morajo biti vsaj 1 m oziroma so lahko
manjša ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.

Predpisani odmik ne velja za objekte iz 12. in 13.
točke 2. člena tega odloka in so lahko postavljeni brez
soglasja lastnika sosednjega zemljišča do meje, če s tem ni
ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, na parcel-
no mejo pa le s soglasjem lastnika.

Predpisani odmik za objekte iz 20. točke 2. člena je
minimalno 0,50 m od medposestne meje, s soglasjem la-
stnika je lahko manjši.

Posebne omejitve
Skupna bruto površina pomožnih objektov (2 ali več

pomožnih objektov), ki so kakorkoli povezani v celoto, ne
sme presegati 50 m2.

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

Za vse posege v več stanovanjskih objektih je zahteva-
no enotno oblikovanje in izbira materialov.

6. člen
Pomožni objekti morajo biti skladni:
– z namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbe-

nem aktu,
– z zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahte-

vami,
– z zahtevami varovanju naravne in kulturne dediščine,
– z zahtevami odloka o občinskih cestah,
– ne smejo prizadeti pravice in zakonitih interesov drugih.
Zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani

pogoji rabe zemljišča, sosednjih objektov, naprav.

IV. PRIGLASITEV DEL

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

določili tega odloka, mora pred začetkom del le ta priglasiti
na Upravni enoti v Lendavi.

Priglasitev nameravanih del vsebuje:
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim

objektom,
– opis nameravane graditve (tloris, višina, material, za

streho smer slemen ipd.),
– zemljiškoknjižni izpisek ali drugo dokazilo o pravici

razpolaganja z zemljiščem, na katerem bo objekt stal ali se
poseg izvajal,

– soglasje upravljalca javne ceste za postavitev ograj v
varovalnem pasu javne ceste, za postavitev ograj ob nekate-
goriziranih javnih cestah pa soglasje lastnika ali upravljalca,
če je odmik od meje cestnega sveta manjši od 1 m,

– če gre za začasni objekt pa tudi datum, do katerega
bo ta objekt stal.

Začasni objekt mora investitor po preteku časa za kate-
rega je izdano dovoljenje odstraniti na lastne stroške.

Kolikor ga do roka navedenega v prejšnjem stavku ne
odstrani, ga na stroške investitorja ali lastnika zemljišča da
odstraniti Občinska uprava občine Dobrovnik.

Drugopis potrdila o skladnosti priglasitve s tem odlo-
kom in zakonom pošlje Upravna enota Lendava Občini Do-
brovnik.

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

8. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanje tega odloka

opravljajo pristojne inšpekcijske službe v skladu z zakonom
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

9. člen
Za kršitev določb tega odloka se uporabljajo kazenske

določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov pro-
stor.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati na

območju Občine Dobrovnik vsi odloki Občine Lendava o
pomožnih objektih.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-24/00
Dobrovnik, dne19. februarja 2001.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. arg. l. r.

1387. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
63/95, 9/96, 44/96, 74/98, 59/99 in 70/00), 7. člena
zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 9.
člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.
9/92, 8/89) so Občinski svet občine Lendava na podlagi
17. člena statuta (Uradni list RS, št. 26/99) na seji dne 19.
12. 2000, Občinski svet občine Turnišče na podlagi 19.
člena statuta (Uradni list RS, št. 52/99) na seji dne 6. 12.
2000, Občinski svet občine Odranci na podlagi 14. člena
statuta (Uradni list RS, št. 43/95, 12/96 in 19/99) na seji
dne 21. 12. 2000, Občinski svet občine Kobilje na podlagi
20. člena statuta (Uradni list RS, št. 94/99) na seji dne 11.
12. 2000, Občinski svet občine Črenšovci na podlagi 16.
člena statuta (Uradni list RS, št. 18/99 in 92/99), na seji
dne 16. 11. 2000, Občinski svet občine Velike Polana na
podlagi 6. člena statuta (Uradni list RS, št. 44/99) na seji
dne 2. 3. 2001 in Občinski svet Občine Dobrovnik na
podlagi 18. člena statuta (Uradni list RS, št. 34/99) na seji
dne 20. 11. 2000 sprejeli

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava

1. člen
V odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava

(Uradni list RS, št. 79/97) se v 1. členu za besedi “Občina
Odranci” namesto besede “in” postavi vejica, prav tako se
za besedi “Občina Kobilje” postavi vejica in se za vejico
doda besedilo “Občina Dobrovnik in Občina Velika Polana”.

2. člen
V 2. členu se za zadnjim stavkom doda besedilo, ki

glasi:
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Občina Dobrovnik s sedežem v Dobrovniku in Občina
Velika Polana s sedežem v Veliki Polani.

3. člen
V prvem odstavku 8. člena se tretja alinea spremeni

tako, da glasi:
– osem predstavnikov ustanoviteljev, ki jih imenujejo

občinski sveti soustanoviteljic, in sicer: Občinski svet obči-
ne Lendava dva predstavnika, druge občine po enega pred-
stavnika.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/01
Lendava, dne 19. decembra 2000.

Župan – Polgármester
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

Dobrovnik, dne 20. novembra 2000.

Župan – Polgármester
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar l. r.

Črenšovci, dne 16. novembra 2000.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Tornar l. r.

Kobilje, dne 11. decembra 2000.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

Odranci, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

Turnišče, dne 6. decembra 2000.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

Velika Polana, dne 2. marca 2001.

Župan
Občine Velika Polana

Štefan Prša l. r.

1388. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Dobrovnik

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez-
na razlaga, 9/96 – 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) in 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list
RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na seji
dne 9. 2. 2001 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 Dobrovnik

1. člen
V statutu Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99)

se drugi odstavek 28. člena spremeni tako, da glasi:
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov.

2. člen
Tretji stavek 47. člena se spremeni tako, da glasi:

Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje
v 45 dneh po svoji prvi seji.

3. člen
V tretjem odstavku 110. člena se črta beseda “vseh”,

za besedo “volilcev” pa se doda vejica in besedilo »ki so
glasovali«.

4. člen
V prvem odstavku 121. člena se črta beseda “lahko”.

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

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-9/01
Dobrovnik, dne 9. februarja 2001.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

GORNJA RADGONA

1389. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 20. in 116. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine
Gornja Radgona na 5. izredni seji dne 20. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gornja

Radgona za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja

Radgona za leto 2000, ki zajema bilanco prihodkov in od-
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hodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financi-
ranja.

Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so
tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2000.

2. člen
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2000 je bil

realiziran v naslednjih zneskih v tisoč SIT:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupni prihodki 1,463.245
II. Skupni odhodki 1,370.345
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.–II.) 92.900
V tej bilanci so izkazana sredstva KS v višini:
I. Prihodki 111.374
II. Odhodki 108.828
III. Presežek 2.546

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 16.871
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 5.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.) 11.871

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
XI. Povečanje sredstev – stanje sredstev na
računih ob koncu leta 104.771

Sredstva na računih proračuna v višini 102.225 SIT se
prenesejo v leto 2001 in se uporabljajo za pokrivanje od-
hodkov proračuna za leto 2001.

Sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 2.546
SIT se prenesejo v leto 2001 za pokrivanje odhodkov KS.

3. člen
Račun proračunske rezerve izkazuje:
– prihodke 18.116,
– odhodke 348,
– presežek 17.768.
Presežek se prenese v leto 2001.

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

dnem listu RS.

Št. 404-05-3/99
Gornja Radgona, dne 21. marca 2001.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1390. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
Občine Gornja Radgona

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 59/99, 70/00, 100/00), 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena
statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99)
je na predlog župana Občinski svet občine Gornja Radgona
na 5. izredni seji dne 20. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine

Gornja Radgona

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gornja Radgona za leto

2001 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in dru-
gih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno
financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto
2000 in za iste programe kot v letu 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranje se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje samo že začetih investicij, ki so bile vključene v
proračunu za leto 2000.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2001 dalje do
uveljavitve (ali pričetka veljavnosti) odloka o proračunu Obči-
ne Gornja Radgona za leto 2001.

Št. 404-05-3/00-1
Gornja Radgona, dne 21. marca 2001.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

HODOŠ

1391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hodoš za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 40/97 – odl. US) in na podlagi 2.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) ter 16. člena statuta
Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/97) je Občinski svet
občine Hodoš na 6. izredni seji dne 1. 3. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš

za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Hodoš za leto 2000, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Hodoš.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem

odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 2000 z naslednjo vsebino:

– prihodki 78,794.060,86 SIT,
– odhodki 77,195.673,95 SIT.
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3. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 1,598.386,91 SIT se

prenesejo med prihodke proračuna Občine Hodoš za leto
2001.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem ko ga sprejme Občinski

svet občine Hodoš in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 153/01
Hodoš, dne 13. marca 2001.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

1392. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi z prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in
16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Hodoš na 6. izredni seji dne 1. 3.
2001 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Ho-

doš plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljnjem besedilu: nadomestilo), zavezance za plačilo,
merila za določanje višine in za oprostitev plačila nadomesti-
la ter določanje višine nadomestila.

2. člen
Nadomestilo se plačuje za uporabo zazidanega stav-

bnega zemljišča.

3. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plaču-

je od površine stanovanjske, počitniške in poslovne stavbe
ter od površine drugih objektov.

4. člen
Površina stanovanjske in počitniške stavbe je čista tlo-

risna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhi-
nje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanova-
nja razen prostorov, ki niso namenjeni za bivanje (kleti,
kurilnica, pralnice....) ter čista tlorisna površina garaž za
osebne avtomobile.

5. člen
Površina poslovne stavbe je čista tlorisna površina po-

slovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovni prostor se
štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni
dejavnosti (nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na pro-
stem, zimski vrtovi ipd.).

6. člen
Za poslovne površine drugih objektov se po tem odlo-

ku štejejo športno-rekreativne površine namenjene pridobit-
ni dejavnosti, gramoznice, peskokopi, površine namenjene
distribuciji električne energije, površine na katerih so grajeni
daljnovodi in druge naprave za distribucijo elektrike, teleko-
munikacij, plina, vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave,
površine za obratovanje bencinskih servisov, površine avto-
ceste, železnice, platojev cestninskih in železniških postaj,
površine za ravnanje z odpadki.

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Nadomestilo se plačuje na tistih območjih Občine Ho-

doš, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt in na
drugih območjih, ki so opremljena vsaj z električnim in ce-
stnim omrežjem.

8. člen
Območje na katerih se plačuje nadomestilo, se razvr-

stijo v kakovostne skupine – območja.
Območja so določena po kriterijih, ki upoštevajo loka-

cijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi,
– opremljenost s komunalno infrastukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskih izvedbenih

aktih,
– bližina centra s pomembnejšimi javnimi funkcijami

(srednje šole, bolnica, kulturne ustanove, sedež upravne
enote ipd.) ter sedež občine.

Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
1. Območje, ki obsega: ureditveno območje naselja

Hodoš.
2. Območje, ki obsega: ureditveno območje naselja

Krplivnik.

9. člen
Območja iz prejšnjega člena so vrisana na grafičnih

kartah v merilu 1:5000 in so sestavni del tega odloka.
Grafične karte so na vpogled pri Občinski upravi občine
Hodoš.

III. ZAVEZANCI

10. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so neposredni upora-

bniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma dru-
gega objekta (lastniki, najemniki zemljišč, oziroma objektov,
imetniki stanovanjske pravice...), ki so lahko fizične osebe,
pravne osebe ali samostojni podjetniki oziroma fizične ose-
be, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezni register
oziroma v drugo predpisano evidenco.

IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

11. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo naslednja me-

rila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave,

2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
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3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka
v gospodarskih dejavnostih,

4. dotrajanost in zapuščenost objekta oziroma stav-
bnega zemljišča,

5. smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča,
6. večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča,
7. merila za druge objekte,
8. merila za oprostitev plačevanja nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča.

12. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne ko-
munalne rabe in možnost priključka na objekte in naprave se
ovrednoti z naslednjimi točkami:

Opremljenost Število točk

1. cesta: – asfaltna 15
                – makadamska 10
2. vodovod 10
3. kanalizacija 20
4. elektrika 10
5. telekomunikacije 10
6. javna razsvetljava 10
7. kabelska televizija 5
8. urejeni pločniki 10
9. plinovod 10

13. člen
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka

na javno cestno, vodovodno, električno, telefonsko, kanali-
zacijsko, plinovodno omrežje in kabelsko televizijo, če je
sekundarno omrežje na katerega se je možno priključiti
oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in
obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh
komunalnih objektov in naprav.

14. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča

Glede na lego in namembnost so stavbna zemljišča
razvrščena:

1. na stavbna zemljišča za stanovanjske namene,
2. na stavbna zemljišča za poslovne namene gospo-

darskih dejavnosti,
3. na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih

dejavnosti,
4. na stavbna zemljišča za počitniške dejavnosti.

15. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča se v dveh

območjih ovrednoti z naslednjim številom točk:

Območje

Lega in namen 1. 2.

1. stanovanjski namen 200 180
2. poslov. namen gospod. dej. 280 262
3. poslov. namen družb. dej. 180 162
4. počitniške dejavnosti 300 270

16. člen
Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča

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

Območje

Lega in namen 1. 2.

1. individualna stanovanjska hiša 160 144
2. stanov. hiša z gospod. poslopjem 140 126
3. objekt z 2–4 stanovanji 120 108
4. objekt s 5–10 stanovanji 100   90
5. objekt z 11 in več stanovanji   80   72

17. člen
Večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča za stano-

vanjske in počitniške namene se določijo kot negativne
točke glede na stalen prekomeren hrup (bližina prometnic,
večjih industrijskih, gostinskih in drugih hrupnih objektov),
trajnejšo onesnaženost zraka in moteno dostopnost glede
na konfiguracijo terena.

Motenost se ovrednoti z znižanjem naslednjega števila
točk:

Motenost Št. točk

– Hrup
bližina magistralne, regionalne ceste, železnice

do oddaljenosti 30 m – 40
bližina večjih industrijskih obratov, hrupnih objektov,

diskotek do oddaljenosti 50 m – 40
bližina šole, gostinskih obratov (razen diskoteke) do

oddaljenosti 30 m – 30

– Onesnaženost zraka (prah, smrad in drugi škodljivi
vplivi)

bližina farm za živali (od 50 glav goveje živine, od 30
do 100 kom svinj, od 2000 do 10000 perutnina)
do oddaljenosti največ 20 m – 30

bližina večjih farm za živali (nad 100 kom, svinj, nad
10000 perutnine) do oddaljenosti največ 300 m – 50

bližina čistilnih naprav, odlagališča odpadkov do
oddaljenosti največ 200 m – 50

– Dostopnost
slaba prevoznost zaradi neurejenega, neutrjenega

vozišča – 10

18. člen
Izjemne ugodnosti

Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobiva-
njem dohodka v gospodarskih dejavnostih.

Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v
gospodarskih dejavnostih se ovrednotijo z naslednjim doda-
nim številom točk:

Dejavnost Območje
1. 2.

1. kmetijstvo, lov, gozdarstvo
(nad 2000 m2 neposrednih proizvodnih
kapacitet) 200 180

2. ribištvo – ribogojstvo 200 180
3. distrib. elektrike, plina in vode 500 450
4. predelovalne dejavnosti 200 180
5. pridobivanje rudnin. posl. zgradbe

(gramoza, peska) 400 380
6. gradbeništvo 200 180
7. ravnanje z odpadki 300 270
8. trgovina, popravila motornih vozil in

izdelkov široke porabe 300 270
9. gostinstvo 300 270
10. promet, skladiščenje in zveze 370 333
11. bančništvo in zavarovalništvo 1000 900
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Dejavnost Območje
1. 2.

12. poslovanje z nepremičninami, najem
in poslovne storitve 1000 900

13. izobraževanje 200 180
14. zdravstvo in socialno varstvo 200 180
15. druge javne skupine in osebne

storitvene dejavnosti 300 270
16. zasebna gospodinjstva z zaposlenim

osebjem 50 28
17. poštne in telekomunikacijske storitve 700 630

19. člen
Zapuščenost in dotrajanost objekta

Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih
se dodatno ovrednotijo z naslednjim številom točk:

Območje Število točk

1. 70
2. 60

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

dejavnosti),
2. nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega

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

ga dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz tega člena se ovredno-

ti s pripadajočim številom točk, če se ugotovita najmanj dva
kriterija za stanje objekta.

20. člen
Merila za druga stavbna zemljišča

Število točk za m2 površine se določi na naslednji na-
čin:

Drugi objekti Število točk

elektro vodi (primarni)
– podzemni 50
– nadzemni 100
telekomunikacijski vodi in plinovodi
– podzemni 20
– nadzemni 40
bencinski servis 500
regionalna cesta 20
železnica 10
gramoznice, peskokopi, deponije peska 50

Površina za distribucijo električne energije so površine
znotraj ograjenega območja stikališč in površine transforma-
torskih postaj.

Površine na katerih so zgrajeni podzemni elektrovodi,
telekomunikacijski vodi in plinovodi so površine, ki so potre-
bne za normalno rabo, kar znaša 1 m2 za 1 dolžinski meter
vode. Za površine, na katerih so zgrajeni tovrstni nadzemni
vodi, pa se obračunata 2 m2 za 1 dolžinski meter voda.

Pri plinskih razdelilnih in reducirnih postajah se upošte-
va dejanska površina le-te oziroma površina, ki je ograjena.

Nadomestilo se izračuna le za primarno elektro, teleko-
munikacijsko in plinovodno omrežje.

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

Površino magistarlne ceste predstavlja celotno funkci-
onalno zemljišče tega objekta, in sicer širina cestišča krat
dolžina ceste.

Površino železnice predstavlja celotno funkcionalno
zemljišče tega objekta in se upošteva širina 4 m krat dolžina
železniške proge.

Površina gramoznic in peskokopov so površine, ki jih
zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine določi
občinska uprava na podlagi dovoljenja za izkoriščanje ru-
dnin oziroma na podlagi drugih uradnih evidenc.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

21. člen
Vrednost točke se določi s sklepom Občinskega sveta

občine Hodoš po sprejetju odloka.

22. člen
Mesečna višina nadomestila se določi tako, da se skup-

no število točk iz 12., 15., 16., 18., 19., 20. člena tega
odloka, zmanjšano za točke 17. člena pomnoži s površino
zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega
nezazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za
izračun nadomestila.

Letna višina nadomestila se določi tako, da se meseč-
na višina nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena pom-
noži s številom 12 (mesecev).

Vsaka sprememba števila točk in površine se pri odme-
ri nadomestila zavezancu upošteva naslednji mesec po na-
stali spremembi.

23. člen
Odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidentira-

nje plačevanja nadomestila opravlja pristojna davčna služba
v skladu z zakonom o davčni službi in zakonom o davčnem
postopku.

24. člen
Obveznost za plačilo nadomestila za uporabo stavbne-

ga zemljišča se odmeri letno s tem, da je zavezanec dolžan
obveznosti poravnati po trimesečjih.

Zavezanci so dolžni plačati obveznosti v 30 dneh po
poteku trimesečja.

Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se
obračunavajo zamudne obresti skladno z zakonom o davkih
občanov.

25. člen
Nadomestilo se zavezancu odmeri na podlagi podat-

kov, ki jih davčni službi posreduje uprava Občine Hodoš. Za
izračun nadomestila se uprabljajo podatki iz uradnih evi-
denc. Občina Hodoš lahko zavezance na krajevno običajen
način pozove, da ji posredujejo vse potrebne podatke za
izračun nadomestila. Na tak način pridobljeni podatki se tudi
lahko uvrstijo v uradne evidence. Zavezanci so dolžni sporo-
čiti v petnajstih dneh po prejemu obvestila oziroma poziva
upravi Občine Hodoš in davčni službi, potrebne podatke za
odmero nadomestila.

26. člen
Zavezancem za plačilo, ki podatkov Občinski upravi

občine Hodoš ne sporočijo se odmeri nadomestilo od povr-
šine, ki je za odmerni predmet na razpolago v uradnih evi-
dencah, oziroma po oceni strokovne službe uprave Občine
Hodoš.

27. člen
Če občinska uprava oceni, da se poslovno dejavnost

opravlja na večji površini od prijavljene, se nadomestilo od-
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meri po podatkih iz uradnih evidenc. Na zahtevo uprave
Občine Hodoš so zavezanci za plačilo nadomestila dolžni v
petnajstih dneh sporočiti točne podatke, potrebne za odme-
ro nadomestila. Prav tako so zavezanci občinski upravi dol-
žni sporočiti vse spremembe za odmero nadomestila v pet-
najstih dneh po nastanku spremembe.

28. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem

odloku je prihodek proračuna Občine Hodoš in se uporabi
za izgradnjo komunalnih vodov in naprav v Občini Hodoš.

29. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporab-

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

ska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo
osebje,

– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij,
ki jih uporabljajo le organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje,

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

– za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika,
– za objekte, ki so v lasti Občine Hodoš in so namenje-

ni za opravljanje njihovih lastnih dejavnosti,
– za stavbe, ki jih verske skupnosti uporabljajo za svojo

versko dejavnost (cerkve, kapele, župnišča),
– za potrebe humanitarnih organizacij.

30. člen
Na lastno zahtevo so oproščeni plačila nadomestila za

dobo pet let zavezanci, ki so kupili novo stanovanje ali
zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo,
če so bili v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske
hiše ali v ceni zemljišča za zidavo plačani stroški za urejanje
stavbnega zemljišča.

Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne
teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo
oziroma največ osem let od izdaje gradbenega dovoljenja.

31. člen
Oprostitev nadomestila (v celoti ali deloma) lahko uve-

ljavljajo zavezanci:
– zaradi elementarnih ali drugih nesreč na objektih,
– zaradi socialne ogroženosti,
– zaradi drugih utemeljenih vzrokov.
Merila za oprostitev so:
I. Pri elementarnih in drugih nesrečah na objektih od

katerih se plačuje nadomestilo:

Škoda na objektu v % Doba oprostitve

30–40 2 leti
41–60 3 leta
61 in več 5 let

II. Pri socialni ogroženosti:
– 100% oprostitev plačila nadomestila lahko uveljavlja-

jo zavezanci, ki prejemajo denarno pomoč kot edini vir pre-
živetja po zakonu o socialnem varstvu;

– 50% oprostitev plačila nadomestila lahko uveljavljajo
zavezanci, ki prejemajo denarni dodatek;

– zahtevku za popolno ali delno oprostitev plačila nad-
omestila se ne ugodi oziroma se odobrena oprostitev ukine:

– kolikor se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu do-
hodku ni ogrožena socialna varnost zavezanca in družinskih
članov, ki živijo skupaj z zavezancem, oziroma oseb, ki jih
do zavezanca veže preživninska obveznost;

– v kolikor se ugotovi, da z zavezancem živijo osebe, ki
niso družinski člani pa pridobivajo dohodke.

III. Zaradi drugih utemeljnih vzrokov o tovrstnih oprosti-
tvah na predlog župana odloča Občinski svet občine Ho-
doš.

32. člen
Nadomestilo tudi ne plačujejo fizične osebe od gospo-

darskih objektov kot so: objekti za rejo živali, silosi, shrambe
za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme in stelje,
začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, lope za hrambo kme-
tijske mehanizacije, kolikor ti objekti služijo zasebni rabi.

V primeru, da se objekti našteti v prejšnjem odstavku
uporabljajo v pridobitnih dejavnostih, se nadomestilo plačuje.

33. člen
Zahtevo za popolno ali delno oprostitev plačila nado-

mestila lahko zavezanci vložijo pri upravi Občine Hodoš.
O popolni ali delni oprostitvi plačila nadomestila izda

odločbo uprava Občine Hodoš v upravnem postopku ob
upoštevanju v tem odloku določenih meril za oprostitev pla-
čila nadomestila.

Po prejemu odločbe o odmeri nadomestila pa lahko
zavezanci v zakonitem roku ugovarjajo odmeri nadomestila
pri Davčnem uradu Murska Sobota, izpostava v Murski So-
boti.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

34. člen
Z denarno kaznijo od 40.000 do 100.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki:

– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so po-
trebni za odmero nadomestila,

– prijavi nepravilne podatke za odmero nadomestila,
– ne prijavi spremembe za odmero nadomestila v pet-

najstih dneh od dneva nastanka spremembe.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekr-

šek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 20.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prvega odstav-

ka tega člena z denarno kaznijo od 10.000 do 20.000 SIT.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

35. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se na območju Občine Ho-

doš preneha uporabljati odlok o nadomestilu stavbnega zem-
ljišča na območju Občine Murska Sobota (Uradne objave,
št. 15/87).

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

nem listu RS, uporablja pa se s 1. 3. 2001.

Št. 143/01
Hodoš, dne 9. marca 2001.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.
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1393. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o jav-
nih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00) ter
33. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, 47/99), je
Občinski svet občine Hodoš na 6. izredni seji dne 1. 3.
2001 sprejel

P R A V I L N I K
o oddaji javnih naročil male vrednosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik se sprejema v skladu z določili zakona o

javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00; v nadaljevanju:
ZJN-1) in določa obvezna ravnanja neposrednih uporabni-
kov proračuna Občine Hodoš – naročnikov pri oddaji javnih
naročil male vrednosti. Javna naročila male vrednosti so
tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od vredno-
sti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.

2. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik

ravnati v skladu z zakonom in tem pravilnikom tako, da pri
nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti
deseže nižjo ceno.

Naročati se sme le tak obseg in kvaliteta blaga, storitev
ali gradenj, ki ustreza namenu, ki izhaja iz nalog naročnika, pri
čemer je treba ravnati kot dober gospodar v skladu z načelom
gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev.

3. člen
Ravnanje naročnika mora temeljiti na naslednjih nače-

lih:
– izbrati je treba najugodnejšo ponudbo glede na meri-

la, ki so specifična za posamezno oddajo javnega naročila,
– nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar,

kar se ne sproroči tudi drugim,
– postopek mora biti transparenten, tako da ima vsak-

do, ki je zainteresiran, vsak trenutek možnosti preveriti fazo
oddaje in pravilnost izvajanja postopka,

– vse ponudbe je potrebno obravnavati enakopravno.

4. člen
Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vre-

dnosti obsega:
– zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti,
– razpisno dokumentacijo,
– povabilo k oddaji ponudbe,
– obrazec ponudbe,
– popis del, blaga oziroma storitev,
– predračun,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1,
– poročilo o oddaji naročila male vrednosti,
– obvestilo o odaji naročila male vrednosti,
– pogodbo.

5. člen
Predstojnik naročnika oziroma od njega pooblaščena

oseba uvede postopek za oddajo naročila male vrednosti z
izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti,
v katerem določi tudi odgovorno osebo za vodenje postop-
ka in izvedbo naročila.

Odgovorna oseba naročnika vodi vso dokumentacijo o
javnem naročilu male vrednosti ločeno za nabavo blaga,
izvedbo storitev oziroma gradenj in skrbi za nadzor nad
izvajanjem pogodbe oziroma izvedbo javnega naročila.

Za pripravo razpisne dokumentacije, zbiranje ponudb
in preverjanje cene in kvalitete lahko predstojnik naročnika v
skladu s prvim odstavkom 21. člena ZJN-1 sprejme sklep o
pričetku postopka oddaje javnega naročila in v njem imenuje
strokovno komisijo za ocenitev ponudb.

6. člen
Za naročanje blaga, storitev in gradbenih del male vre-

dnosti se uporabljajo naročilnice in pogodbe.
Pogodbe podpisuje predstojnik naročnika, naročilnice

pa predstojnik ali od njega pooblaščena oseba.

II. NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADBENIH DEL

7. člen
Do vrednosti 1,000.000 SIT

Za nabavo blaga, storitev in gradbenih del do vrednosti
1,000.000 SIT se lahko na podlagi zahtevka za izvedbo
javnega naročila male vrednosti uporablja naročilnica. Naro-
čilnica vsebuje naslednje elemente:

– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum,
– naziv in naslov dobavitelja,
– vrsto in količino blaga oziroma storitve,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– ime in priimek ter podpis naročnika.
Z naročilnicami se naročajo zlasti naslednje storitve:

občasne geodetske storitve, oglaševalske storitve, računal-
niške storitve, svetovalne storitve, notarske, odvetniške sto-
ritve, gostinske storitve, občasne tiskarske oziroma razmno-
ževalne storitve, občasno čiščenje, občasno prevajanje, ob-
časne storitve vzdrževanja in popravil, izobraževalne storitve
in druge storitve, ki jih ni možno vnaprej predvideti oziroma
so enkratnega značaja ter izdelava razne dokumentacije.

Z naročilnicami se naročajo tudi manjša gradbena de-
la, kot so izvedbe in vzdrževanja, ter nabava materialov za
izvedbo omenjenih del.

Izjema je izvajanje strokovnega nadzora nad investicija-
mi oziroma gradnjami, kjer se z izvajalcem storitve sklene
ustrezna pogodba.

Cena in usposobljenost ponudnika se preverja na razu-
men način, ki ustreza naravi naročenega blaga, višini zne-
ska ter dejstvu ali gre za takojšnjo ali odloženo nabavo.

Naročilnice je možno uporabljati predvsem za nasled-
nje vrste blaga: darila za poslovne namene, blaga za repre-
zentanco, strokovno literaturo, knjige, strokovne časopise
in revije, pisarniški material in drugo blago, ki ga ni možno
predvideti ali je enkratnega značaja.

8. člen
Vrednosti nad 1,000.000 do zneska določenega v zakonu

o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
Blago, storitve in gradbena dela v vrednosti nad tem

cenovnem okvirju se naročajo na podlagi dokumentacije
določene v 4. členu tega pravilnika.

Razpisna dokumentacija v primeru gradenj lahko vse-
buje tudi tehnično dokumentacijo in načrte.
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III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA IN IZVEDBO
STORITEV

9. člen
Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga ali

storitev, ki se opravljajo med proračunskim letom in jih po
obsegu in časovno vnaprej ni možno natančno določiti, se
uporabljajo določila iz 10. in 11. člena tega pravilnika razen
v primerih, kadar gre za nabavo storitev, pri katerih naročnik
ne more v celoti določiti cene. V tem primeru lahko naročnik
izvede pogajanja in na pogajanja povabi ponudnike, za kate-
re meni, da so usposobljeni izvesti določene vrste storitev.

Zlasti se pogajanja izvedejo, kadar so predmet naročila
intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve,
ki jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti po vsebini
obsegu ali časovno oziroma ni možno določiti cene storitve.

O pogajanjih naročnik vodi zapisnik, v katerega se
vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.

Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene
uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1.

IV. SKUPNE DOLOČBE

10. člen
Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so

usposobljeni izpolniti javno naročilo, dokumentacijo iz dru-
ge alinee 4. člena tega pravilnika, odvisno od vrste (blago,
storitev, gradnja) in obsega javnega naročila.

Dokumentacijo je potrebno poslati vsem ponudnikom
istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev ponudb
ter točnega naslova naročnika. Naročnik mora dokumenta-
cijo poslati najmanj dvema ponudnikoma.

Rok za oddajo ponudb mora omogočati ponudniku, da
pripravi pravilno ponudbo. Rok za oddajo ponudb ne sme
biti krajši od 10 dni.

Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih oziroma spre-
jemljivih ponudb, postopek zbiranja ponudb ponovi. Če tudi
po ponovljenem postopku ni možno pridobiti dveh pravilnih
oziroma sprejemljivih ponudb, lahko naročnik sklene po-
godbe s ponudnikom, ki je predložil ponudbo ali pa se
izvedejo pogajanja s ponudniki, ki so bili pozvani k predloži-
tvi ponudbe.

11. člen
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene

uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1.
Vrstni red pomembnosti meril se določi v razpisni dokumen-
taciji (v povabilu k oddaji ponudbe) glede na specifičnost
javnega naročila.

Javno odpiranje ponudb v postopku oddaje javnih na-
ročil male vrednosti se ne izvaja.

Izbranega ponudnika se pozove k sklenitvi pogodbe.

12. člen
Od ponudnikov se ne zahteva bančnih garancij, tem-

več eno izmed ostalih vrst finančnih zavarovanj za izpolnitev
obveznosti iz 10. točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1.

13. člen
Glede usposobljenosti ponudnika za sodelovanje v po-

stopku oddaje javnega naročila, ponudnik ob oddaji svoje
ponudbe predloži le izpolnjeno in podpisano izjavo o izpol-
njevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1. Pred podpisom po-
godbe se od izbranega ponudnika lahko zahteva predložitev
posameznih dokumentov.

V. KONČNE DOLOČBE

14. člen
Ponudbe in ostali dokumenti morajo biti vloženi v spis o

javnem naročilu male vrednosti, o telefonskem preverjanju
in ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zazna-
mek elektronska pošta pa mora biti v spis vložena v tiskani
obliki.

Dokumentacija se hrani v arhivu naročnika, in sicer
najmanj toliko časa, dokler trajajo pogodbeni roki izvajanja
posameznega javnega naročila oziroma naročilnice 2 leti,
dokumentacija za ostala naročila male vrednosti pa 5 let.

Skrbnik pogodbe mora nadzorovati izvajanje pogodbe
oziroma izvajanje javnega naročila ter beležiti in uveljavljati
morebitne reklamacije.

15. člen
Evidenco o naročilnicah in pogodbah v postopkih od-

daje naročil male vrednosti, in sicer ločeno za blago, stori-
tve in gradnje za občino in občinsko upravo se vodi v taj-
ništvu občinske uprave.

Evidenca javnih naročil obsega:
1. številko in datum javnega naročila,
2. predmet javnega naročila,
3. naziv dobavitelja oziroma izvajalca storitev in njegov

sedež,
4. vrednost javnega naročila,
5. proračunsko postavko.
Ob koncu proračunskega leta mora biti izdelan skupen

prikaz vrednosti naročil, in sicer ločeno za blago, storitve in
gradnje.

16. člen
Zneski iz tega pravilnika se uporabljajo brez DDV, če

zakon ali drug predpis ne določa drugače.

17. člen
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za posredne

proračunske porabnike.

18. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 141/01
Hodoš, dne 9. marca 2001.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

HORJUL

1394. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Horjul

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 106. člena zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 2.
člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) ter
15. člena statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in
12/01) je Občinski svet občine Horjul na 22. seji dne 15.
3. 2001 sprejel



Stran 2440 / Št. 23 / 30. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne

službe v Občini Horjul in ureja način njihovega izvajanja in
opravljanja.

Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti,
ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodar-
ske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe
določene s tem odlokom.

2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi pred-

pisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih
in drugih standardov in normativov v okviru racionalno, fun-
kcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

3. člen
Občina z akti iz svoje pristojnosti podrobneje ureja

način opravljanja posamezne ali več javnih služb.

III. JAVNE SLUŽBE

4. člen
Na območju Občine Horjul se kot obvezne gospodar-

ske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– urejanje javnih (kategoriziranih) cest lokalnega po-

mena, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih in

dimnih naprav,
– gasilska služba.

5. člen
Izbirne gospodarske javne službe v občini so:
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna de-

javnost,
– urejanje in vzdrževanje cest, ki niso razvrščene med

kategorizirane občinske ceste,
– javna razsvetljava v naseljih,
– plakatiranje in obveščanje,
– javni potniški promet.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge

dejavnosti, ki jih določi občinski svet, župan oziroma pristoj-
ni organ.

6. člen
Javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se izvajajo na

celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega
odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.

Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodar-
skih javnih služb morajo te storitve obvezno uporabljati in
plačevati.

IV. OBLIKE IZVAJANJA

7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v

naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega

ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje
ali podeliti koncesijo,

– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za oprav-
ljanje ene ali več gospodarskih služb, ki jih zaradi njihove
narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni
njihov cilj,

– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali
več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to
narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je
mogoče opravljati kot profitno,

– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– vlaganjem kapitala v dejavnost oseb zasebnega pra-

va, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih
alinei,

– z drugo obliko organiziranja na podlagi splošnega
akta iz svoje pristojnosti.

8. člen
Na podlagi odločitev občinskega sveta, se lahko zago-

tovi izvajanje dejavnosti javnih služb tudi z vlaganjem finan-
čnih in drugih sredstev v zasebno-pravne subjekte (podjetja,
obratovalnice, posamezniki idr.) oziroma neposredno s skle-
nitvijo pogodbe.

V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE

9. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne funkci-

je javnih gospodarskih služb opravlja občinska uprava. Ob-
čina lahko prenese posamezne naloge na izvajalce javnih
služb.

Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
s področja gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo na pod-
lagi koncesijske pogodbe se poverijo v izvajanje koncesio-
narju, kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomič-
nosti, lahko opravlja koncesionar, če razpolaga z ustreznim
znanjem in opremo. Nadzorne naloge opravlja občinska
uprava.

V primerih, ko strokovno-tehničnih, organizacijskih in
razvojnih nalog ni mogoče poveriti izvajalcu gospodarske
javne službe, le-te opravlja občinska uprava ali pa jih s
pogodbo poveri v izvajanje ustrezni strokovno usposobljeni
organizaciji ali podjetju.

V primeru, če se gospodarske javne službe izvajajo v
okviru javnega podjetja ali režijskega obrata, opravlja stro-
kovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge občinska
uprava v sodelovanju z javnim podjetjem.

10. člen
Naloge iz 9. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih

javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in

napravami potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– vodenje postopkov razpisovanja in oddaje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– določanje pogojev in dajanja soglasij k dovoljenjem

za poseg v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne
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objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot
javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,

– strokovno-tehnične in organizacijske naloge v zvezi s
financiranjem javnih služb,

– določanje pogojev za dovoljenja za priključitev novih
uporabnikov na infrastrukturne objekte in naprave,

– druge naloge določene z zakoni in predpisi občine.

VI. VARSTVO UPORABNIKOV

11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje Svet

za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski
svet. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sestavljen
iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin in opravlja zlasti
naslednje naloge:

– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje ob-
činskim organom predloge iz področja gospodarskih javnih
služb,

– usklajuje interese prebivalcev posamičnih območij
občine in daje predloge občinskim organom,

– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in
financiranjem javnih služb v razmerju do občine,

– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev
javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izbo-
ljšave,

– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.

VII. FINANCIRANJE

12. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s plačili upo-

rabnikov, sredstvi proračuna občine in iz drugih virov, ki jih
dopušča zakon.

13. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in

izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi upo-
rabniki glede na količino porabe. Cena je lahko v obliki
tarife, takse, nadomestila ali povračila.

Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in jo
s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu ob-
čine.

S sredstvi občinskega proračuna se financirajo storitve
javnih služb, pri katerih uporabniki niso določljivi ali katerih
uporaba ni izmerljiva.

VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Do sprejetja aktov iz 3. člena tega odloka, se uporab-

ljajo do sedaj veljavni predpisi, pravila in pogodbe.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 229/2001
Horjul, dne 16. marca 2001.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.

IDRIJA

1395. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Spodnja Idrija

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40. in 42. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96) ter 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št.1/01) je Občinski svet občine Idrija na 19. redni seji dne
22. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Spodnja Idrija

1. člen
V 6. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-

ževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija (Uradni list
RS, št. 18/97) se doda nova enajsta alinea:

– M/80.101 dejavnost vrtcev.

2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 64000-5/01
Idrija, dne 22. marca 2001.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

1396. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 70/99) in 99. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski svet
občine Idrija na 19. seji dne 22. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe do

sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001 se

financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s pred-
pisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno
financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto
2000 in za iste programe kot v letu 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto
2001.
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4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktiv-

nosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za
dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 4. 2001.

Št. 40302-01/00
Idrija, dne 22. marca 2001.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

1397. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Idrija

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 26. člena zakona o političnih
strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US,
1/99, 24/99 – odl. US in 70/00) in 23. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski svet
občine Idrija na 19. redni seji dne 22. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Idrija

1. člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je

kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah
za Občinski svet občine Idrija, dobi sredstva iz proračuna
Občine Idrija sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je
dobila na volitvah.

Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine
Idrija, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za
izvolitev enega člana Občinskega sveta občine Idrija (število
veljavnih glasov s številom mest v občinskem svetu x
50:100).

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.

Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kan-
didate na zadnjih volitvah, se dodeli v letu 2001 znesek
30 SIT mesečno na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to
stranko.

Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima Občina
Idrija opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje obči-
ne in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakon-
skih nalog.

2. člen
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank se

lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi Občina Idrija zagotavlja izvajanje ustav-
nih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme
preseči odstotka določenega v 1. členu tega sklepa.

3. člen
Sredstva se na žiro račune strankam dodeljujejo me-

sečno.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejemom prora-
čuna Občine Idrija za leto 2001.

Št. 02400-1/99
Idrija, dne 22. marca 2001.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

KIDRIČEVO

1398. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto
2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98,
61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 ) in 94. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list
RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo
na seji dne 8. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Kidričevo za leto 2001 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom ter
občinskimi predpisi opravlja Občina Kidričevo.

2. člen
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter
v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v posebnem
delu proračuna.

Občinski proračun za leto 2001 se določi v naslednjih
zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
1. Skupaj prihodki 688,017.000
2. Skupaj odhodki 794,053.800
3. Prorač. primanjkljaj –106,036.800

B) Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil 25,320.000
5. Dana posojila 11,000.000
6. Prejeta minus dana posojila 14,320.000
7. Skupni presežek (primanjkljaj) –91,716.800
8. Zmanjšanje sredstev na računih 91,716.800

3. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno

doseženih letnih prihodkov proračuna v višini, ki je določena
s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov
proračuna.

O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega od-
stavka 49. člena zakona o javnih financah odloča župan in o
tem pisno obvešča občinski svet.
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4. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračun-

ske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene,
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za
namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovlje-
na sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske
rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan.

5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je

župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje
proračuna je odgovoren župan.

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom

enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih pri-
hodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

Za nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo
določeno vrednost, morajo dela biti oddana na podlagi jav-
nega razpisa.

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.

9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejena za po-
samezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.

10. člen
Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o

uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvi-
dnosti proračuna.

11. člen
Župan lahko odloča o prenosih sredstev med različni-

mi postavkami v okviru posameznih dejavnosti, če zato ob-
stajajo objektivni razlogi, in zanje pridobi soglasje pristojne-
ga odbora občinskega sveta. Kupnina od prodaje zemljišča
se izključno uporabi za opremo stavbnih zemljišč na lokaciji
istega naselja.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 062-02-99-3-25-1
Kidričevo, dne 9. marca 2001.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

1399. Sklep o povišanju cen programov vrtca v
Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec
Kidričevo

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00) in 21. člena statuta Občine Kidričevo
(Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine
Kidričevo na 20. redni seji, dne 8. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o povišanju cen programov vrtca v Javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo

I
Cene programov vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem

zavodu Vrtec Kidričevo so naslednje:
SIT

– prva starostna skupina od 1 do 3 let 63.288
– druga starostna skupina od 3 do 7 let 48.398
– integrirani otroci v rednem oddelku 123.394
– oddelek priprave na šolo 199.000
Cena prehrane na dan znaša 320

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 3. 2001 dalje.

Št. 062-02/00-12-7-2
Kidričevo, dne 9. marca 2001.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KOBARID

1400. Odlok o ureditvenem načrtu obnove za območje
vzhodne obvoznice Kobarid

Na podlagi 32. člena zakona o popotresni obnovi ob-
jektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št.
45/98, 67/98,110/99) ter statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na seji
dne 22. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu obnove za območje

vzhodne obvoznice Kobarid

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt obnove za

območje vzhodne obvoznice Kobarid (v nadaljnjem besedi-
lu: UNO), ki ga je izdelal LUZ, d.d., pod številko 4962. UNO
nadomešča prostorske sestavine dolgoročnega plana Obči-
ne Tolmin za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87, 9/90), pro-
storske sestavine srednjeročnega družbenega plana Obči-
ne Tolmin za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87, 5/91) in odlok
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tol-
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min za območje Občine Kobarid, dopolnjen 1996 (Uradni
list RS, št. 49/97 – odlok št. 2623) ter prostorske ureditve-
ne pogoje Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina,
Nova Gorica in Tolmin, št. 2/89, 4/92) v tistih delih, ki se
nanašajo na obvoznico Kobarid, a se v njih urejajo drugače
kot v tem UNO.

2. člen
UNO vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nana-

šajo na območje obvoznice in z njo povezane ureditve.
Tekstualni del:
1. Soglasja in mnenja organov in organizacij
2. Obrazložitev UNO
2.1. Utemeljitev UNO, povzetek iz prostorskih sestavin

planskih aktov Občine Kobarid
2.2. Geodezija
3.2. Urbanizem
2.4. Promet
2.5. Komunala
2.6. Ocena stroškov izvedbe ureditvenega načrta

obnove
2.7. Poročilo o vplivih na okolje – povzetek
Grafični del:
1.1. Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine

Kobarid
1A) Urbanistična zasnova naselja Kobarid, M 1:5000
1B) Namenska raba prostora s prikazom območja

UNO, M 1:25000
1C) Namenska raba prostora s prikazom območja

UNO, M 1:5000
1D) Območja varstva pred hrupom
1.2. Prostorski ureditveni pogoji, M 1:5000
2. Stanje v prostoru
2A) Topografski načrt – širše območje UNO, M 1:5000
2B) Ortofoto posnetek – širše območje UNO,

M 1:2000
2C) Pregledni katastrski načrt – širše območje UNO,

M 1:5000
2D) Topografski načrt – ožje območje UNO, M 1:1000
2E) Katastrski načrt – ožje območje UNO, M 1:1000
3. Prostorske ureditve
3A) Inventarizacija prostora, M 1:2000
3B) Inventarizacija prostora, M 1:1000
3C) Posegi v ureditvenem območju, M 1:2000
3D) Posegi v ureditvenem območju, M 1:1000
3E) Ureditvena situacija, M1:2000
3F) Ureditvena situacija, M1:1000
4. Zbirnik komunalnih vodov, M 1:1000
5. Prometne ureditve
5A) Prometna situacija, M 1:1000
5B) Normalni profili, M 1:100
5C) Normalni profili, M 1:100
5D) Vzdolžni profil, M1:2500/250
6. Geodetske ureditve
6A) Načrt gradbenih parcel, M 1:1000
6B) Zakoličbeni načrt, M 1:1000

II. OBSEG UNO

3. člen
Območje urejanja z UNO obsega zemljišča oziroma

parcele, ki se namenjajo za gradnjo obvozne ceste, vključno
s križišči, cestnimi priključki in ureditvami obcestnega sveta.
Parcele, oziroma deli parcel, na katere posega UNO, so vse
v katastrski občini Kobarid in to z naslednjimi številkami:
283/5, 284/2, 285, 287/4, 288/5, 293/6, 293/7,

297/2, 300/1, 300/5, 300/6, 312/1, 313/3, 315/1,
337/1, 339/1, 339/2, 340, 346/1, 346/5, 423/2,
423/4, 448/1, 448/2, 2926/5, 2926/7, 2928/2,
2932/2, 3013/12, 3013/13, 3013/23.

Podatki o lastništvu, kulturi, velikosti parcel in njihovih
tangiranih delov so razvidni iz tabele, ki je sestavni del UNO.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO-TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA

4. člen
Ureditveno območje UNO iz 3. člena tega odloka ob-

sega:
– območje izključne rabe ceste s potrebnimi spremlja-

jočimi objekti in ureditvami, to je s križišči in cestnimi pri-
ključki v obsegu do zaključka izvoznih radijev in potrebnih
razširitev oziroma preureditev obstoječih cest,

– območje obcestnega sveta vključno s potrebnimi
pločniki,

– območje prečkanja Gregorčičeve ulice in Gregorči-
čevo ulico v odseku delne poglobitve,

– območje posegov v stavbna zemljišča,
– območje preoblikovanja reliefa,
– območje sanacij in renaturacij.

5. člen
Potek trase, normalni profil in križišča
Vzhodna obvozna cesta se začne v obstoječem pri-

ključku lokalne ceste v Drežnico z Goriško cesto (glavna
cesta II. reda št. 102 (M 10-10), odsek 1005 Kobarid–
Idrsko. Priključek obvoznice na glavno cesto je po BCP v
km 0,350.

Zaključi se na regionalni cesti I. reda št. 203 (R 301),
odsek 1004 Žaga–Kobarid. Priključek obvoznice na ome-
njeno cesto je v km 13.000.

Dolžina trase je 510 m. Na tej dolžini se obvoznica
dvigne za 44 m.

Priključek obvoznice na glavno cesto je prilagojen po-
vršinam tovarne Oplast. V nadaljevanju poteka trasa obvoz-
nice po pobočju med dolinskima terasama (med stanovanj-
skim naseljem na zgornji terasi in proizvodno cono na spod-
nji terasi) z radijem R = 120 m.

V začetku tega odseka se na obvoznico priključi lokal-
na cesta v Drežnico.

Z ustreznima prehodnicama je v profilu A 12 cesta na
eni strani omejena s funkcionalnim zemljiščem Planike, na
drugi strani pa z objektom na zgornji terasi. Preboj skozi
pozidano območje Gregorčičeve ulice je na severni strani
trase določen s priključkom na cesto Bovec–Kobarid z radi-
jem R = 73 m.

Gregorčičeva ulica je speljana v podvozu.
Na obstoječi regionalni cesti je za navezavo obvoznice

s središčem naselja predviden priključek.
Prečni prerez obvoznice je zasnovan kot dvopasovna

cesta s širino voznega pasu 3 m, stranskima robnima trako-
voma širine 0,30 m in bankinama širine 1 m, kar znese 8,60
m. Odsek med križiščem z glavno cesto in priključkom
lokalne ceste v Drežnico ima na južni strani hodnik za pešce
širine 1,50 m.

Za oblikovanje križišča z glavno cesto je potrebna raz-
širitev glavne ceste za pas levih zavijalcev v dolžini 150 m.
Zaradi velikih posegov v brežino je v primeru ugotovitve
nestabilnosti terena dovoljen pomik osi vzhodne obvoznice
proti jugu.
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Križišče z glavno cesto II. reda št. 102 na jugu se lahko
izvede tudi v obliki krožišča.

Potek ceste je projektiran z upoštevanjem računske
hitrosti 50 km/h.

Maksimalni vzdolžni sklon je 5%.
Minimalni horizontalni radij je 73 m.
Minimalni vertikalni radij je 700 m.

6. člen
Objekti
Na mestih, kjer ni možno izvesti nasipne brežine so

predvideni oporni in podporni zidovi višine največ 8 m. Na
vzhodni strani ceste od tovarne Planika proti severu do
nadvoza z Gregorčičevo cesto je potrebno izvesti oporni zid
dolžine 102 m. Od nadvoza do priključka na regionalno
cesto je potrebno izvesti oporne zidove na obeh straneh
cestišča in sicer na vzhodni strani v dolžini 40 m in na
zahodni strani v dolžini 32 m. Novi zidovi se priključijo na
obstoječe pod regionalno cesto.

Nadvoz nad Gregorčičevo cesto se izvede v škatlastem
profilu z vertikalnimi zidovi na obeh straneh in vidno armira-
nobetonsko konstrukcijo. Dimenzije objekta so 3,5 m svetle
višine, 9 m svetle dolžine in 9 m širine (širina obvoznice z
voziščem, varnostnima pasovoma in ograjami). Za normalno
prehodnost v območju objekta je potrebno Gregorčičevo
ulico v dolžini 100 metrov poglobiti do največ 0,40 m v
kritični točki na zahodni strani nadvoza.

7. člen
Rušitve in ostali posegi v prostor
Za izvedbo vzhodne obvoznice je potrebna rušitev sta-

novanjskih objektov na Gregorčičevi 28 (parcelna številka
objekta in funkcionalne površine 287/4) in Gregorčičevi 65
(parcelna številka objekta in funkcionalne površine 284/2).
Porušiti je treba garažni objekt na Gregorčičevi 63 (parcelna
številka 283/5). Zaradi obvoznice je treba prestaviti versko
znamenje na Gregorčičevi ulici (parcelna številka 283/5),
spremeniti namembnost objekta na Gregorčičevi 63 (par-
celna številka 283/5), ter za potrebe stanovalcev objekta
Gregorčičeva 63 zgraditi nadomestni objekt.

Zaradi posegov, ki jih povzroči cesta, se ruši ograja, in
sicer na parceli, ki je v lasti Planike v dolžini 140 m.

Trasa vzhodne obvozne ceste v južnem delu nadomesti
odsek ceste v Drežnico, v severnem delu pa zahteva poglo-
bitev Gregorčičeve ceste.

Zaradi terenskih danosti so predvidene vkopne in nasi-
pne brežine naklona največ 1:1,5 (izjemoma 1:1). Vkopi se
bodo izvajali do globin največ 9,5 m. Največja višina nasipov
je 6 m. Zagotoviti je treba ustrezno zaščito brežin in utrditi
peto nasipa.

Površina na kateri se posega v teren zaradi vkopov,
nasipov in predvidenih vzporednih sanacij je velika 16.686
m2. Zaradi preoblikovanja reliefa na tej površini se odstranita
vegetacija in plast humusa.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

8. člen
Splošna zahteva pri projektiranju in izvedbi obvozne

ceste je, da se kot objekt čimbolj prilagodi in vključi v obsto-
ječo podobo urbaniziranih odsekov in v kulturno krajino, kjer
bo potekala. Projektna dokumentacija mora v okviru projek-
tov za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izved-
bo vsebovati tudi načrta arhitekture in krajinske arhitekture.

9. člen
Relief, zasaditve
Območje preoblikovanja reliefa, nasipov in izkopov, ki

se izvajajo zaradi izpeljave vzhodne obvoznice je potrebno
prekriti s plastjo humusa in zatraviti. Ob robovih brežin se
zasadi organsko oblikovane skupine nizkih grmovnic. Te se
zasadijo tudi ob petah brežin in na nasipih ter pri obstoječih
skupinah dreves, ki bodo zaradi posega delno izsekane.

Visoka drevesa se zasadijo kot poudarki v prostoru, in
sicer pri prehodu obvoznice nad Gregorčičevo ulico, pri
odcepu obvoznice na cesto v Drežnico in ob križišču na
glavno cesto Tolmin–Robič v ureditvenem območju.

10. člen
Sanacije
Opuščene gramoznice se sanirajo tako, da se prekrije-

jo s plastjo humusa in zatravijo v dogovoru med investitorjem
in občino glede obveznosti.

Na območju opuščene trase ceste v Drežnico je treba
odstraniti asfalt in cestno podlago ter prostor zatraviti.

Poglobljeno Gregorčičevo cesto se na novo asfaltira.
Primerno novi niveleti se uredi višinske prehode do vhodov
objektov ob ulici. Fasade prizadetih objektov se zaščiti pred
meteorno vodo, poškodovane dele na novo omeče in pre-
pleska.

Odstranjene ograje tovarne Oplast in Planika se nado-
mesti z enakimi glede na novo situacijo na območju tovarne
Oplast v dolžini 25 m ter na območju tovarne Planika v
dolžini 42 m.

11. člen
Ureditve prostora rušenih objektov
Versko znamenje na Gregorčičevi se prestavi na loka-

cijo podrte hiše na Gregorčičevi 65. Nova ureditev naj se
čimbolj približa današnji podobi: v liniji objekta na Gregorči-
čevi 67 se zgradi kamnita škarpa, v katero je vgrajena kape-
la. Vrt za njo se lahko priključi sosednji hiši (Gregorčičeva
69). Na vrtni strani tik ob škarpi naj se zasadijo nizke grmov-
nice, ki bodo delovale kot zelena kulisa kapeli. Širok pred-
prostor med škarpo in cesto se zatravi in ob preboju Gregor-
čičeve pod obvoznico zasadi z visokim drevesom.

Parcelo porušenega objekta na Gregorčičevi 28 se
preuredi v park, ki se navezuje na obstoječo parkovno uredi-
tev pred policijsko postajo. Višinske razlike med obstoječim
parkom, obravnavano parcelo in Gregorčičevo ulico naj se
regulirajo s terasnimi platoji in nizkimi kamnitimi škarpami.
Proti obvoznici se na brežini zasadijo organsko oblikovane
skupine nizkih grmovnic, ki bodo preprečevale dostop na
obvoznico; ob podhodu Gregorčičeve naj se zasadi visoko
drevo.

Na Gregorčičevi 63 se poruši garaža in zmanjša funkci-
onalno zemljišče objekta. Do parcele je treba omogočiti
normalni dostop.

12. člen
Ureditve opornih in podpornih zidov ter prehoda preko

Gregorčičeve ulice
Oblikovanje opornih zidov naj se zgleduje po obstoje-

čih zidovih ob cesti v Bovec. Zunanje površine zidov naj se
spuščajo v rahlem naklonu proti tlom in se obložijo z bloki
grobo obdelanega naravnega kamna. Varovalna ograja ob
cestišču nad opornimi zidovi naj se zgradi iz kamnitih blo-
kov, višine do 80 cm, širine 40. Ob opornih zidovih se
zasadijo plezalke.

Podhod Gregorčičeve ulice pod obvoznico se zgradi v
škatlastem profilu z vertikalnimi zidovi ob straneh in vidno
armirano-betonsko konstrukcijo. Dimenzije podhoda so 3,5
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m svetle višine, 9 m svetle širine in 9 m dolžine. Na zunanji
strani naj se oblikuje okvir okoli odprtine prehoda z gladko
obdelanimi kamnitimi bloki. Vidne betonske površine morajo
biti kvalitetno obdelane.

V sklop oblikovanja podhoda spadajo tudi ureditve okoli
prestavljenega verskega znamenja.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

13. člen
Zaradi gradnje vzhodne obvoznice za Kobarid je treba

prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi prizadete komunalno
energetske vode in naprave. Projektiranje in gradnja komu-
nalno energetskih vodov in naprav mora potekati v skladu s
pogoji posameznih upravljavcev teh vodov in naprav.

14. člen
Vodovod
Pri križanju predvidenega cestnega telesa z obstoječi-

mi in predvidenimi vodovodi se prestavi, zaščiti ali drugače
ustrezno uredi:

– vodovod LTŽ 100 mm na odseku A15 do A16 (us-
trezna zaščita zaradi gradnje nadvoza nad Gregorčičevo
ulico),

– hišni priključek na odseku A15 (ustrezna zaščita ozi-
roma prestavitev zaradi gradnje nadvoza nad Gregorčičevo
ulico).

Vodo se po kloriranju s klornim šokom pred izpustom v
vodotoke deklorira. Traso se po končani gradnji povrne v
prvotno stanje oziroma glede na potek del na trasi po pro-
jektu razbremenilne ceste.

15. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Zaradi križanj vzhodne obvoznice za Kobarid z obstoje-

čimi telekomunikacijskimi vodi se izvede prestavitev zemelj-
skih kablov v kabelsko kanalizacijo:

– optični kabel za TC Tolmin – TC Kobarid (na odseku
A0 do A6),

– koaksialni kabel za TC Tolmin – TC Kobarid (na od-
seku A0 do A6),

– kabel za potrebe KKO (na odseku A0 do A6),
– kabel v lasti ELES (na odseku A0 do A6),
– TK kabel (na odseku P1 do P2).
Pri priključitvi vzhodne obvoznice Kobarid na cesto

Kobarid–Tolmin se izvede ustrezna kabelska kanalizacija
prek ceste Kobarid–Tolmin in do meje območja urejanja v
smeri proti Kobaridu za zaščito obstoječega zemeljskega TK
kabla.

16. člen
Elektro-energetsko omrežje
Zaradi križanj vzhodne obvoznice za Kobarid z obstoje-

čimi elektro-energetskimi vodi se prestavi, zaščiti ali druga-
če ustrezno uredi:

– 20 kV kablovod (na odseku A9 do A10),
– nizkonapetostni prostozračni vod (na odseku A14).

17. člen
Odvodnjavanje cestnega telesa
Površinske vode s cestišča se odvodnjava z odtokom

po koritnici na nižji teren. Pri tem obstoječa funkcionalna
zemljišča ne smejo biti obremenjena z vodo s cestišča.

Koritnice se izvedejo ob desnem robu vozišča med
profiloma A18 in A11 ter ob levem robu med profiloma A15
in A3. Površinske vode v območju od profila A18 do podvo-

za Gregorčičeve ulice se z vertikalnim spustom ob objektu
odvedejo v obstoječi kanal Gregorčičeve ulice. Od profila
A13 do A8 je potrebno izvesti meteorni kanal z iztokom v
usedalnik oziroma ponikovalnico. Območje med profiloma
A8 in A5 naj se preko usedalnika odvodnjava v ponikovalni-
co. Območje med profiloma A5 in A3 se odvodnjava po
koritnici v travnati jarek, ki se v profilu A1 (Goriška cesta)
izteka v obstoječi prepust. Območje med Goriško cesto in
profilom A3 se odvodnjava po koritnici z iztokom v nov
prepust pod Goriško cesto, od tod pa se spušča vodo na
nižji teren.

Odvodnjavanje zalednih voda in planuma spodnjega
ustroja

Ob levem robu obvoznice se v odseku med profiloma
A2 in A15 vgradi drenaža. Iztok drenaže se predvidi na
nižjem terenu (Goriška cesta).

18. člen
Zavarovanje vodnih virov
Vzhodna obvoznica za Kobarid ne sme v ničemer po-

slabšati obstoječega stanja kvalitete vodnih virov, kar je
treba doseči z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z
ustreznim načinom gradnje ter po izgradnji z ustreznim nači-
nom vzdrževanja. Na celotni trasi je potrebno med gradnjo
in obratovanjem obvoznice preprečiti izliv polutantov v pod-
talnice in površinske vodotoke. V primeru havarije in razlitja
nevarne snovi je potrebno izvesti sanacijo z odkopom in
odvozom onesnažene zemlje v roku 12 ur.

VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

19. člen
Omilitev vplivov na geološko-geotehnične lastnosti ob-

močja
Globina temeljenja ne sme biti manjša od 1,5 m. Breži-

ne nasipov naj se izdela iz prodnega materiala s sprotnim
utrjevanjem. Takoj po končanih zemeljskih delih je treba
brežine humusirati in zatraviti. Odstranjeni zgornji del rodo-
vitnega sloja je potrebno ustrezno deponirati na vnaprej
predvideno lokacijo. Deponijo je treba zavarovati pred izpi-
ranjem. Po končani gradnji se deponirano zemljino uporabi
za sanacijo z gradbenimi posegi razgaljenih površin.

Nasipne in ukopne brežine naj imajo naklon največ
1:1,5. Kadar ni možno drugače je naklon lahko 1:1.

Pete nasipov in vrhove ukopov je treba zaokrožiti na
stiku z raščenim terenom.

Odvajanje meteornih voda zajetih v trasi mora potekati
nemoteno.

Med gradnjo mora vsa zemeljska dela spremljati geote-
hnični nadzor, ki bo sproti skrbel za določitev stabilizacijskih
ukrepov.

20. člen
Omilitev vplivov na relief
Odkrivanje tal med gradnjo naj se izvaja le v predvide-

nem obsegu na površini cestnega telesa in v območju pre-
oblikovanja reliefa. Relief se preoblikuje tako, da se v čim
večji meri izravnava mase in s tem preprečuje viške in pri-
manjkljaje materiala.

Za ozelenjevanje brežin naj se uporabijo avtohtone vrste.

21. člen
Omilitev vplivov na tla in rastline
Med gradnjo je treba preprečiti morebitno onesnaže-

nje tal.



Uradni list Republike Slovenije Št. 23 / 30. 3. 2001 / Stran 2447

Z vlaženjem gradbenih površin v sušnem in vetrovnem
vremenu je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih
materialov.

Za začasne prometne in gradbene površine je potre-
bno prednostno uporabiti obstoječe infrastrukturne površi-
ne in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.

Izvajalec del mora v času intenzivne gradnje na obmo-
čju vrtnih površin ob obvoznici enkrat izvesti meritve onesna-
ženosti tal in rastlin na eni lokaciji.

Izvajati je treba nadzor tehnične brezhibnosti mehani-
zacije, nadzor nad uporabo goriv in olj ter nadzor nad emisi-
jami prahu.

22. člen
Omilitev vplivov na kakovost vidnega okolja
Obseg gradbišča naj bo omejen na območje urejanja z

UNO.
Z urejanjem obcestnega prostora naj se začne še pred

začetkom obratovanja obvoznice, takoj po zaključenih ze-
meljskih delih. Sanacija platojev opuščenih gramoznic se
lahko izvede tudi kasneje.

Obstoječa zarast naj se ohranja v največji možni meri.
Nasipne in vkopne brežine naj se zasadi intenzivneje v

sklenjenih organsko oblikovanih potezah.
Pri opornih zidovih je potrebno izbrati primerne materi-

ale (kamen) in oblike.
Ob podpornih zidovih naj se ob vznožju zasadi pope-

njalke.

23. člen
Omilitev vplivov na kulturno dediščino
Pri izvajanju zemeljskih del se na celotni trasi vzhodne

obvoznice zagotovi stalen arheološki nadzor. V primeru na-
jdb je potrebno opraviti zaščitne ukrepe.

V območju deviacije ceste v Drežnico se pred začet-
kom gradnje izvedejo predhodne arheološke raziskave.

Za predvidene rušitve stanovanjskih hiš je potrebno
predhodno izdelati detajlne tehnične posnetke ter fotodoku-
mentacijo notranjosti in zunanjosti objektov.

Znamenje ob hiši na Gregorčičevi ulici 65 je potrebno
prestaviti v skladu s konzervatorskimi načeli. Pri tem je po-
trebno sodelovanje s pristojnim Zavodom za varstvo naravne
in kulturne dediščine.

Zunanje vidne površine opornih in podpornih zidov je
potrebno oblikovati skladno z obstoječo arhitekturo.

24. člen
Omilitev vplivov na površinske in podzemne vode:
Takoj po končanih zemeljskih delih je potrebno urediti

vsa odvodnjavanja cestišč.
Pri gradnji se ne sme uporabljati materialov, ki vsebuje-

jo nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine, tok-
sične kovine in druge sestavine, ki lahko onesnažijo vode na
tem območju.

Odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih
površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne
smejo izpuščati neposredno v vodotoke. Z njimi se ravna
skladno z določili uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96).

Za primere razlitja škodljivih tekočin (olja, goriva) je
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje. Načrt mora vse-
bovati tudi vodenje evidence nevarnih snovi, ki se uporablja-
jo na gradbišču in obveščanje ustreznih strokovnih služb ob
morebitni nezgodi. V načrtu morajo biti tudi ukrepi za odstra-
nitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje onesnažene-
ga (kontaminiranega) sedimenta oziroma zemljine.

Na celotnem poteku vzhodne obvoznice je potrebna
popolna zaščita pred razlivanjem onesnažene vode s cesti-
šča.

Na območju vkopov je potrebno predvideti drenažo za
odvodnjavanje planuma spodnjega ustroja.

Za posebne primere razlitij večjih količin goriv, olj in
drugih za vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih
materialov je potrebno pripraviti načrt za preprečevanje vdo-
ra teh snovi v vodotoke ali pronicanje do podtalnice in za
njihovo odstranitev.

Spremljanje dogajanj v času gradnje mora biti časovno
in vsebino usklajeno s programom gradbenih del in vključuje:

– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene
mehanizacije,

– nadzor nad uporabo (pretakanje, transport) goriv ter
motornih in strojnih olj z vidika preprečevanja nepotrebnega
razlivanja po površini gradbišča, nadzor nad uporabo grad-
benih in izolacijskih materialov (cementnih mešanic, apna,
bitumna in drugih gradbenih materialov).

25. člen
Omilitev vplivov zaradi hrupa
V času gradnje je potrebno zagotoviti naslednje ukrepe

za varstvo pred hrupom:
– upoštevanje časovnih omejitev gradnje; hrupna gradbe-

na dela lahko potekajo le v dnevnem času med 7. in 19. uro,
– uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so

izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev,

– lokacija gradbiščnih platojev za objekte na vzhodni
razbremenilni cesti in transportne poti morajo biti izbrane
tako, da obremenitev s hrupom zaradi transporta materiala,
delovanja naprav na objektih in gradnje objektov ne bo
presegala mejnih vrednosti pri najbližjih stanovanjskih ob-
močjih, na območju osnovne šole in policijske postaje.

Glede na začasnost posega naj izvajalec gradbenih del
pred pričetkom gradnje na podlagi 33. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) v povezavi z 12.
členom uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju,
pridobi dovoljenje pristojnega ministrstva za povečanje mej-
nih ravni hrupa za čas gradnje.

V času gradnje je predviden monitoring hrupa na na-
slednjih lokacijah:

– osnovna šola Simona Gregorčiča, Gregorčičeva 18a,
na vzhodnem robu funkcionalnega zemljišča šole,

– območje stanovanjskih objektov ob Gregorčičevi ce-
sti na območju priključka obvoznice na regionalno cesto R-
I/203 Kobarid–Bovec,

– območje čiste stanovanjske gradnje ob ulici Sergeja
Mašere.

Monitoring se izvaja skladno s pravilnikom o prvih meri-
tvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96). Zavezanec
za izvedbo monitoringa hrupa v času gradnje je izvajalec
gradbenih del, ki je dolžan zagotoviti, da se prve meritve in
obratovalni monitoring izvajajo v času največje intenzivnosti
gradnje. Meritve se izvedejo v začetni fazi gradnje pri polni
obremenitvi gradbenih strojev na območju meritev. V prime-
ru prekoračitve mejnih vrednosti za vir hrupa mora izvajalec
zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje obremenitve s hru-
pom. Uspešnost ukrepov se ugotovi s ponovnimi meritvami
pri polni obremenitvi gradbenih strojev.

V času obratovanja razbremenilne ceste je potrebno
zagotoviti izvedbo meritev celotne obremenitve območja s
hrupom kot posledico emisije vseh virov hrupa ter meritve
ravni hrupa v za hrup občutljivih bivalnih prostorih. Meritve
se izvajajo na naslednjih lokacijah:
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– objekt Gregorčičeva 67 (dodatne meritve hrupa v
bivalnih prostorih),

– objekt Gregorčičeva 69 (dodatne meritve hrupa v
bivalnih prostorih),

– območje OŠ Simon Gregorčič,
– območje čiste stanovanjske gradnje ob ulici Sergeja

Mašere.
V primeru prekoračitev mejnih ravni za bivalne prostore

iz pravilnika o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99),
je potrebno za objekte izvesti pasivno zaščito v za hrup
občutljivih bivalnih prostorih. Ukrepi pasivne zaščite morajo
zagotoviti zvočno izoliranost prostorov v skladu s 15. čle-
nom uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ura-
dni list RS, št. 45/95).

Monitoring se izvaja skladno s pravilnikom o prvih meri-
tvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, v nadaljeva-
nju: pravilnik). Zavezanec za zagotovitev prvih meritev in
obratovalnega monitoringa upravljavec ceste. Na podlagi 3.
člena pravilnika se namesto meritev ravni hrupa izvajajo me-
ritve tistih veličin, ki so podlaga za izračun dnevne in nočne
ravni hrupa, kar je v primeru cestnega prometa izvedba
štetja PLDP, oziroma štetje prometnih obremenitev. Pri izva-
janju prvih meritev mora zavezanec skladno s 4. členom
pravilnika zagotoviti tudi izvedbo meritev celotne obremeni-
tve območje kot posledice emisije vseh virov hrupa.

Prve meritve v času obratovanja vzhodne razbremenil-
ne ceste se izvedejo v času obratovanja ne prej kot v treh in
ne kasneje kot v devetih mesecih, ko po cesti steče promet.
V okviru obratovalnega monitoringa mora zavezanec zagoto-
viti izvedbo občasnih meritev, ki se morajo v skladu s pravil-
nikom izvajati vsako peto koledarsko leto.

Ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje morajo biti
podrobno opredeljeni v okviru projekta ekološke ureditve
gradbišča, ki se izdela v nadaljnjih fazah projektne doku-
mentacije in predloži v potrditev inšpekcijskim službam pred
pričetkom gradnje

26. člen
Omilitev vplivov zaradi vibracij
Potrebno je dokumentirati stanje izpostavljenih objek-

tov.
Morebitne nastale poškodbe v času gradnje je treba

sanirati sproti.
Ob novih poškodbah v času gradnje je treba uporabljati

lažje vibracijske stroje in statično komprimacijo tampona.
Med obratovanjem je potrebno periodično opazovanje.

V primeru ugotovitve poškodb zaradi prometa je treba izvesti
statično sanacijo objektov. Ob novih poškodbah je treba
omejiti težo in hitrost tovornih vozil.

27. člen
Omilitev vplivov na kmetijske površine:
Obseg gradbišča se omeji na širino ureditvenega ob-

močja.
Začasnih objektov se ne postavlja na kmetijska zemlji-

šča.
Kmetijske površine, ki so bile v začasni uporabi za

gradbene namene, se sanirajo in pripravijo za nadaljnjo upo-
rabo.

28. člen
Omilitev vplivov na onesnaženje zraka
Med gradnjo je treba preprečiti nekontroliran razvoz

gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi

sredstvi. Ukrep zahteva čiščenje vozil pri vožnji s trase na
javne prometne površine ter prekrivanje sipkih tovorov pri
transportu po javnih prometnih površinah.

Preprečiti je treba prašenje z odkritih delov trase in
začasnih odlagališč materiala in gradbišč. Ukrep zahteva
vlaženje teh površin ob suhem in vetrovnem vremenu.

Upoštevati je treba emisijske norme pri začasnih grad-
benih objektih ter pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in
transportnih sredstvih.

V času gradnje vzhodne obvoznice je predviden moni-
toring onesnaženosti zraka z analizo prašnih usedlin in tež-
kih kovin enkrat v času intenzivne gradnje na naslednjih
lokacijah:

– osnovna šola Simona Gregorčiča, Gregorčičeva 18a
(lokacija na vzhodnem robu območja šole),

– stanovanjski objekti ob Gregorčičevi ulici na obmo-
čjih priključka obvoznice na regionalno cesto R-I/203 Ko-
barid–Bovec (ena lokacija),

– območje Mučeniške ulice (ena lokacija).

29. člen
Odlagališče presežnega materiala
Eventualne viške materiala, ki bodo nastali med grad-

njo, je treba deponirati na odlagališče nenevarnih odpadkov
Občine Kobarid.

30. člen
Za čas gradnje je potrebno izdelati elaborat ekološke

ureditve gradbišča, ki je sestavni del dokumentacije za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU UNO

31. člen
V času gradnje in obratovanja je potrebno zagotoviti:
– geotehnični nadzor (v času gradnje),
– spremljanje onesnaženosti zraka (v času intenzivne

gradnje na treh lokacijah),
– nadzor ukrepov za zavarovanje površinskih in podtal-

nih voda (v času gradnje),
– posnetek stanja stanovanjskih objektov predvidenih

za rušenje,
– reden nadzor stanja možnih poškodb objektov zaradi

vibracij,
– arheološki nadzor pristojnega Zavoda za varstvo na-

ravne in kulturne dediščine na celotni trasi (med gradnjo).

32. člen
Poleg pogojev iz prejšnjih členov se mora v času grad-

nje zagotoviti:
– organizacijo prometa po obstoječih cestah tako, da

ne bo prihajalo do večjih zastojev,
– načrt organizacije gradbišča in režima prometa us-

klajenega z lokalno skupnostjo (pred začetkom gradnje),
– varnostne ukrepe za preprečevanje onesnaženja oko-

lja in načrt ukrepanja v primeru nezgode,
– režim delovnih vozil in mehanizacije ter pripravo tere-

na tako, da bo omejeno motenje okolja na najmanjšo možno
mero,

– dostop do objektov in parcel,
– da se skladno s predpisi odpravijo v najkrajšem mož-

nem času morebitni negativni pojavi, nastali v času gradnje
ali v času obratovanja ceste.
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VIII. TOLERANCE

33. člen
Pri realizaciji UNO so dopustna odstopanja tehničnih

rešitev, določenih s tem ureditvenim načrtom obnove, če se
v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidrolo-
ških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične re-
šitve, ki so primernejše iz tehničnega, oblikovalskega, pro-
metnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa
se ne smejo poslabšati okoljski ali prostorski pogoji.

Dopustna odstopanja se lahko nanašajo na:
– tip križišča z Goriško cesto (»T« ali krožno križišče),
– os ceste v južnem odseku med Goriško in priključek

ceste v Drežnico, če se ugotovi, da terenske danosti ne
prenesejo posegov v brežino,

– manjše spremembe osi ceste,
– manjše spremembe nivelet (korekture vzdolžnega

profila),
– spremembe načina odvodnjavanja v okviru variantnih

možnostih navedenih v obrazložitvah,
– podporni zid na meji s parcelo podjetja Oplast (št.

parcele 3013/12), ob odcepu ceste za Drežnico.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi intere-

si in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

IX. NADZOR

34. člen
Izvajanje tega odloka nadzira Inšpektorat RS za okolje

in prostor.

X. KONČNI DOLOČBI

35. člen
UNO je na vpogled na sedežu Občine Kobarid in na

Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu RS za prostorsko
planiranje.

36. člen
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu

RS.

Št. 347-9/96
Kobarid, dne 22. decembra 2000.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič l. r.

KUZMA

1401. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kuzma za leto 2000

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. ter 101. člena
statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01)
je Občinski svet občine Kuzma na 20. redni seji dne 23. 3.
2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma

za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Kuzma za leto 2000, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Kuzma.

2. člen
Realizirani prihodki in odhodki po zaključnem računu

proračuna Občine Kuzma za leto 2000 znašajo:
– skupni prihodki
224,170.898,09 SIT,
– skupni odhodki
214,530.103,12 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki
9,640.794,97 SIT.

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu proračuna Občine Kuzma za leto 2000 v višini
9,640.794,97 SIT se prenese v prihodke proračuna Obči-
ne Kuzma za leto 2001.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključ-

nem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2000 ter
njihova realizacija, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhod-
kov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega
odloka.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 540/01
Kuzma, dne 23. marca 2001.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

1402. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
proračuna Občine Kuzma v letu 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
124/00) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Kuzma na 20.
redni seji dne 23. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja proračuna

Občine Kuzma v letu 2001

1. člen
V sklepu o začasnem financiranju iz proračuna Občine

Kuzma v letu 2001 (Uradni list RS, št. 117/00), se črta
besedilo 4. člena, besedilo 5. člena pa se nadomesti z
besedilom, ki glasi:
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»Obdobje začasnega financiranja se podaljša za ob-
dobje treh mesecev, oziroma do sprejema proračuna za leto
2001«.

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

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

Št. 664/2001
Kuzma, dne 23. marca 2001.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

1403. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kuzma

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99 in 70/00) in 15. ter 33. člena statuta Obči-
ne Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski
svet občine Kuzma na 20. redni seji dne 23. 3. 2001
sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Kuzma

1. člen
Za podžupana Občine Kuzma se imenuje Klement Ig-

nac, Matjaševci 44, 9263 Kuzma, roj. 6. 11. 1947.

2. člen
Podžupan Klement Ignac bo funkcijo podžupana oprav-

ljal nepoklicno.

3. člen
Funkcija podžupana začne veljati z dnem imenovanja v

skladu z določili zakona in pooblastili župana.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 579/2001
Kuzma, dne 23. marca 2001.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

1404. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Kuzma

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/98 in 70/00) in 15. člena statuta
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je
Občinski svet občine Kuzma na 20. redni seji dne 23. 3.
2001 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Kuzma

1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate na

zadnjih volitvah za občinski svet in župana, pripadajo sred-
stva iz proračuna Občine Kuzma sorazmerno številu glasov
volivcev, ki so jih dobile na volitvah, in sicer v višini 10
tolarjev mesečno za vsak dobljeni glas.

2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih

strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko
leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne
smejo presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno
glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih
skupnosti in s katerimi lahko zagotovi izvajanje zakonskih in
ustavnih nalog.

3. člen
Sredstva se političnim strankam priznavajo mesečno,

nakazujejo pa se enkrat letno na njihove žiro račune v skladu
s 1. in 2. členom tega sklepa.

4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o nači-

nu financiranja političnih strank v Občini Kuzma (Uradni list
RS, št. 60/99).

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od spreje-
ma proračuna občine za leto 2001.

Št. 535/2001
Kuzma, dne 23. marca 2001.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

LAŠKO

1405. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka
sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem
načrtu: ZN za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih
Toplicah, št. proj. 1/70

Župan Občine Laško izdaja na podlagi 37. člena zako-
na o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 19/93, 47/93, 71/93, 29/95 in
44/97) in 36. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 8/00)

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in
dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu: ZN za

stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Toplicah,
št. proj. 1/70

I
Javno se razgrne osnutek odloka sprememb in dopol-

nitev odloka o ZN za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Topli-
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cah št. 1/70 (Ur. vestnik Občine Laško, št. 5/71), ki ga je
izdelala VIZURA d.o.o., Jenkova 24, 3000 Celje.

II
Osnutek bo razgrnjen v preddverju Urada župana obči-

ne Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času občin-
ske uprave in v prostorih krajevnega urada v Rimskih Topli-
cah Ulica XIV. divizije 8, v delovnem času krajevnega urada
30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.

III
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala

javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren
način.

IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času javne

razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen
osnutek v knjigo pripomb v tajništvu Urada župana, občine
Laško, Mestna ulica 2, Laško, ali na Krajevni urad Rimske
Toplice, Ulica XIV. divizije 8, Rimske Toplice v času ura-
dnih ur.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35005/1/2000
Laško, dne 16. marca 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LENART

1406. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Lenart

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99 in 113/00) in v zvezi z 12. in 20. členom
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vredno-
sti stanovanjskih hiš in stanovanje ter drugih nepremičnin
(Uradni list RS, št. 8/87) je Občinski svet občine Lenart na
18. seji dne 20. 2.  2001 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini

Lenart

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega
urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča je na
območju Občine Lenart na dan 31. 12. 2000 znašala:
135.000 SIT in je osnova za izračun prometne vrednosti
nepremičnin za leto 2001.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo

opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/
ha se izražajo v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1.
člena tega odloka, in sicer:

– za individualno komunalno ureditev 5,0%;
– za kolektivno komunalno ureditev 6,5%.

3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se do-

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

– I. območje: ureditveno območje mesta Lenart 1,5%;
– II. območje: ureditvena območja centrov krajevnih

skupnosti Jurovski dol, Sv. Trojica in Voličina 1,2%;
– III. območje: druga naselja in stavbna zemljišča raz-

pršene gradnje 1,0%.

4. člen
Povprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske

površine, povprečni stroški komunalnega urejanja in vre-
dnost nezazidanega stavbnega zemljišča se mesečno valori-
zirajo z indeksom podražitev gradbenih storitev, ki jih objav-
lja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbe-
ništvo in IGM.

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

povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalne-
ga urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart (Uradni list RS,
št. 26/00).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35201-2/2000
Lenart, dne 20. februarja 2001.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

1407. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lenart

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90 in 85/00) in 15. člena statuta Občine Lenart
(Uradni list RS, št. 34/99 in 113/00) je Občinski svet
občine Lenart na 18. seji dne 20. 2. 2001 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Lenart

1

1. Razlogi za začetek postopka priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za

območje Občine Lenart
Občina Lenart je ob svojem nastanku oziroma začetku

delovanja v današnjih mejah v letu 1999 za svoj teritorij prevze-
la akte bivše Občine Lenart, med drugim tudi planske akte.
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Tako veljajo za današnjo Občino Lenart naslednji plan-
ski akti:

– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Le-
nart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in
24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94,
56/97 in 71/98; v nadaljevanju: dolgoročni plan),

– prostorske sestavine družbenega plana Občine Le-
nart za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 42/87,
24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97
in 71/98; v nadaljevanju: srednjeročni plan).

Oba navedena akta sta bila v prostorskih sestavinah
nazadnje spremenjena in dopolnjena v letu 1998 v okviru
postopka, ki ga je vodila takratna Občina Lenart.

Z nastankom samostojne občine so se v skladu z la-
stnimi potrebami in predstavami o nadaljnjem razvoju in nje-
govem usmerjanju pojavile potrebe po revidiranju in prilago-
ditvi nekaterih še vedno veljavnih odločitev o nekaterih pro-
storskih rešitvah in ureditvah. Dodatni argument za preveri-
tev prostorskih odločitev predstavlja potek avtoceste, ki je
usklajen v svojem poteku na širšem območju mesta Lenart.

Potrebe zahtevajo proučitev in ustrezne prostorske
odločitve zlasti v zvezi z:

– občinskim središčem – ureditvenim območjem me-
sta Lenart,

– ureditvenimi območji drugih naselij, predvsem v po-
vezavi z opredelitvijo potrebnega prostora za čistilne napra-
ve naselij,

– opredelitvijo do pobud za spremembo namenske ra-
be iz kmetijskih in gozdnih v stavbna zemljišča na območju
razpršene gradnje in območij za šport, rekreacijo in turizem.

Poleg navedenih obstajajo še nekateri drugi razlogi, ki
terjajo prilagoditev prostorskih sestavin planskih aktov obči-
ne pogojem ravnanja, ki jih določajo v zadnjem času spre-
menjeni zakonski okvirji:

– s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije
(OdPSDP; Uradni list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999) so 6. 3.
1999 začela veljati spremenjena in dopolnjena obvezna
izhodišča dolgoročnega plana države, ki pomembno vpliva-
jo na pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov ter
poseganje v prostor v občini,

– z začetkom leta 1999 je bila z izločitvijo teritorija
občin: Sveta Ana, Benedikt in Cerkvenjak iz dotedaj skupne
Občine Lenart uveljavljena nova meja tudi Občine Lenart,

– izdelane oziroma v izdelavi so nekatere strokovne
podlage, predvsem za ureditveno območje za šport in rekre-
acijo ter turizem južno od naselja Sv. Trojica oziroma Troji-
škega jezera, za ureditev jezera Pristava in jezera Radehova
ter strokovne podlage za lociranje čistilnih naprav v naselja
Jurovski dol, Močna, Sv. Trojica in Sp. Voličina, na podlagi
katerih je smiselno prilagoditi prostorske odločitve v plan-
skih aktih občine,

– podane so bile pripombe občanov za spremembo
namenske rabe zemljišč iz zemljišč v primarni rabi v stavbna
zemljišča,

– v letu 1999 sta bila sprejeta nova zakona, ki urejata
varstvo kulturne dediščine in varstvo oziroma ohranjanje
narave.

S tem programom se opredeljujejo vsebina, postopek
in roki priprave in sprejemanja prostorskih sestavin planskih
aktov za območje Občine Lenart, potrebne strokovne podla-
ge za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine, seznam ministrstev in drugih organov
in organizacij, ki sodelujejo v postopku ter način njihovega
sodelovanja, izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti
ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo pro-
jekta.
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2. Osnove za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine

2.1. Naročnik, izdelovalec in koordinator priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih

aktov
Naročnik sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana občine je Občina
Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.

Izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana za občino bo
izbran na podlagi najugodnejše ponudbe iz zbiranja ponudb
za izbor izvajalca.

Koordinator priprave in usklajevanja ter izvedbe po-
stopkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana občine je župan Občine
Lenart in občinska uprava.

2.2. Zakonske podlage, strokovne podlage in obseg
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

planskih aktov
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-

vin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo
upoštevani naslednji predpisi:

– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84,
15/89),

– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00),

– navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85),

– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97),

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96),

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99),

– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.

59/96),
– zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93),
– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdani na pod-

lagi gornjih zakonov,
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-

stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slo-
venije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99),

– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine
okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih jav-
nih služb.

Za območje občine so na razpolago oziroma so v izde-
lavi naslednje strokovne podlage:

– strokovne podlage za ureditev jezera Pristava,
– strokovne podlage za ureditev jezera Radehova,
– strokovne podlage za ureditev jezera pri Sv. Trojici,
– strokovne podlage za lociranje čistilnih naprav za

naselja Jurovski Dol, Močna, Sp. Voličina in Sv. Trojica.
Poleg strokovnih podlag se v postopku priprave spre-

memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov upoš-
tevajo ustrezni odloki in drugi sprejeti občinski predpisi, ki v
planske akte še niso ustrezno vključeni.

Kot osnova za spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin planskih aktov občine za področje poselitve se
izdelajo ustrezne strokovne podlage.
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Za ureditvena območja naselij, za katera je predvidena
širitev, se strokovne podlage pripravijo z naslednjo vsebino:

1. Evidentiranje prostih površin v naselju
Poselitev se po določilih OdPSDP prednostno usmerja

v ureditvena območja naselij. Pri tem je treba prioritetno
izhajati iz aktivne prenove obstoječega stavbnega fonda, za
novo poselitev pa prednostno izkoristiti proste oziroma de-
gradirane površine znotraj naselja. Šele, ko teh površin zno-
traj naselij več ni, so izpolnjeni pogoji za njegovo širitev
navzven.

V skladu z določili OdPSDP je ureditvena območja
naselij potrebno redefinirati oziroma jim je po interpretaciji
Ministrstva za okolje in prostor, Urada za prostorsko planira-
nje potrebno redefinirati mejo. V ta namen je v naselju potre-
bno:

– evidentirati vsa prosta oziroma nezasedena stavbna
zemljišča,

– evidentirati vsa degradirana stavbna zemljišča, t.j.
tista, na katerih je raba opuščena,

– evidentirati vsa nezadostno izkoriščena stavbna zem-
ljišča, t.j. tista, na katerih pozidanost ne dosega normativne-
ga faktorja.

2. Analiza obstoječega stanja in potreb
Analiza obstoječega stanja predstavlja obvezno sesta-

vino strokovnih podlag, ki mora opredeliti:
– tip naselja,
– morfološke značilnosti naselja,
– funkcijske oziroma okoljske značilnosti naselja,
– druge, specifične značilnosti naselja.
Analiza naj zajame tudi:
– zemljiško–lastniško strukturo,
– vrsto in stopnjo komunalne in energetske opremlje-

nosti,
– prometno opremljenost naselja,
– okoljevarstvene pogoje in omejitve,
– druge vsebine, pomembne za odločitve o nadaljnjem

razvoju naselja.
Poleg navedenega mora analiza obvezno predstaviti:
– demografsko analizo stanja in demografske projekci-

je,
– sprejete razvojne potrebe in projekte.
3. Predlogi za nadaljnji razvoj naselja
Predlogi za nadaljnji razvoj naselja se pripravijo na pod-

lagi ugotovitev iz analize stanja ter ob upoštevanju evidenti-
ranih in interpoliranih razvojnih potreb, pri čemer je treba
upoštevati prioritete o načinih zadovoljevanja potreb, dolo-
čene v OdPSDP.

Strokovne podlage je treba pripraviti tudi za razpršeno
poselitev in razpršeno gradnjo.

Razpršena poselitev predstavlja območja, kjer je razpr-
šen tip poselitve avtohton ter izhaja iz zgodovinskih, funkcij-
skih, lastniških ipd. dejstev.

Taka poselitev se ohranja. Izjemoma je možno le zgo-
ščevanje obstoječih gradbenih struktur oziroma njihovo za-
okroževanje.

Razpršena gradnja je posledica večletne stihijske grad-
nje ter je okoljsko in ekološko težko obvladljiva oziroma
neobvladljiva.

Nova razpršena gradnja ni dovoljena, razen v nasled-
njih izjemnih primerih, ko gre za:

– potrebe kmetijske dejavnosti,
– potrebe dopolnilnih dejavnosti kmetij,
– potrebe prestrukturiranja kmetijstva v procesu prila-

gajanja in omogočanja konkurenčnosti na evropskem trgu.
Ker bo obstoječe stanje razpršene gradnje potrebno

okoljsko in ekološko sanirati, je treba predvideti obvezno
infrastrukturno sanacijo.

Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine bo obsegala izdelavo osnutka, dopol-
njenega osnutka in predloga akta v obliki odloka, kartograf-
skega dela plana, kartografske dokumentacije k planu in
ustrezne obrazložitve.
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3. Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine

Dolgoročni in srednjeročni plan občine se spremenita
in dopolnita v prostorskih sestavinah, in sicer na naslednjih
področjih:

– poselitev; spreminjajo se:
– ureditvena območja naselij,
– druga območja za poselitev,
– stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje,
– zasnova kanalizacijskega omrežja in zasnova razme-

stitve čistilnih naprav,
– vsa druga področja, kjer gre za uskladitev s spreme-

njenimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana države za
pripravo občinskih planskih aktov,

– vsa tista področja, kjer gre za uskladitev s sprejetimi
občinskimi predpisi (npr. kategorizacija občinskih cest),

– prilagoditev kartografskega dela plana in kartograf-
ske dokumentacije k planu teritoriju nove Občine Lenart.

Vsebinske spremembe se vključijo v vse potrebne dele
planskih aktov občine: v odlok, v kartografski del plana in v
kartografsko dokumentacijo k planu.

4

4. Ministrstva, ki sodelujejo v postopku
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin planskih aktov občine sodelujejo naslednja
ministrstva:

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-

sko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedi-

ščino,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Ministrstvo za obrambo.
Ministrstva sodelujejo v postopku v dveh fazah:
– pred pripravo osnutka akta tako, da na podlagi vloge

občine posredujejo svoje strokovne podlage in obvezna
izhodišča ter druge podatke in zahteve za pripravo osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine,

– pred pridobitvijo sklepa Vlade RS o usklajenosti pro-
storskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodi-
šči planskih aktov Republike Slovenije tako, da se z njimi
uskladi dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine.

Iz vsebinskih razlogov bodo v postopek priprave spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za
območje Občine Lenart v fazah priprave osnutka, obravnave
pripomb iz javne razgrnitve in obravnav ter priprave dopol-
njenega osnutka, po potrebi pa tudi v drugih fazah, vključeni
še naslednji organi in organizacije:

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Mari-
bor,
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– Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor,
– ELES - Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za pre-

nos, nakup, prodajo in izvoz električne energije,
– Elektro Maribor - javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije,
– Telekom Slovenije, enota Maribor,
– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogo-

spodarski sektor Maribor,
– Mariborski vodovod Maribor,
– Nigrad JKP Maribor.
Po potrebi bodo v postopek vključeni tudi drugi organi

in krajevne skupnosti v občini.
Navedeni organi in organizacije sodelujejo v postopku

priprave, strokovne obravnave in usklajevanja sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje
občine s predlogi, mnenji in strokovnimi podlagami.

5

5. Postopek priprave in verifikacije sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine

Koordinator razpošlje vloge na ustrezna ministrstva in
jih zaprosi za strokovne podlage in podatke o obveznih
izhodiščih kot podlago za pripravo osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Za
ustrezne osnove zaprosi tudi druge organe in organizacije,
ki bodo iz vsebinskih razlogov vključene v postopek priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine.

Na podlagi gornjih gradiv ter zahtevanih vsebinskih spre-
memb in zahtev občine pripravi izdelovalec osnutek spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čine.

V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan pre-
dložil osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine občinskemu svetu in mu predlagal, da
ga sprejme ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.

Občinski svet občine Lenart bo sprejel sklep o javni
razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov občine in ga objavil v Uradnem listu RS
ter na krajevno običajni način.

Javna razgrnitev bo trajala en mesec, v tem času pa
bodo organizirane tudi javne obravnave. Občani bodo o
javnih obravnavah obveščeni na primerni način.

V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo koordina-
tor zbiral in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in pre-
dloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čine. Do njih bo izdelovalec pripravil strokovna stališča.

O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Ob-
činski svet občine Lenart s tem, ko bo do njih zavzel stali-
šča.

Na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav bo izdelovalec pripravil dopolnjeni
osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plan-
skih aktov občine.

Koordinator bo v sodelovanju z izvajalcem poskrbel, da
bo izvedena uskladitev dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z vse-
mi relevantnimi ministrstvi.

Na podlagi usklajevanja bo oblikovan predlog spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čine.

Župan bo na podlagi 49. in 50. člena zakona o ureja-
nju prostora usklajeni predlog sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ob-
čine poslal na Vlado RS oziroma na Ministrstvo za okolje in
prostor v ugotovitev usklajenosti z obveznimi izhodišči dol-
goročnega plana RS.

Po pridobitvi sklepa Vlade RS bo Občinski svet občine
Lenart sprejel spremembe in dopolnitve prostorskih sesta-
vin planskih aktov občine z odlokom.

Sprejeti odlok bo objavljen v Uradnem listu RS in bo
začel veljati petnajsti dan po objavi.

6

6. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana občine bodo pripravljene
v naslednjih okvirnih rokih:

– sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine: na seji Občin-
skega sveta občine Lenart v februarju 2001,

– izbor izvajalca: do 30. marca 2001,
– pridobitev gradiv ministrstev in ostalih organov in or-

ganizacij ter izdelava potrebnih strokovnih podlag za poseli-
tev: v 3 mesecih po sprejetju programa priprave plana oziro-
ma do konca maja 2001,

– priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine: v 2 mesecih po izdelavi
strokovnih podlag oziroma do konca avgusta 2001;

– določitev osnutka sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine: na seji občinskega
sveta v mesecu septembru 2001,

– javna razgrnitev in obravnave osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: do
konca oktobra 2001,

– stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav:
za sejo občinskega sveta v mesecu novembru 2001,

– dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine: v mesecu decembru
2001,

– usklajevanje z ministrstvi: v januarju in februarju 2002,
– pridobitev sklepa Vlade RS: v marcu 2002,
– občinski svet bo sprejel odlok o spremembah in do-

polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana Občine Lenart v aprilu 2002.

7

7. Finančna sredstva
Potrebna finančna sredstva za realizacijo predmetnega

programa priprave se zagotovijo iz proračuna Občine Lenart
za leto 2001 in 2002.

Št. 00303-1/1999
Lenart, dne 20. februarja 2001.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
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LITIJA

1408. Program priprave prostorsko izvedbenih aktov
Občine Litija, ki jih bo v skladu s sprejetimi
planskimi akti Občine Litija sprejel Občinski svet
občine Litija v letu 2001–2002

P R O G R A M  P R I P R A V E
prostorsko izvedbenih aktov Občine Litija, ki jih
bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine
Litija sprejel Občinski svet občine Litija v letu

2001–2002

Izhodišča za izdelavo

1. člen
Skladno z določili 34. člena zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93,
44/79) mora občina pripraviti program priprave prostorsko
izvedbenih aktov. V obdobju 2001–2002 Občina Litija na-
črtuje izdelavo in pripravo prostorsko izvedbenih aktov skla-
dno z dolgoročnim družbenim planom Občine Litija za ob-
dobje 1986–1990–2000 (Uradni list SRS, št. 14/87, 4/89
in Uradni list RS, št. 34/90, 40/92 20/94 in 63/99).
Planska dokumentacija predvideva izdelavo naslednjih pro-
storsko izvedbenih načrtov, in sicer:

1. za območje Praprošč, predvideva sprejetje zazidal-
nega načrta Praprošče GS (4/2); (v nadaljevanju: ZN Pra-
prošče GS (4/2)),

2. za območje dopolnilne gradnje in komunalne asana-
cije Zavrstnika predvideva sprejetje ureditvenega načrta za
območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavr-
stnika ZS 1; (v nadaljevanju: UN Zavrstnik ZS 1),

3. za območje športno rekreacijskega centra na Ježi
predvideva sprejetje ureditvenega načrta Ježa LR 1; (v na-
daljevanju: UN Ježa LR 1).

Predmet in cilj izdelave

2. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih

je potrebno opraviti v postopku priprave prostorsko izvedbe-
nih načrtov,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi, način njihovega
sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri
tem opraviti,

– roki za posamezne faze izdelave prostorsko izvedbe-
nih načrtov,

– nosilci strokovnih aktivnosti priprave prostorsko iz-
vedbenih načrtov,

– sredstva, ki so potrebna za njihovo pripravo oziroma
realizacijo.

Vsebina in obseg prostorsko izvedbenih načrtov

3. člen
Obseg posameznih PIN:
Ad 1) V območje izdelave ZN Praprošče je vključeno

celotno območje znotraj meje, ki je v planskih dokumentih
Občine Litija (tekstualni del) in v urbanistični zasnovi naselij

Litija in Šmartno (kartografski del) označeno kot GS (4/2) in
zajema površino okvirno 12,4 ha.

Za to območje je s programskimi zasnovami začrtana
vsebina – stanovanjska gradnja.

Ad 2) V območje obdelave UN Zavrstnik je vključeno
celotno območje znotraj meje, ki je v planskih dokumentih
Občine Litija (tekstualni del) in v urbanistični zasnovi naselij
Litija in Šmartno (kartografski del) označeno kot ZS 1 in
zajema površino okvirno 3,3 ha namenjeno za stanovanjsko
novogradnjo.

Ad 3) V območju obdelave UN Ježa – zgornji del je v
planskih dokumentih Občine Litija (tekstualni del) in v urba-
nistični zasnovi naselij Litija in Šmartno (kartografski del)
označen kot LR 1 zajeto širše območje. Območje Ježe LR1
se razdeli na dva dela, na spodnji del Močvirnice, ki se
nameni za gradnjo športno-rekreacijskega centra in zgornji
del, ki je delno že pozidan z individualnimi hišami in se
nameni za stanovanjsko gradnjo in zajema območje velikosti
ca. 5,6 ha.

Strokovne podlage

4. člen
ZN oziroma UN morajo biti pripravljeni v skladu z veljav-

no prostorsko in urbanistično dokumentacijo. Pri izdelavi je
potrebno upoštevati veljavno zakonsko podlago, in sicer
zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in navodilo
o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorsko
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Za izdelavo posameznega osnutka PIN se po potrebi
pripravijo strokovne podlage za posamezna območja ZN
oziroma UN, ter poročilo o presoji vplivov na okolje, kolikor
se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je to poročilo
potrebno.

Posebne strokovne podlage naj vključujejo predlog ure-
janja po zaključenih segmentih; predlog predvidene pozida-
ve in predlog preureditve obstoječih objektov s predlogom
in oceno stroškov temeljenja glede na obstoječe stanje tere-
na, predlog zunanje ureditve območja (zelenice, parki, re-
kreacijske površine…), predlog prometne ureditve, predlog
trase posameznih vodov (elektro, vodovodnih, kanalizacij-
skih…).

Pri pripravi posameznega ZN oziroma UN je potrebno
upoštevati predhodno pripravljene podlage in veljavno plan-
sko in urbanistično dokumentacijo. To se pravi:

– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega
plana Občine Litija (Uradni list SRS, št. 14/87, 4/89 in
Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94 in 63/99),

– urbanistične zasnove naselij Litija in Šmartno, kot
sestavni del planskih dokumentov,

– prostorsko ureditveni pogoji za območje naselij Litije
in Šmartno,

– prostorsko ureditvene pogoje za območje Graške
Dobrave v Litiji.

Organizacija priprave strokovnih gradiv

5. člen
Nosilec aktivnosti priprave in izdelave posameznega

prostorsko izvedbenega akta (ZN Praprošče, UN Ježa in UN
Zavrstnik) se pripravi na podlagi zbiranja ponudb oziroma
javnega razpisa, v skladu z zakonom o javnih naročilih.
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Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo žu-
pan Občine Litija oziroma pooblaščeni predstavnik občin-
ske uprave.

Soglasja, pogoji in mnenja

6. člen
V postopku izdelave obeh ZN in UN je potrebno od

soglasodajalcev pridobiti potrebne pogoje in mnenja, ki se
nanašajo na obravnavano območje. Organi in organizacije
morajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje mne-
nje oziroma pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo.

7. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi posa-

meznega ZN in UN so:
1. Občina Litija, Oddelek za gospodarsko infrastruktu-

ro, Jerebova 14, Litija;
2. Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje

Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija;
3. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana;
4. Elektro – Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica,

Slovenska 58, Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-

ste; Tržaška, Ljubljana
6. Zavod za gozdove Slovenije, Krajinska enota Litija,

Litijska 20, Litija;
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljublja-

na, izpostava Litija, Jerebova 14, Litija;
8. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Območna enota Ljubljana, izpostava Litija, Kidričeva 1, Liti-
ja;

9. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana – kulturna dedišči-
na;

10. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana – naravna dedišči-
na;

11. Mestna skupnost Litija;
12. Krajevna skupnost Šmartno.
Kolikor se v postopku priprave in izdelave ZN oziroma

UN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in
pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prej-
šnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.

Pred začetkom priprave posameznega prostorsko iz-
vedbenega akta morajo organi in organizacije iz tega člena
na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostor-
skimi usmeritvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki
jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in orga-
nizacije morajo podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od
zahteve. Če v določenem roku ne podajo pogojev, se šteje,
da jih nimajo.

Terminski plan in postopek izdelave in sprejemanja
zazidalnega in ureditvenih načrtov.

8. člen
1. Sprejem programa o začetku priprave in izdelave

zazidalnega in ureditvenih načrtov.
2. Zbiranje ponudb za izbor izdelovalca oziroma izved-

ba postopka javnega razpisa.

3. Podpis pogodbe z izbranim izdelovalcem priprave in
izdelave zazidalnih in ureditvenega načrta.

4. Pridobitev predhodnih pogojev oziroma pobud orga-
nov in organizacij iz 6. člena tega programa pridobi izdelova-
lec v roku 30 dni.

5. Osnutek izdelave ZN Praprošče, UN Ježa in UN
Zavrstnik se izdela najkasneje v roku 60 dni.

6. Občinski svet občine Litija obravnava in sprejme
osnutek ter sprejme sklep o javni razgrnitvi in o javni obrav-
navi osnutka odloka ZN Praprošče, osnutek odloka o UN
Ježa in osnutek UN Zavrstnik

7. Javna razgrnitev in obravnava se izvede na sedežu
Občine Litija.

8. Občani, organi in organizacije lahko podajo svoje
pripombe na izdelane osnutke v času trajanja javne razgrni-
tve osnutka ZN Praprošče, UN Ježa in UN Zavrstnik.

9. Občinski svet zavzame stališče do pripomb na posa-
mezen osnutek izdelanega prostorsko izvedbenega načrta,
podanih v času trajanja javne razgrnitve, ter zadolži strokov-
no organizacijo – izdelovalca za pripravo posameznega do-
polnjenega osnutka prostorskega izvedbenega akta.

10. Župan posreduje dopolnjeni osnutek sprememb in
dopolnitev občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga
sprejem posameznega prostorsko izvedbenega akta z odlo-
kom.

Sredstva

9. člen
Za pripravo ZN Praprošče, UN Ježa in UN Zavrstnik se

predvidijo sredstva v proračunu Občine Litija.

10. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350–22/01
Litija, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

MAJŠPERK

1409. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2000

Na podlagi 13. in 34. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98,
59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US),
98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99
in 124/00) in 34. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 17.
redni seji dne 15. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Majšperk za leto 2000
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1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Obči-

ne Majšperk za leto 2000.

2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2000

so naslednji:
1. Proračun:
– skupaj prihodki 568,172.554,40 SIT
– skupaj odhodki 427,574.864,45 SIT
– presežek prihodkov 140,597.689,95 SIT

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini

140,597.689,95 SIT se po zaključnem računu za leto 2000
razporedi za prenos v naslednje leto.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03/01-01
Majšperk, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

1410. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Majšperk

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), odloka o gospodarskih
javnih službah na območju Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 62/95) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 17.
redni seji dne 15. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Majšperk

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja

odpadnih voda, gospodarjenje z napravami in objekti kateri
služijo za odvajanje in čiščenje odplak nastalih v gospodinj-
stvih, industrijskih obratih in pri drugih uporabnikih, odvaja-
nje padavinske vode iz naselij, katera so priključena na
javno kanalizacijsko omrežje in obveznosti, pravice in odgo-
vornosti upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav.

2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka ob-

sega :
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer ni sistemov javne kanalizacije,

3. odvajanje padavinskih voda v javno meteorno ali
javno kanalizacijo mešanega tipa,

4. odvajanje tehnoloških odpadnih voda v sisteme jav-
ne kanalizacije,

5. čiščenje komunalnih voda, tehnoloških odpadnih
voda in njihovih mešanic.

3. člen
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komu-

nalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Majšperk izvaja upravljalec, ki ga s sklepom določi (v nada-
ljevanju besedila: upravljalec) občinski svet.

4. člen
Za uporabnika javne kanalizacije se šteje vsaka fizična

in pravna oseba, ki odvaja odpadne vode v javno kanalizaci-
jo. Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik in
so njegova last, štejejo objekti in naprave navedene v 6.
členu tega odloka, ne glede na dolžino in profil, do priključ-
ka na javno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami v
zgradbah in na zemljiščih.

5. člen
Javna kanalizacija je celotno kanalizacijsko omrežje s

pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in
čiščenju komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih
voda ter je v upravljanju in vzdrževanju upravljalca.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN
UPRAVLJALCA

1. Objekti in naprave uporabnika

6. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpa-

dnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične ja-
me), za čas do priključitve na javno kanalizacijo,

– interna črpališča odpadnih vod,
– vodomeri na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred

izpustom v javno kanalizacijo,
– merna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem pri-

ključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.
Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdr-

žuje uporabnik na svoje stroške.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospo-

dariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter, da voda pred iztokom v javno kanali-
zacijo izpolnjuje zahtevane pogoje uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda in virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).

7. člen
Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo se lahko

izvede le v revizijski jašek. Kanalizacijski priključek poteka
od objekta, ki se priključuje, do revizijskega jaška na javnem
omrežju, v katerega se naveže in mora biti vedno dostopen
upravljalcu zaradi nadzora. Izgradnjo kanalizacijskega pri-
ključka financira uporabnik in je njegova last.
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8. člen
Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in na zem-

ljišču uporabnika do prvega jaška na kanalizacijskem pri-
ključku.

2. Objekti in naprave upravljalca

9. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
a) sekundarno omrežje in naprave
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za nepo-

sredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(v stanovanjskih, industrijskih, turističnih in manjših nase-
ljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in manj-
ših naseljih).

b) primarno omrežje in naprave
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v uredi-
tvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih
območjih, manjših naseljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz večstanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih obmo-
čjih, manjših naseljih),

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanj-
skih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (in-
dustrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih).

10. člen
Upravljalec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega

omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in na-
prav iz 9. člena tega odloka ter register kanalskih priključ-
kov.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

11. člen
Komunalne in tehnološke odpadne vode se praviloma

odvaja do čistilnih naprav ločeno od padavinskih odpadnih
vod. Le izjemoma se odvajajo skupaj v mešanem kanalizacij-
skem sistemu. Meteorne odpadne vode je po predhodnem
čiščenju v peskolovilcih in po potrebi v koalescenčnih lovil-
cih mineralnih olj, potrebno ponikati ali odvesti po meteorni
kanalizaciji in odvodnih jarkih do vodotokov, v skladu s so-
glasjem upravljalca vodotoka. Način odvodnje meteornih
vod določita upravljalca v soglasjih.

12. člen
Objekte, ki še niso priključeni, je treba priključiti na

javno kanalizacijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka, če to omogočajo zmogljivosti in tehnična izvedba
javne kanalizacije.

13. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo

opustiti greznice in upravljalcu omogočiti nadzor nad kanal-
skim priključkom.

14. člen
Upravljalec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega ali enotnega

gradbenega dovoljenja,
– za priključitev na javno kanalizacijo,
– za pridobitev uporabnega dovoljenja,
Upravljalec sodeluje pri tehničnih pregledih novo zgra-

jenih objektov in naprav javne kanalizacije.

15. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za soglasja k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1 : 1000 ali

1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s

predvideno potrošnjo vode in karakteristike onesnaževanja.
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega ali

enotnega gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje (v primeru prido-

bivanja gradbenega dovoljenja),
– lokacijsko dokumentacijo (v primeru pridobivanja

enotnega gradbenega dovoljenja)
- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1 : 1000 ali

1 : 500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pro-

jektom zunanje ureditve, ki določa način odvodnje komunal-
nih, tehnoloških in padavinskih odpadnih vod,

– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, last uporabnika, oziroma sodna odlo-
čitev, ki nadomesti soglasje,

– izračun biokemijske obremenitve,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in

nevarnih snoveh v proizvodnji.
c) soglasje za priključitev obstoječih objektov in sogla-

sje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je bilo izda-
no, oziroma zemljiškoknjižni izpisek z navedbo leta izgradnje
objekta,

– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1 : 1000 ali

1 : 500,
– soglasje lastnikov, upravljalcev oziroma uporabnikov

parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno
odločitev, ki nadomesti soglasje,

– projekt interne kanalizacije in kanalizacijskega pri-
ključka.

16. člen
Priključek na javno kanalizacijo se izvede praviloma za

vsak objekt posebej. Če se zaradi racionalnosti izvedbe
poveže več objektov z enim priključkom, je potrebno na
priključku, kjer se cevovodi združijo izvesti revizijski jašek.

17. člen
Upravljalec je dolžan izvesti priključitev na javno ka-

nalizacijo, ko je uporabnik izpolnil vse pogoje, določene
s soglasji in predložil vso potrebno dokumentacijo. Upo-
rabnik mora pred izvedbo priključka lastniku – občini
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poravnati povračilo za priključek na kanalsko omrežje, ali
pri ustreznem organu le-te pridobiti potrdilo o oprostitvi
plačila povračila. Uporabnik poravna plačilo povračila sa-
mo enkrat ne glede na to ali se priključuje samo na javno
fekalno kanalizacijo, javno meteorno kanalizacijo, na oboj-
no hkrati, ali v izjemnih primerih na mešan sistem javne
kanalizacije.

Če priključitev ni možna, mora upravljalec o tem obve-
stiti uporabnika.

18. člen
Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika javne kana-

lizacije v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priklju-
čitvi.

Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoče le v
primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni
pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi zbriše upora-
bnika iz evidence uporabnikov.

IV. PREVZEM JAVNIH OBJEKTOV ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V UPRAVLJANJE

19. člen
Investitor graditve objektov javne kanalizacije in čišče-

nja odplak mora po končani gradnji prenesti objekte in na-
prave v upravljanje in gospodarjenje upravljalcu.

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije in
čiščenja odplak v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:

– kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo mo-
rajo imeti vso potrebno tehnično dokumentacijo, soglasja,
pozitivno opravljen preizkus vodotesnosti, kataster, eviden-
co priključkov, uporabno dovoljenje, evidenco osnovnih
sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja,
itd.,

– za objekte čiščenja odplak, ki se predajajo morajo
imeti vso potrebno dokumentacijo, soglasja, poslovnik o
obratovanju, navodila za obratovanje, uporabno dovoljenje,
servisne in garancijske listine, evidenco osnovnih sredstev
in njihove vrednosti),

– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki upravljalcu omogoča nemoteno
upravljanje javnih prevzetih objektov in naprav, ali na drug
način zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja,

– postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence, knji-
govodski podatki, blagajniški podatki, listine o lastništvu,
podatki o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev).

V. MERITVE KOLIČIN ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
IN MERITVE ONESNAŽENJA ODPADNIH VODA

20. člen
Količina odpadnih voda posameznega uporabnika se

ugotovi:
– na osnovi odčitkov vgrajenega vodomera na kanali-

zacijskem omrežju uporabnika, vgrajenem na delu kanaliza-
cije, kjer registrira vso odpadno vodo uporabnika, ki se
steka v javno kanalizacijsko omrežje,

– na osnovi porabljene vode odčitane iz vgrajenega
vodomera na javnem vodovodnem omrežju in lastnem črpa-

lišču uporabnika, za primere, ko uporabnik nima vgrajenega
vodomera na izpustu v javno kanalizacijsko omrežje.

Količino odpadnih voda ugotavlja upravljalec kanaliza-
cijskega omrežja.

21. člen
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov

ali imajo meritev količin odplak izvedeno pred izpustom v
javno kanalizacijsko omrežje, morajo vgrajene vodomere
vzdrževati sami. Vsi uporabniki z lastnimi viri vode, sklenejo z
upravljalcem javne kanalizacije pogodbo o odvajanju odpa-
dnih vod in načinu meritev odvedenih količin vode.

Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-
riščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo
vgraditi pred izvedbo priključka na javno kanalizacijo.

22. člen
Če upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračun-

ski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe
ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
zadnjega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov.
Če ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni
mogoča, se določi poraba na osnovi dejansko izmerjenega
odtoka odpadne vode. Obračun na podlagi standardov se
izvede, če ni mogoče izvesti kontrole porabe vode na podla-
gi meritev.

23. člen
Količina in lastnost odpadne vode mora biti v skladu z

uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96), oziroma v
skladu z uredbami za posamezne vrste virov onesnaženja,
čistilnih naprav ali za posamezno emitirano snov.

Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne
vode, pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo
standardi in smernice, ki veljajo v Evropski uniji.

V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpa-
dne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.

24. člen
Na iztoku tehnološke odpadne vode iz vira onesnaže-

nja in na vtoku in iztoku iz komunalne ali skupne čistilne
naprave je potrebno urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj
veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogo-
če izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca
meritev.

Uporabnik mora upravljalcu v potrditev predložiti pro-
jekt za izvedbo merilnega mesta.

Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilne-
ga mesta, pisno zaprositi upravljalca za nadzorni pregled
merilnega mesta.

Uporabnik mora voditi obratni dnevnik merilnega me-
sta.

Uporabnik mora upravljalcu dovoliti dostop do merilne-
ga mesta in mu omogočiti pregled obratnega dnevnika,
odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpa-
dne vode in meritve količine odpadne vode ter pregled
delovanja merilnih naprav.

25. člen
Kadar upravljalec presodi, da uporabnik iz tehničnih

razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljalec
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predvidi druge načine za določitev količine in kvalitete odpa-
dne vode.

26. člen
Meritve obratovalnega monitoringa in meritve določene

v soglasju, ki so osnova za izračun kanalščine in čiščenja
odplak izvaja za izvajanje obratovalnega monitoringa odpa-
dnih voda pooblaščeno podjetje ali upravljalec, ki določita
način merjenja količine, stopnje onesnaženosti in pogosto-
sti meritev odpadne vode. Vse stroške meritev odpadnih in
padavinskih voda plača uporabnik javne kanalizacije.

Uporabnik lahko izvaja meritve sam, le če je poobla-
ščen izvajalec obratovalnega monitoringa.

Upravljalec lahko zmanjša pogostnost in obseg meri-
tev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je
kakovost odpadne vode na priključku v javno kanalizacijo
ustrezna.

27. člen
O rezultatih meritev obratovalnega monitoringa odpa-

dnih vod je uporabnik dolžan upravljalca sproti pisno obve-
ščati. V ta namen mu redno dostavljajo poročila o meritvah
kvalitete in količine odpadnih vod.

28. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o vseh

spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnej-
šega značaja.

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevar-
nih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehno-
loške opreme in malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.

29. člen
Uporabnik izvaja takšne ukrepe in tehnične rešitve, ki

zmanjšujejo količino in izboljšujejo kvaliteto odpadne vode,
ki odteka v javno kanalizacijo.

Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora upora-
bnik predložiti upravljalcu tudi tehnološki projekt sanacije,
izdelan v skladu s 66. členom zakona o varstvu okolja.

30. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hle-

vov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojiščno jamo
ali zbiralnik za gnojevko. Gnojišča morajo biti zgrajena tako,
da gnojevka ne sme odtekati v javno kanalizacijo, v površin-
ske vode ali v podtalnico.

VI. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA NA
OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA

KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

31. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanaliza-

cije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje od-
plak (greznice, čistilne naprave), na katere se ne navezuje
padavinskih voda.

Dovoli se gradnja izključno vodotesnih greznic na praz-
njenje.

Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrez-
no dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi
pristojna občinska služba.

32. člen
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrže-

vanje objektov čiščenja odplak. Praznjenje greznic se oprav-
lja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno, s strani za to
pooblaščene organizacije, ki opravlja gospodarsko javno
službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Vsebino greznic se lahko odpelje izključno na fekalno
napravo za prevzem in čiščenje grezničnih gošč.

VII. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA

33. člen
Upravljalec lahko po opozorilu na stroške uporabnika

prekine odvajanje in čiščenje komunalne, tehnološke in pa-
davinske odpadne vode v naslednjih primerih:

1. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

2. če odpadna voda prekorači temperaturo, dovoljene
količine maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih, stru-
penih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in dru-
gih škodljivih snovi v koncentraciji nad dovoljeno maso, ki
lahko same ali skupaj z drugimi snovmi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in čistilne naprave,

3. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa je v nasprotju z njim,

4. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka,

5. če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino.

Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo drenaž-
ne oziroma podtalne ali površinske vode, razen v primerih
ko upravljalec v soglasju to dopusti.

Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške
prekinitve in ponovne priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati nastalo škodo na objek-
tih in napravah javne kanalizacije, če je le-ta nastala zaradi
kvalitete uporabnikovih voda.

34. člen
Upravljalec ima pravico za krajši čas prekiniti odvajanje

odpadne in padavinske vode zaradi vzdrževalnih del na jav-
nih objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odplak,
vendar mora o času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti
uporabnike, preko sredstev javnega obveščanja ali nepo-
sredno.

V primeru intervencije na javnih objektih in napravah za
odvajanje in čiščenje odpadnih vod, lahko upravljalec takoj
prekine obratovanje, vendar mora o tem nemudoma obve-
stiti uporabnike.

35. člen
Prekinitev odvajanja odplak lahko nastane tudi v prime-

ru višje sile, to je v primeru: poplave, povezave z nalivi,
udorov ter izpada električne energije. Zaradi teh primerov ni
utemeljeno zahtevati (od upravljalca) odškodnino za škodo,
ki bi eventualno nastala na objektih in napravah uporabnika.
Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za škodo le v
drugih primerih prekinitve odvajanja odpadne vode, če je le-
ta nastala po krivdi upravljalca.
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VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN
UPORABNIKOV

36. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna

pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalca.

37. člen
1. Obveznosti upravljalca
Upravljalec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih,

tehnoloških in padavinskih odpadnih voda naslednje obvez-
nosti:

– da skrbi za brezhibno obratovanje kanalske mreže,
čistilnih naprav in objektov, ki so v njegovem upravljanju in
da pravočasno ukrepa, ko uporabnik ne upošteva določil iz
tega odloka,

– pri uporabnikih redno kontrolira sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predči-
ščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik
obratovanja le-teh,

– da uporabnikom izdaja ustrezna soglasja za priključi-
tev na javno kanalizacijsko omrežje, na podlagi potrjenih
projektov,

– ravna skladno z določbami tega odloka ter z njimi
seznanja uporabnike,

– da kontrolira skladnost gradnje kanalov, priključkov
in čistilnih naprav z načrti, na katere je bilo dano soglasje,

– da pregleda in prevzame v upravljanje kanalsko omre-
žje pod pogoji, navedenimi v 19. členu tega odloka,

– vodi kataster objektov in naprav, ki služijo odvajanju
in čiščenju odplak,

– da pri uporabnikih pregleda izvedene priključke, po
položitvi pred zasipom,

– da pregleda interno kanalsko mrežo in ostale napra-
ve pri uporabnikih ob gradnji in uporabnikom izda izjavo za
pridobitev dovoljenja za uporabo,

– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda, preko sredstev javnega obveščanja ali
neposredno,

– skrbi za meritve in obračun odvedene in prečiščene
vode uporabnikov,

– kontrolira vodotesnost kanalov in drugih objektov od-
vajanja in čiščenja odplak,

– kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo
odstranjevanje.

2. Obveznost uporabnikov
– da redno vzdržujejo greznice, interno kanalsko omre-

žje, priključke, črpališča, vodomere, merska mesta in čistil-
ne naprave na svojem kanalizacijskem omrežju,

– da redno čistijo lovilce maščob in trdih predmetov in
da vodijo dnevnik obratovanja teh naprav,

– odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje predpisa-
nih mejnih vrednosti,

– redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode
in rezultate posredujejo upravljalcu,

– omogočijo upravljalcu vzorčenje tehnoloških ali me-
šanic odpadnih vod v vsakem času tudi izven rednega obra-
tovalnega časa,

– da pri upravljalcu pravočasno vlagajo vloge in ustrez-
no dokumentacijo za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje,

– da interno kanalsko mrežo in ustrezne naprave zgra-
dijo le skladno z odobrenim načrtom in izdanim soglasjem
upravljalca,

– da upravljalcu omogočijo pregled interne kanalizaci-
je in čistilnih naprav,

– da pravočasno opozorijo upravljalca na ugotovljene
pomanjkljivosti na javni kanalski mreži ter da opozarjajo na
neizpolnjevanje teh pogojev pri sebi in drugih uporabnikih
kanalizacije,

– dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo koli-
čine in kvalitete odpadne vode,

– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode
na podlagi izdanih računov,

– dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja in čiščenja odpadne vode,

– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo uporabniki pisno obvestiti upravljalca o spre-
membah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili dosega-
nje zahtevanih učinkov čiščenja,

– odpadno vodo, ki ni primerna za izpust v javno kana-
lizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem
dosegli zahtevane lastnosti,

– čiščenje požiralnikov in peskolovov na cestnih povr-
šinah, pri katerih se meteorna voda odvaja po javni kanaliza-
cijski mreži, je dolžan upravljalec cest, ulic in trgov čistiti
najmanj enkrat letno, (ali pa to naročiti pri upravljalcu kanal-
skega omrežja),

– uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizaci-
jo brez soglasja upravljalca in ne smejo prekiniti odvoda
odpadne vode drugemu uporabniku.

38. člen
Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna ali druga dela na

cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na
območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpa-
dnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti
soglasje upravljalca.

Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in drugih prometnih javnih površin vzpostaviti na
kanalizacijskem omrežju naprave v prvotno stanje.

Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro
omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd…) mo-
rajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagoto-
viti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoško-
dovane.

IX. OBRAČUNAVANJE KANALŠČINE IN ČIŠČENJA
ODPLAK

39. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– sredstva čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– priključne in druge predpisane takse,
– dotacije in subvencije,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda.
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40. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odva-

jajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir in ne glede na to ali se omrežje
zaključi s čistilno napravo za odpadne vode.

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko kanalizacijskega omrežja odvajajo od-
padne vode do javnih naprav za čiščenje odpadnih voda.

41. člen
Kanalščina predstavlja ceno uporabe javnega kanal-

skega omrežja. Osnova za ceno posameznega uporabnika
je ugotovljena količina odpadnih voda uporabnika, na način
opisan v 20. členu tega odloka, ki se pomnoži z veljavno
ceno odvajanja m3 odplak.

Količina se uporabnikom obračunava mesečno. Cena
m3 odvajanja odpadnih voda se določi v skladu z veljavno
metodologijo.

42. člen
Uporabniki, ki so po javnem kanalizacijskem omrežju

povezani s čistilno napravo, so zraven kanalščine dolžni
plačevati tudi čiščenje odpadnih voda.

Cena čiščenja odplak končnega uporabnika je produkt
ugotovljene količine odpadnih voda na način opisan v 20.
členu tega odloka, faktorja onesnaženosti odpadnih voda
posameznega uporabnika in osnovne veljavne cene za či-
ščenje 1 m3 komunalne odpadne vode. Formula za ugotovi-
tev cene je :

c = Q x F x c1
c - cena čiščenja odpadnih voda končnega uporabnika

ČN (SIT/mes)
Q – količina odpadne vode (m3/mes)
F – faktor onesnaženosti vode (brez dimenzij)
c1 – cena čiščenja 1m3 komunalne odpadne vode, ki

ima 5 ml usedljivih snovi na liter; biokemijsko potrebo po
kisiku v 5 dneh (BPK5) 300 mg O2/l in kemijsko potrebo po
kisiku z dikromatno metodo (KPKd) 500 mg/l. Ta cena se
določa v skladu z veljavnimi predpisi.

Faktor onesnaženosti vode (F) ima naslednje vrednosti
faktorja f

F = 1 pri 0 < f = 1 za komunalne odplake individualnih
porabnikov

F = 1,25 pri 0 < f = 1 za komunalne odplake podjetij,
ustanov in samostojnih podjetnikov

F = 2,5 pri 1 < f   2,5
F = 5 pri 2,5 < f   5
F = 8 pri 5 < f   10
F = f pri f > 10
Za določitev vrednosti faktorja f iz prejšnjega odstavka,

velja enačba:
f = f1 + f2
f1 = faktor komunalne onesnaženosti
f2 = faktor dodatne onesnaženosti
f1 = 0,15 x A/5 + 0,85/2 (BPK5/300 + KPKd/500)
Znaki v predhodnem obrazcu (formuli) pomenijo:
A – količina usedljivih snovi v ml/l (Imhoffov lij po 2

urah)
BPK5 – biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh mg/l
KPKd – kemijska potreba po kisiku z dikromatno meto-

do (mg/l)

n

f2 = Σ = ci/MVKi ali f2 = z
i=1

ci = izmerjena koncentracija snovi i – onesnaževalca v
reprezentativnem vzorcu odpadne vode (mg/l)

MVKi – v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št.
35/96) predpisana mejna vrednost posameznega parame-
tra v odpadni vodi, oziroma njegova mejna vrednost iz pa-
nožne uredbe, če le-ta obstaja.

z – potreben faktor razredčenja (število delov razredče-
valne vode glede na en del odpadne vode), da zaviranje
biološke razgradnje mešane bakterijske združbe ne bi bilo
večje od 10%.

Za f2 se v izračunu upošteva oziroma vzame tisti člen
enačbe, ki ima večjo vrednost.

Vrednosti, ki se vstavljajo v formulo za ugotavljanje
faktorja onesnaženosti, se določa na osnovi rezultatov oprav-
ljenih analiz v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obra-
tovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njego-
vo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).

Analize in vzorčevanje izvede pooblaščeni izvajalec
obratovalnega monitoringa ali upravljalec čistilne naprave
odpadnih vod. Stroške analiz plača uporabnik naprave.

Čiščenje odpadnih vod se uporabnikom obračunava
mesečno.

43. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in stroške či-

ščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa uprav-
ljalca. Obračun odvajanja in čiščenja odpadnih vod, je nare-
jen na istih računih kot obračun porabe pitne vode v prime-
rih, ko je pri uporabniku izvajalec javnih služb vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja odpadnih vod isti.

V primeru, da uporabnik ne poravna kanalščine v dolo-
čenem roku po prejemu računa, ga je upravljalec dolžan
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti
uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka določe-
nega v opominu, lahko upravljalec ukine dobavo vode in
plombira priključek na javno kanalizacijo.

V objektu z več uporabniki, se račun za odvedeno in
očiščeno odpadno vodo izstavi upravniku (upravljalcu) ob-
jekta. Če ta ni določen, se račun izstavi ustreznemu organu
ali zastopniku lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev
na posamezne porabnike.

Uporabniki lahko sami določijo z medsebojnim spora-
zumom deleže po katerih bodo plačevali storitev odvajanja
in čiščenja odplak in o tem pisno obvestijo upravljalca kana-
lizacijskega sistema.

44. člen
Z denarno kaznijo od 250.000 SIT do 350.000 SIT se

kaznuje za prekršek upravljalec;
– če ravna v nasprotju s 14. členom,
– če ravna v nasprotju s 17. členom,
– če ravna v nasprotju z 18. členom,
– če ravna v nasprotju z 19. členom,
– če ravna v nasprotju s 33. členom,
– če ravna v nasprotju s 34. členom,
– če ravna v nasprotju s 37. členom,
– če ravna v nasprotju s 43. členom.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT do 200.000 SIT se

kaznuje posameznik ali odgovorna oseba upravljalca, če
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
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X. KAZENSKE DOLOČBE

45. člen
Z denarno kaznijo od 250.000 SIT do 350.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ravna v nasprotju s 6. členom,
– če ravna v nasprotju z 11. členom,
– če ravna v nasprotju z 12. členom,
– če ravna v nasprotju s 13. členom,
– če ravna v nasprotju z 18. členom,
– če ravna v nasprotju z 19. členom,
– če ravna v nasprotju z 21. členom,
– če ravna v nasprotju s 23. členom,
– če ravna v nasprotju s 24. členom,
– če ravna v nasprotju s 27. členom,
– če ravna v nasprotju z 28. členom,
– če ravna v nasprotju z 29. členom,
– če ravna v nasprotju s 30. členom,
– če ravna v nasprotju z 31. členom,
– če ravna v nasprotju z 32. členom,
– če ravna v nasprotju s 37. členom,
– če ravna v nasprotju z 38. členom.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba

za prekršek če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

Z denarno kaznijo 100.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če
se po izgradnji novega kanalizacijskega omrežja v skladu z
12. členom ne priključi na javno kanalizacijsko omrežje.

XI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

46. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne gospodarske

službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih, tehnolo-
ških in padavinskih voda se uporabljajo določila pravilnikov
upravljalca.

47. člen
Prepovedano je ravnanje (storitev, opustitev, dopusti-

tev) uporabnikov ali upravljalcev, ki je škodljivo ali nevarno
za življenje in delo ljudi ter njihovo okolje.

Za krivdo škodljivega in nevarnega ravnanja iz prvega
odstavka tega člena sta uporabnik in izvajalec kazensko in
odškodninsko odgovorna pred pristojnim sodiščem.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

48. člen
V obdobju 10 let od dneva veljavnosti tega odloka se

ne bodo izvajala določila 31. in 32. člena tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-06/01-01
Majšperk, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

1411. Odlok o kriterijih in merilih za določanje
dežurnih prodajaln

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 59/99 in 70/00), tretjega odstavka 4. čle-
na pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS,
št. 79/97, 78/98 in 36/00) in 17. člena statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet Obči-
ne Majšperk na 17. redni seji dne 15. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o kriterijih in 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 Majšperk.

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgo-
vec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi občinska uprava
Občine Majšperk (v nadaljevanju občinska uprava).

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

Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali
pravna 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 vloži zahtevek za prijavo urnika dežurstva pro-

dajalne pri občinski upravi.
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.

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

Občinska uprava je dolžna od inšpektorja za delo ali
reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine na območju,
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pridobiti pisno mnenje (soglasje) v zvezi z izvajanjem delov-
nopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe.

4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju

Občine Majšperk so:
– izvajanje delovno-pravne 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.
V vsakem naselju je lahko v nedeljo, praznikih in dela

prostih dnevih samo ena dežurna prodajalna.

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 trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili,

– 52.21 trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo,

– 52.22 trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki,

– 52.23 trgovina na drobno z ribami, raki in mehkužci,
– 52.24 trgovina na drobno s kruhom, pecivom, teste-

ninami, sladkornimi izdelki,
– 52.25 trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalko-

holnimi pijačami,
– 52.26 trgovina na drobno s tobačnimi izdelki,
– 52.27 trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah z živili,
– 52.31 dejavnost lekarn,
– 52.47 trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revi-

jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– 52.482 dejavnost cvetličarn in
– 50.50 prodajalne z motornimi gorivi.
Trgovina, ki ne opravlja dejavnosti v skladu s standar-

dno klasifikacijo dejavnosti ne more biti dežurna prodajalna.

6. člen
Prodajalne z živili lahko obratujejo kot dežurne proda-

jalne od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro zjutraj in
med 21. in 22. uro zvečer, ob nedeljah in praznikih pa med
8. in 12. uro, vendar največ 3 ure. V primeru dveh ali več
zaporednih prazničnih oziroma dela prostih dni so prodajal-
ne z živili kot dežurne prodajalne lahko odprte vsak drugi
dan praznika oziroma dela prostega dne med 8. in 12. uro.
Obratovalni čas ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh,
ki ga predlaga trgovec v svoji prijavi urnika dežurstev, pa je
za posamezno dežurno prodajalno omejen na največ 3 ure.

7. člen
V primeru, da na istem območju merilo največje gosto-

te naseljenosti prebivalstva izpolnjuje več prodajaln, od ka-

terih vse izkazujejo interes za dežurstvo, ter izpolnjujejo
ostala merila določena v 4. členu, občinska uprava dovoli
dežurstvo vsem zainteresiranim prodajalnam, pod pogojem,
da dežurajo izmenoma. Vrstni red dežurstva določi občinska
uprava.

8. člen
Prodajalne z motornimi gorivi, ki stojijo ob tranzitnih

cestnih povezavah, lahko obratujejo kot dežuren prodajalne
od ponedeljka do sobote med 21. uro zvečer in 7. uro
zjutraj naslednjega dne. Ob nedeljah, praznikih in dela pro-
stih dneh lahko kot dežurne prodajalne obratujejo med 7.
uro zjutraj in 7. uro zjutraj naslednjega dne. Ostale prodajal-
ne z motornimi gorivi lahko obratujejo kot dežuren prodajal-
ne ob smiselnem upoštevanju 6. člena odloka.

9. člen
Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilni sredstvi in

zelišči lahko obratujejo kot dežurne prodajalne od ponede-
ljka do sobote med 6. in 7. uro zjutraj ter 21. in 22. uro
zvečer, v nedeljo, ob praznikih in dela prostih dneh pa med
8. in 12. uro, vendar največ 3 ure.

10. člen
Prodajalne s cvetjem lahko obratujejo kot dežurne pro-

dajalne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh med 8.
in 12. uro, vendar največ 3 ure.

11. člen
Specializirane prodajalne s časopisi, revijami, tobačni-

mi izdelki lahko kot dežurne prodajalne obratujejo od pone-
deljka do sobote med 6. in 7. uro zjutraj in 21. in 22. uro
zvečer.

12. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika dežur-

stva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe tega
odloka, v 15 dneh prijavo urnika dežurstev potrdi.

Občinska uprava potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče
leto.

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

13. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme

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

– večjih javnih prireditev in
– posebnih dogodkov turističnega značaja in če tako

narekuje širši 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.

14. člen
Dovoljenje za dežurstvo se izda najdlje za obdobje

enega leta.
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III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

15. 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.

16. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 15

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

dložiti:
– 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 število redno zaposlenih delavcev, za katere

se plačajo davki in prispevki ter neto površina stojnic.
Zraven dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena

mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali
nepremičninah, ki so v lasti Občine Majšperk, predložiti še
potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal
komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.

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

soglasja iz prvega odstavka 13. člena tega odloka popolna
in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 15 dneh izda
soglasje za prodajo na enega od naštetih načinov iz 14.
člena tega odloka.

Občinska uprava izda soglasje iz prvega odstavka 14.
člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar naj-
več za obdobje enega leta.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje trgovec -

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

občinske uprave,
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva pro-

dajalne,
– če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih

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

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje trgovec -
pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo
blaga izven prodajalne na zasebnih površinah brez soglasja
občine.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT 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.

V. NADZOR

19. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje občinska

uprava Občine Majšperk.

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

dnem listu Republike Slovenije. Odločbe za odpiralni čas
izdane pred uveljavitvijo tega odloka, veljajo do 30. 6. 2001.

Št. 306-04/00
Majšperk, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

1412. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja iz
proračuna Občine Majšperk za leto 2001

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski
svet občine Majšperk na 17. redni seji dne 15. 3. 2001
sprejel

S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja iz

proračuna Občine Majšperk za leto 2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Majšperk za leto 2001

se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerna s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2001 in najdlje do
30. 4. 2001 oziroma do sprejetja proračuna Občine Maj-
šperk za leto 2001.

Št. 405-02/00-01
Majšperk, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.
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MIRNA PEČ

1413. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta obrtne cone »Postaja«

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na
19. redni seji dne 20. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

obrtne cone »Postaja«

1. člen
Občinski svet občine Mirna Peč odreja javno razgrnitev

osnutka zazidalnega načrta obrtne cone »Postaja«, ki ga je
pod št. 81/00-ZN izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice,
Poslovna enota Novo mesto in je v skladu s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do 2000 ter srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89,
3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št.
7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93,
23/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94,
71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97,
80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99 in 63/99).

2. člen
Osnutek zazidalnega načrta se nanaša urejanje obmo-

čja namenjenega poslovnim dejavnostim. Razdeljeno je na
osem ureditvenih enot namenjenih poslovnim objektom, na
dve ureditveni enoti, ki obsegata zelenice in gozd ter na
ureditveno enoto, ki zajema javno cestno omrežje.

3. člen
Osnutek zazidalnega načrta obrtne cone »Postaja« se

razgrne v prostorih Občine Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč
(ogled je možen v ponedeljek in petek od 7. do 15. ure, ob
sredah pa od 7. do 17. ure), dan po objavi sklepa v Ura-
dnem listu RS ter traja 30 dni.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo objavlje-
no v Dolenjskem listu.

4. člen
Do konca javne razgrnitve lahko občani, organi, orga-

nizacije, podjetja in društva podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju razgrnitve, ali pa jih pošljejo
Občini Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 031-01/01-48
Mirna Peč, dne 23. marca 2001.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

1414. Sklep o postopnem povečanju cen za odvoz
odpadkov v Občini Mirna Peč za gospodinjstva

Na podlagi 100. 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 – obv. razla-
ga, 73/95 – odl. US, 6/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US, 74/98 in 70/00) ter 6. in 15. člena statuta Občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet obči-
ne Mirna Peč na 19. redni seji dne 20. 3. 2001 po obravna-
vi predloga cenika sprejel

S K L E P
o postopnem povečanju cen za odvoz odpadkov

v Občini Mirna Peč za gospodinjstva

1
Cena za odvoz odpadkov se postopoma poveča, in

sicer:
1. 4. 2001 na 4.34 SIT/m2,
1. 5. 2001 na 4.65 SIT/ m2,
1. 6. 2001 na 4.99 SIT/ m2,
1. 7. 2001 na 5.34 SIT/ m2.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-01/01-2001
Mirna Peč, dne 26. marca 2001.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

MISLINJA

1415. Sklep o prispevku – fiksnemu delu ob ceni vode

Na podlagi 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00) je Občin-
ski svet občine Mislinja na 24. seji dne 14. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o prispevku – fiksnemu delu ob ceni vode

I
Uporabniki javnih vodovodov Občine Mislinja plačujejo

ob ceni vode (vodarini) prispevek – fiksni del, ki ga upravlja-
lec vodovoda zaračunava uporabnikom ob strošku porablje-
ne vode.

II
Prispevek – fiksni del znaša za uporabnike 19.200

SIT/leto/odjemno mesto oziroma 1.600 SIT/mesec/ odjem-
no mesto. S plačilom fiksnega dela ima uporabnik plačane
100 m3 pitne vode, ki jo odjemalec lahko porabi v tekočem
letu.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uveljavi pa se od 1. 5. 2001 naprej.
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Št. 38005-00001/1999
Mislinja, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

MURSKA SOBOTA

1416. Odlok o ureditvenem načrtu za zbiralnico
živalskih odpadkov v Murski Soboti

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97), 21. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 17. člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99)
je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne
1. marca 2001 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih

odpadkov v Murski Soboti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za zbiralni-

co živalskih odpadkov v Murski Soboti, ki ga je izdelala ZEU
– Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. M. Sobota pod
številko 32/00-UN/MS.

2. člen
Ureditveni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualni del z

opisom predvidenih ureditev in grafične prikaze.
Tekstualni del obsega:
– splošni del s prilogami (soglasja)
– obrazložitev predvidenih ureditev.
Grafični del obsega:
– prikaze iz prostorskih sestavin planov
– ureditveno situacijo
– situacijo komunalne opreme in prometa
– obodno parcelacijo in tehnične elemente
za zakoličbo
– požarno varnost.

II. OBSEG UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen
Območje ureditvenega načrta zajema del naslednjih

parcel v katastrski občini Murska Sobota: 5407, 5408,
5409. Za ureditev dovozne poti je potreben še odkup dru-
gega dela parcele št. 5407.

Zaradi položitve komunalnih naprav (kanalizacije in
vodovoda) in telefonskega kabelskega omrežja do kom-
pleksa zbiralnice bo potrebno še soglasje lastnikov parcel
ob občinski cesti Murska Sobota–Noršinci in same parce-

le št. 5351/1 (občinska cesta) – kot javno dobro. Prečka-
nje priključnega daljnovoda tangira še parc. št. 5403,
5405, 5406.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S TEHNOLOŠKO ZASNOVO

4. člen
Na območju ureditvenega načrta je predvidena gradnja

zbiralnice živalskih odpadkov. V zbiralnici s kapaciteto pri-
bližno 1700 ton odpadkov letno se bodo zbirali odpadki z
območja nekdanjih pomurskih občin M. Sobota, Lendava,
Ljutomer in Gornja Radgona.

Organizacija odstranjevanja in zbiranja živalskih odpad-
kov obsega: oddajo ali prevzem, transport, zbiranje, zača-
sno skladiščenje in obdelavo živalskih trupel, delov trupel in
proizvodov živalskega porekla ter odvoz živalskih odpadkov
iz zbiralnice proti Ljubljani (v kafilerijo).

Za naštete dejavnosti je v sklopu zbiralnice potrebno
urediti naslednje prostore in naprave:

– v enotnem trdnem objektu so predvideni prostori za
sprejem trupel, secirnica, hladilnica, pralnica, pisarne, skla-
dišča, kurilnica in pripadajoči garderobni prostori;

– v okviru parcele, ki mora biti ograjena z ograjo višine
2,20 m bodo urejene utrjene površine za dovoz in odvoz,
komunalna ureditev z dezinfekcijsko jamo in greznico ter
transformatorska postaja;

– zunaj ograje bodo urejena parkirišča in dovozna
cesta, zahodno od kompleksa pa je predvidena dodatna
zasaditev.

IV. POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA

5. člen
Urbanistično oblikovanje

Velikost obravnavanega območja je ca. 12.000 m2, od
tega je približno 9.000 m2 odkupljenega zemljišča ter od
tega približno 2.900 m2 ograjenega zemljišča. Dvorišče bo
asfaltirano, ostale nepozidane površine bodo zatravljene in
zasajene z drevjem in grmičevjem. Zazelenjena bo tudi ogra-
ja, ki bo žična v kovinskem ogrodju višine 2,2 m in postavlje-
na z odmikom 1 m od zunanjega roba obravnavanih parcel.

V ograji sta ločena vhod in izhod. Pred obema vhodo-
ma mora biti urejena dezinfekcijska bariera dolžine najmanj
5 m. Vhod za zaposlene je ločen – tudi pred tem vhodom
mora biti dezinfekcijska bariera dolžine 2 m.

Parkirišča za zaposlene so zunaj ograje.

6. člen
Arhitektonsko oblikovanje

Predviden je enoten objekt, delno pritličen, delno dvo-
etažen in podkleten.

Ločena nadstrešnica za transportna vozila je lahko le-
sene ali kovinske izvedbe.

Streha nad obema objektoma je enakostranična dvo-
kapnica z naklonom nad 30 stopinj in z opečno kritino.

Obdelava objekta je klasična, fasadni oplesk naj bo
svetle barve.

7. člen
Ureditev okolice

Zahodni del kompleksa, ki je zunaj ograje, bo dodatno
zasajen z listnatim drevjem in grmičevjem. Površina se mora
redno vzdrževati (košnja trave, vzdrževanje drevja).
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V. POGOJI ZA KOMUNALNO IN PROMETNO
UREDITEV

8. člen
Vodovod

Predvidena je nova povezava vodovoda ∅ 200 od obsto-
ječega priključka pri avtopoligonu ob cesti Murska Sobota–
Noršinci in od nje priključek do kompleksa.

9. člen
Odpadne vode

Tehnološke odpadne vode (pranje, čiščenje, dezinfek-
cija) se po predhodni nevtralizaciji v bazenu znotraj kom-
pleksa, transportira po predvideni novi kanalizaciji za tehno-
loške in fekalne vode v obstoječi kolektor ob Noršinski cesti
ter po njem na čistilno napravo Murska Sobota.

Celotna kanalizacija za odpadne vode (kanali, jaški,
požiralniki, lovilci olj) in nevtralizacijski bazen morajo biti
projektirani in izvedeni vodotesno.

Meteorne vode z utrjenih površin (razen površin za
pranje avtomobilov) bodo speljane preko lovilcev maščob,
meteorne vode s streh pa preko peskolovov v ločeno mete-
orno kanalizacijo, ki se steka v bližnji melioracijski jarek in
po njem v Ledavo.

10. člen
Trdni odpadki

Znotraj kompleksa mora biti primerno urejeno zbiranje
komunalnih odpadkov (posode), ki jih odvaža pooblaščena
organizacija na deponijo v Puconce. Na ta način se lahko
zbirajo in odvažajo le tako imenovani gospodinjski odpadki
(rastlinski organski odpadki, plastika, papir, steklo).

Potencialno okuženi odpadki (rokavice, brisače, tam-
poni) se bodo zbirali v zaprti posodi in jih bo odvažala poobla-
ščena organizacija v sežig.

11. člen
Elektrika

Kompleks bo napajan iz nove transformatorske postaje
20/0.4 kV, priključene na obstoječe omrežje.

V sklopu zunanjih ureditev mora biti urejena tudi zuna-
nja razsvetljava.

12. člen
Sistem zvez

Telefonski priključek in priključki drugih sistemov bo-
do izvedeni v skladu s pogoji upravljalcev. Predvidena je
izgradnja TKO (telefonskega kabelskega omrežja) od avto-
poligona, ob cesti Murska Sobota–Noršinci, do lokacije
zbiralnice.

13. člen
Dovozna cesta

Na novo se uredi priključna cesta od kompleksa zbiral-
nice na občinsko cesto Murska Sobota–Noršinci.

VI. FAZNOST IZVEDBE

14. člen
Vsi predvideni posegi se morajo izvesti sočasno z grad-

njo zbiralnice, oziroma do tehničnega pregleda le-te, da bo
možno normalno funkcioniranje, vključno z ureditvijo dovoz-
ne ceste in energetskega ter komunalnih vodov.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

15. člen
Poleg zahtev iz že navedenih določb tega odloka mora

investitor in izvajalci posega upoštevati še:
– v času gradnje in obratovanja omogočiti dostop do

vseh okoliških kmetijskih zemljišč;
– pred pričetkom gradnje odstraniti drevje in grmičevje

ter plodno plast zemlje s površin, ki se bodo urejale. Plodno
zemljo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri sanaciji
terena;

– po končan izgradnji mora investitor poskrbeti za geo-
detski posnetek izvedenega stanja, vključno s posnetkom
komunalnih naprav in prometne infrastrukture;

– preprečiti morebiten izliv mineralnih in drugih olj iz
delovnih strojev;

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljena varnost in nemotena raba sosednjih zemljišč;

– vzdrževati vse zelene površine znotraj in zunaj kom-
pleksa;

– investitor je dolžan omogočiti pooblaščenim pred-
stavnikom tangiranih lokalnih skupnosti spremljanje izdelave
projektne dokumentacije, gradnje in delovanja zbiralnice
živalskih odpadkov;

– za morebitno razvrednotenje okolja ali nevarnost za
okolje prizadetim lokalnim skupnostim in lastnikom tangira-
nih zemljišč plačati ustrezno odškodnino.

VIII. ODSTOPANJA

16. člen
Dopustna so odstopanja od rešitev, opisanih v tekstu-

alnem delu in prikazov v grafičnih prilogah, če se ob nadalj-
njem podrobnejšem proučevanju razmer poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, okoljevarstvene-
ga ali oblikovalskega vidika, s katerimi pa se ne smejo po-
slabšati prostorski in okoljski pogoji.

Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi
in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

IX. NADZOR

17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe (zdravstvena, veterinarska, okoljska).

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

18. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom in organizaci-

jam na sedežu Mestne občine Murska Sobota in Veterinar-
skem zavodu Slovenije, OE M. Sobota.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-5/00
Murska Sobota, dne 1. marca 2001.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.
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PODLEHNIK

1417. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto
2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98,
1/99, 59/99, 61/99 – odl. US, 89/99), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 92. člena
statuta Občine Podlhenik (Uradni list RS, št. 39/99) je
Občinski svet občine Podlehnik na 14. redni seji dne 8. 3.
2001 na predlog župana sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se ureja sestava in izvrševanje proraču-

na Občine Podlehnik za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu:
proračun).

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom ter občinskimi
predpisi opravlja Občina Podlehnik.

3. člen
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v skupni bi-

lanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v
posebnem delu proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

Proračun Občine Podlehnik za leto 2001 se določa v
višini 309.014 SIT, in sicer:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 309,014.000
II. Skupaj odhodki 309,014.000
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.) –
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev –
VI. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev –
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.) –
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje –
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje –
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII.-(II+-V.+IX.) –

4. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določe-
na s proračunom, vendar največ do višini 1,5% prejemkov
proračuna.

O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega od-
stavka 49. člena zakona o javnih financah odloča župan in o
tem pisno obvešča občinski svet.

5. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračun-

ske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene,
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovlje-
na sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske
rezervacije ne smo presegati 0,5% prihodkov proračuna. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan.

6. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občin-

skemu svetu. Župan poroča občinskemu svetu v mesecu
juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je žu-
pan, oziroma od njega pooblaščena oseba.

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom

enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih pri-
hodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom mestnega
sveta drugače določeno.

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

9. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.

10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva.

11. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posa-
mezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru

posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov, ki so
usklajeni z uporabniki,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proraču-
na, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finan-
čno poslovanje.

13. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale

plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij-
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skih odhodkov in transferov ne smejo presegati 35% sred-
stev skupin odhodkov 42 – investicijski odhodki in 43 –
investicijski transferji, zagotovljenih v proračunu leta 2001.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za
blago in storitve in tekoče transfere ne smejo presegati 25%
sredstev zagotovljenih v proračunu leta 2001.

14. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz na-

slova investicij se bo občina zadolžila do višine 10% realizi-
ranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja.

Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan Občine Podlehnik.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Podlehnik, dne 12. marca 2001.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

1418. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju
občine

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99) in na podlagi odloka o gospodar-
skih javnih službah na območju Občine Podlehnik (Uradni
list RS, št. 4/00) ter na podlagi drugih veljavnih predpisov,
izdanih na njihovi podlagi je Občinski svet občine Podlehnik
na 14. redni seji dne 8. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in

padavinskih voda na območju občine

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja

odpadnih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, kateri
služijo za odvajanje in čiščenje odplak nastalih v gospodinj-
stvih, industrijskih in pri drugih uporabnikih, odvajanje pada-
vinske vode iz naselij, katera so priključena na javno kanali-
zacijsko omrežje in obveznosti, pravice in odgovornosti
upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav.

2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka ob-

sega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer ni sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v javno meteorno ali

javno kanalizacijo mešanega tipa,
4. odvajanje tehnoloških odpadnih voda v sisteme jav-

ne kanalizacije,

5. čiščenje komunalnih voda, tehnoloških odpadnih
voda in njihovih mešanic,

6. čiščenje padavinskih odpadnih vod.

3. člen
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komu-

nalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine
izvaja Čisto mesto Ptuj (v nadaljevanju besedila: upravljalec)
na podlagi sklepa občinskega sveta.

4. člen
Za uporabnika javne kanalizacije se šteje vsaka fizična

in pravna oseba, ki odvaja odpadne vode v javno kanalizaci-
jo. Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik in
so njegova last, štejejo objekti in naprave navedene v šes-
tem členu tega odloka, ne glede na dolžino in profil, do
priključka na javno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami
v zgradbah in na zemljiščih.

5. člen
Javna kanalizacija je celotno kanalizacijsko omrežje s

pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in
čiščenju komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih
voda ter je v upravljanju in vzdrževanju upravljalca.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN
UPRAVLJALCA

6. člen
1. Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpa-

dnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične ja-
me), za čas do priključitve na javno kanalizacijo,

– interna črpališča odpadnih vod,
– vodomeri na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred

izpustom v javno kanalizacijo,
– merna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem pri-

ključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.
Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdr-

žuje uporabnik na svoje stroške. Uporabnik je dolžan s temi
napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno
nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode ter, da
voda pred iztokom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane
pogoje uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda in virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

7. člen
Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo se lahko

izvede le v revizijski jašek. Kanalizacijski priključek poteka
od objekta, ki se priključuje, do revizijskega jaška na javnem
omrežju, v katerega se naveže in mora biti vedno dostopen
upravljalcu zaradi nadzora. Izgradnjo kanalizacijskega pri-
ključka financira uporabnik in je njegova last.

8. člen
Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in na zem-

ljišču uporabnika do prvega jaška na kanalizacijskem pri-
ključku.

9. člen
2. Objekti in naprave upravljalca
Objekti in naprave upravljalca so:
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a) sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za nepo-

sredno priključevanje porabnikov na posameznem območju
(v stanovanjskih, industrijskih, turističnih in manjših nase-
ljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in
manjših naseljih);

b) primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v uredi-
tvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih
območjih, manjših naseljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih obmo-
čjih, manjših naseljih),

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanj-
skih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (in-
dustrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih);

c) magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda regijskega ali medregijskega pomena,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih

voda na magistralnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadnih in padavinskih voda na

magistralnem omrežju (centralne čistilne naprave).

10. člen
Upravljalec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega

omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in na-
prav iz 9. člena tega odloka ter register kanalskih priključ-
kov.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

11. člen
Komunalne in tehnološke odpadne vode se praviloma

odvaja do čistilnih naprav ločeno od padavinskih odpadnih
vod. Le izjemoma se odvajajo skupaj v mešanem kanalizacij-
skem sistemu. Meteorne odpadne vode je po predhodnem
čiščenju v peskolovilcih in po potrebi v koalescenčnih lovil-
cih mineralnih olj, potrebno ponikati ali odvesti po meteorni
kanalizaciji in odvodnih jarkih do vodotokov, v skladu s so-
glasjem upravljalca vodotoka. Način odvodnje meteornih
vod določita upravljalca v soglasjih.

12. člen
Objekte, ki še niso priključeni, je treba priključiti na

javno kanalizacijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka, če to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba
javne kanalizacije.

13. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo

opustiti greznice in upravljalcu omogočiti nadzor nad kanal-
skim priključkom.

14. člen
Upravljalec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega ali enotnega

gradbenega dovoljenja,

– za priključitev na javno kanalizacijo,
– za pridobitev uporabnega dovoljenja,
– na priglasitve manjših gradbenih del, v primerih, ko

se na priglasitev izvajajo objekti odvajanja in čiščenja odpa-
dnih vod.

Upravljalec sodeluje pri tehničnih pregledih novo zgra-
jenih objektov in naprav javne kanalizacije.

15. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za soglasja k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s

predvideno potrošnjo vode in karakteristike onesnaževanja;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega ali

enotnega gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje (v primeru prido-

bivanja gradbenega dovoljenja),
– lokacijsko dokumentacijo (v primeru pridobivanja

enotnega gradbenega dovoljenja),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:10000 ali

1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pro-

jektom zunanje ureditve, ki določa način odvodnje komunal-
nih, tehnoloških in padavinskih odpadnih vod,

– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, last uporabnika, oziroma sodna odlo-
čitev, ki nadomesti soglasje,

– izračun biokemijske obremenitve,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in

nevarnih snoveh v proizvodnji;
c) soglasje za priključitev obstoječih objektov in sogla-

sje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje če je bilo izdano,
oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek
z navedbo leta izgradnje objekta),

– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– načrt strojne vodovodne napeljave,
– soglasje lastnikov, upravljalcev oziroma uporabnikov

parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno
odločitev, ki nadomesti soglasje,

– projekt interne kanalizacije in kanalizacijskega pri-
ključka;

d) soglasje na priglasitve manjših gradbenih del, objek-
tov odvajanja in čiščenja odpadnih vod:

– minimalno tehnično dokumentacijo z mapno kopijo,
situacijo z vrisano traso objekta v merilu 1:1000 ali 1:500,
geodetskim posnetkom, vzdolžnimi profili in popisi del,

– soglasje lastnikov, upravljalcev oziroma uporabnikov
parcel preko katerih bo potekal vod oziroma sodno odloči-
tev, ki nadomesti soglasje.

16. člen
Priključek na javno kanalizacijo se izvede praviloma za

vsak objekt posebej. Če se zaradi racionalnosti izvedbe
poveže več objektov z enim priključkom, je potrebno na
priključku, kjer se cevovodi združijo izvesti revizijski jašek.

17. člen
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev na javno kana-

lizacijo, ko je uporabnik izpolnil vse pogoje, določene s
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soglasji in predložil vso potrebno dokumentacijo. Uporabnik
mora pred izvedbo priključka lastniku – občini poravnati
povračilo za priključek na kanalsko omrežje, ali pri ustrez-
nem organu le te pridobiti potrdilo o oprostitvi plačila povra-
čila. Uporabnik poravna enkraten znesek povračila ne glede
na to ali se priključuje samo na javno fekalno kanalizacijo,
javno meteorno kanalizacijo, na obojno hkrati ali v izjemnih
primerih na mešan sistem javne kanalizacije.

Če priključitev ni možna, mora upravljalec o tem obve-
stiti uporabnika.

18. člen
Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in pri-

ključkov nadzira upravljalec.
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede pod nad-

zorom upravljalca le izvajalec, ki je za to usposobljen in ima
pisno pooblastilo upravljalca za izvajanje tovrstnih del.

Pisno pooblastilo se izda za dobo enega leta in ni
prenosljivo.

Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika javne kana-
lizacije v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priklju-
čitvi.

Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoče le v
primeru rušenja priključnega objekta. Priključek objekta odja-
vi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred
ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi zbriše uporabnika
iz evidence uporabnikov.

IV. PREVZEM JAVNIH OBJEKTOV ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V UPRAVLJANJE

19. člen
Investitor graditve objektov javne kanalizacije in čišče-

nja odplak mora po končani gradnji prenesti objekte in na-
prave v upravljanje in gospodarjenje upravljalcu.

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije in
čiščenja odplak v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:

– kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo mo-
rajo imeti vso potrebno tehnično dokumentacijo, soglasja,
pozitivno opravljen preizkus vodotesnosti, kataster, eviden-
co priključkov, uporabno dovoljenje, evidenco osnovnih
sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja
itd.,

– za objekte čiščenja odplak, ki se predajajo morajo
imeti vso potrebno dokumentacijo, soglasja, poslovnik o
obratovanju, navodila za obratovanje, uporabno dovoljenje,
servisne in garancijske listine, evidenco osnovnih sredstev
in njihove vrednosti),

– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki upravljalcu omogoča nemoteno
upravljanje javnih prevzetih objektov in naprav ali na drug
način zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja,

– postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano
z zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence, knjigo-
vodski podatki, blagajniški podatki, listine o lastništvu, po-
datki o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev),

– prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljalca.

V. MERITVE KOLIČIN ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
IN MERITVE ONESNAŽENJA ODPADNIH VODA

20. člen
Količina odpadnih voda posameznega uporabnika se

ugotovi:

– na podlagi odčitkov vgrajenega vodomera na kanali-
zacijskem omrežju uporabnika, vgrajenem na delu kanaliza-
cije, kjer registrira vso odpadno vodo uporabnika, ki se
steka v javno kanalizacijsko omrežje,

– na osnovi porabljene vode odčitane iz vgrajenega
vodomera na javnem vodovodnem omrežju in lastnem črpa-
lišču uporabnika, za primere, ko uporabnik nima vgrajenega
vodomera na izpustu v javno kanalizacijsko omrežje.

Količino odpadnih voda ugotavlja upravljalec kanaliza-
cijskega omrežja.

21. člen
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov

ali imajo meritev količin odplak izvedeno pred izpustom v
javno kanalizacijsko omrežje, morajo vgrajene vodomere
vzdrževati sami. Vsi uporabniki z lastnimi viri vode, sklenejo z
upravljalcem javne kanalizacije pogodbo o odvajanju odpa-
dnih vod in načinu meritev odvedenih količin vode.

Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-
riščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo
vgraditi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.

22. člen
Če upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračun-

ski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe
ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
zadnjega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov.
Če ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni
mogoča, se določi poraba na osnovi dejansko izmerjenega
odtoka odpadne vode. Obračun na podlagi standardov se
izvede če ni mogoče izvesti kontrole porabe vode na podlagi
meritev.

23. člen
Količina in lastnost odpadne vode mora biti v skladu z

uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96), oziroma v
skladu z uredbami za posamezne vrste virov onesnaženja,
čistilnih naprav ali za posamezno emitirano snov.

Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne
vode, pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo
standardi in smernice, ki veljajo v Evropski uniji.

V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpa-
dne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.

24. člen
Na iztoku tehnološke odpadne vode iz vira onesnaže-

vanja in na vtoku in iztoku iz komunalne ali skupne čistilne
naprave je potrebno urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj
veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogo-
če izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca
meritev.

Uporabnik mora upravljalcu v potrditev predložiti pro-
jekt za izvedbo merilnega mesta.

Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilne-
ga mesta, pisno zaprositi upravljalca za nadzorni pregled
merilnega mesta.

Uporabnik mora voditi obratni dnevnik merilnega me-
sta.

Uporabnik mora upravljalcu dovoliti dostop do merilne-
ga mesta in mu omogočiti pregled obratnega dnevnika,
odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpa-
dne vode in meritve količine odpadne vode ter pregled
delovanja merilnih naprav.
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25. člen
Kadar upravljalec presodi, da uporabnik iz tehničnih

razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljalec
predvidi druge načine za določitev količine in kvalitete odpa-
dne vode.

26. člen
Meritve obratovalnega monitoringa in meritve določene

v soglasju, ki so osnova za izračun kanalščine in čiščenja
odplak izvaja za izvajanje obratovalnega monitoringa odpa-
dnih voda pooblaščeno podjetje ali upravljalec, ki določita
način merjenja količine, stopnje onesnaženosti in pogosto-
sti meritev odpadne vode. Vse stroške meritev odpadnih in
padavinskih voda plača uporabnik javne kanalizacije.

Uporabnik lahko izvaja meritve sam, le če je poobla-
ščen izvajalec obratovalnega monitoringa.

Uporavljalec lahko zmanjša pogostnost in obseg meri-
tev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je
kakovost odpadne vode na priključku v javno kanalizacijo
ustrezna.

27. člen
O rezultatih meritev obratovalnega monitoringa od-

padnih vod je uporabnik dolžan upravljalca sproti pisno ob-
veščati. V ta namen mu redno dostavljajo poročila o meri-
tvah kvalitete in količine odpadnih vod.

28. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o vseh

spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnej-
šega značaja.

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevar-
nih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehno-
loške opreme in malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.

29. člen
Uporabnik izvaja takšne ukrepe in tehnične rešitve, ki

zmanjšujejo količino in izboljšujejo kvaliteto odpadne vode,
ki odteka v javno kanalizacijo.

Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora upora-
bnik predložiti upravljalcu tudi tehnološki projekt sanacije,
izdelan v skladu s 66. členom zakona o varstvu okolja in
ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalski priključek.

30. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hle-

vov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojiščno jamo
ali zbiralnik za gnojevko. Gnojišča morajo biti zgrajena tako,
da gnojevka ne sme odtekati v javno kanalizacijo, v površin-
ske vode ali v podtalnico.

VI. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA

KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

31. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanaliza-

cije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje od-
plak (greznice, čistilne naprave), na katere se ne navezuje
padavinskih voda.

Dovoli se gradnja izključno vodotesnih greznic za praz-
njenje.

Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrez-
no dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi
pristojna občinska služba.

32. člen
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrže-

vanje objektov čiščenja odplak. Praznjenje greznic se oprav-
lja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno s strani za to
pooblaščene organizacije, ki opravlja gospodarsko javno
službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Vsebino greznic se lahko odpelje izključno na fekalno
napravo za prevzem in čiščenje grezničnih gošč.

VII. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA

33. člen
Upravljalec lahko po opozorilu na stroške uporabnika

prekine odvajanje in čiščenje komunalne, tehnološke in pa-
davinske odpadne vode v naslednjih primerih:

1. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

2. če odpadna voda prekorači temperaturo, dovoljene
količine maščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, stru-
penih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in dru-
gih škodljivih snovi v koncentraciji nad dovoljeno maso, ki
lahko same ali skupaj z drugimi snovmi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in čistilne naprave,

3. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa je v nasprotju z njim,

4. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odlo-
ka,

5. če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino.
Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo drenaž-

ne oziroma podtalne ali površinske vode, razen v primerih
ko upravljalec v soglasju to dopusti.

Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve.

Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne
priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati nastalo škodo na objek-
tih in napravah javne kanalizacije, če je le-ta nastala zaradi
kvalitete uporabnikovih voda.

34. člen
Upravljalec ima pravico za krajši čas prekiniti odvajanje

odpadne in padavinske vode zaradi vzdrževalnih del na jav-
nih objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odplak,
vendar mora o času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti
uporabnike, preko sredstev javnega obveščanja ali nepo-
sredno.

V primeru intervencije na javnih objektih in napravah za
odvajanje in čiščenje odpadnih vod, lahko upravljalec takoj
prekine obratovanje, vendar mora o tem nemudoma obve-
stiti uporabnike.

35. člen
Prekinitev odvajanja odplak lahko nastane tudi v prime-

ru višje sile, to je v primeru: poplave, povezave z nalivi, ki se
pojavljajo s pogostostjo manjšo kot enkrat letno, udorov ter
izpada električne energije. Zaradi teh primerov ni utemelje-
no zahtevati (od upravljalca) odškodnino za škodo, ki bi
eventualno nastala na objektih in napravah uporabnika. Upo-
rabnik ima pravico zahtevati odškodnino za škodo le v dru-
gih primerih prekinitve odvajanja odpadne vode, če je le-ta
nastala po krivdi upravljalca.
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VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
IN UPORABNIKOV

36. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna

pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalca.

37. člen
1. Obveznosti upravljalca
Upravljalec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih,

tehnoloških in padavinskih odpadnih voda naslednje obvez-
nosti:

– da skrbi za brezhibno obratovanje kanalske mreže,
čistilnih naprav in objektov, ki so v njegovem upravljanju in
da pravočasno ukrepa, ko uporabnik ne upošteva določil iz
tega odloka,

– pri uporabnikih redno kontrolira sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predči-
ščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik
obratovanja le-teh,

– da uporabnikom izdaja ustrezna soglasja za priključi-
tev na javno kanalizacijsko omrežje, na podlagi potrjenih
projektov,

– ravna skladno z določbami tega odloka ter z njimi
seznanja uporabnike,

– da kontrolira skladnost gradnje kanalov, priključkov
in čistilnih naprav z načrti, na katere je bilo dano soglasje,

– da pregleda in prevzame v upravljanje kanalsko omre-
žje pod pogoji, navedenimi v 19. členu tega odloka,

– vodi kataster objektov in naprav, ki služijo odvajanju
in čiščenju odplak,

– da pri uporabnikih pregleda izvedene priključke, po
položitvi pred zasipom,

– da pregleda interno kanalsko mrežo in ostale napra-
ve pri uporabnikih ob gradnji in uporabnikom izda izjavo za
pridobitev dovoljenja za uporabo,

– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda, preko sredstev javnega obveščanja ali
neposredno,

– skrbi za meritve in obračun odvedene in prečiščene
vode uporabnikov,

– kontrolira vodotesnost kanalov in drugih objektov od-
vajanja in čiščenja odplak,

– kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo
odstranjevanje.

2. Obveznost uporabnikov:
– da redno vzdržujejo greznice, interno kanalsko omre-

žje, priključke, črpališča, vodomere, merska mesta in čistil-
ne naprave na svojem kanalizacijskem omrežju,

– da redno čistijo lovilce maščob in trdih predmetov in
da vodijo dnevnik obratovanja teh naprav,

– odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje predpisa-
nih mejnih vrednosti,

– redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode
in rezultate posredujejo upravljalcu,

– omogočijo upravljalcu vzorčenje tehnoloških ali me-
šanic odpadnih vod v vsakem času tudi izven rednega obra-
tovalnega časa,

– da pri upravljalcu pravočasno vlagajo vloge in ustrez-
no dokumentacijo za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje,

– da interno kanalsko mrežo in ustrezne naprave zgra-
dijo le skladno z odobrenim načrtom in izdanim soglasjem
upravljalca,

– da upravljalcu omogočijo pregled interne kanalizaci-
je in čistilnih naprav,

– da pravočasno opozorijo upravljalca na ugotovljene

pomanjkljivosti na javni kanalski mreži ter da opozarjajo na
neizpolnjevanje teh pogojev pri sebi in drugih uporabnikih
kanalizacije,

– dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo koli-
čine in kvalitete odpadne vode,

– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode
na podlagi izdanih računov,

– dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja in čiščenja odpadne vode,

– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo uporabniki pisno obvestiti upravljalca o spre-
membah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili dosega-
nje zahtevanih učinkov čiščenja,

– odpadno vodo, ki ni primerna za izpust v javno kana-
lizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem
dosegli zahtevane lastnosti,

– čiščenje požiralnikov in peskolovov na cestnih povr-
šinah, pri katerih se meteorna voda odvaja po javni kanaliza-
cijski mreži, je dolžan upravljalec cest, ulic in trgov čistiti
najmanj enkrat letno (ali pa to naročiti pri upravljalcu kanal-
skega omrežja),

– uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizaci-
jo brez soglasja upravljalca in ne smejo prekiniti odvoda
odpadne vode drugemu uporabniku.

38. člen
Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna ali druga dela na

cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na
območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpa-
dnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti
soglasje upravljalca.

Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in drugih prometnih javnih površin vzpostaviti na
kanalizacijskem omrežju naprave v prvotno stanje.

Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro
omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) mora-
jo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotovi-
ti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodo-
vane.

IX. OBRAČUNAVANJE KANALŠČINE IN ČIŠČENJA
ODPLAK

39. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– sredstva čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– priključne in druge predpisane takse,
– dotacije in subvencije,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda.

40. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odva-

jajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir in ne glede na to ali se omrežje
zaključi s čistilno napravo za odpadne vode.

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko kanalizacijskega omrežja odvajajo od-
padne vode do javnih naprav za čiščenje odpadnih voda.
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41. člen
Kanalščina predstavlja ceno uporabe javnega kanal-

skega omrežja. Osnova za ceno posameznega uporabnika
je ugotovljena količina odpadnih voda uporabnika, na način
opisan v 20. členu tega odloka, ki se pomnoži z veljavno
ceno odvajanja m3 odplak.

Količina se uporabnikom obračunava mesečno. Cena
m3 odvajanja odpadnih voda se določi v skladu z veljavno
metodologijo.

42. člen
Uporabniki, ki so po javnem kanalizacijskem omrežju

povezani s čistilno napravo, so zraven kanalščine dolžni
plačevati tudi čiščenje odpadnih voda.

Cena čiščenja odplak končnega uporabnika je produkt
ugotovljene količine odpadnih voda na način opisan v 20.
členu tega odloka, faktorja onesnaženosti odpadnih voda
posameznega uporabnika in osnovne veljavne cene za či-
ščenje m3 komunalne odpadne vode. Formula za ugotovitev
cene je:

C = Q x G x c1

c – cena čiščenja odpadnih voda končnega uporabni-
ka ČN (SIT/mes)

Q – količina odpadne vode (m3/mes)
F – faktor onesnaženosti vode (brez dimenzij)
c1 – cena čiščenja m3 komunalne odpadne vode, ki

ima 5 ml usedljivih snovi na liter, biokemijsko potrebo po
kisiku v 5 dneh (BPK5), 300 mg =O2/l in kemijsko potrebo
po kisiku z dikromatno metodo (KPK d) 500 mg/l. Ta cena
se določa v skladu z veljavnimi predpisi.

Faktor onesnaženosti vode (F) ima sledeče vrednosti
faktorja f

F= 1 pri 0<F=1 za komunalne odplake individualnih
porabnikov

F = 1,25 pri 0<F = 1 za komunalne odplake podjetij,
ustanov in samostojnih podjetnikov

F = 2,5 pri 1<f<2,5
F = 5 pri 2,5<f<5
F = 8 pri 5<f<10
F = f pri f >10
Za določitev vrednosti faktorja f iz prejšnjega odstavka,

velja enačba:

F = f1 + f2

f1 = faktor komunalne onesnaženosti
f2 = faktor dodatne onesnaženosti
f1 = 0,15 x A/5 + 0,85/2 (BPK5/300 + KPKd/500)
Znaki v predhodnem obrazcu (formuli) pomenijo:
A – količina usedljivih snovi v ml/l (Imhoffov lij po 2

urah)
BPK5 – biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh mg/l
KPKd – kemijska potreba po kisiku z dikromatno meto-

do (mg/l)

n
F2=Σ=ci/MVKi ali f2 = z

i=l

ci = izmerjena koncentracija snovi i – onesnaževalca v
reprezentativnem vzorcu odpadne vode (mg/l)

MVKi – v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št.
35/96) predpisana mejna vrednost posameznega parame-

tra v odpadni vodi, oziroma njegova mejna vrednost iz pa-
nožne uredbe, če le-ta obstaja.

z – potreben faktor razredčenja (število delov razredče-
valne vode glede na en del odpadne vode), da zaviranje
biološke razgradnje mešane bakterijske združbe ne bi bilo
večje od 10%

Za f2 se v izračunu upošteva oziroma vzame tisti člen
enačbe, ki ima večjo vrednost.

Vrednosti, ki se vstavljajo v formulo za ugotavljanje
faktorja onesnaženosti, se določa na osnovi rezultatov oprav-
ljenih analiz v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obra-
tovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njego-
vo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).

Analize in vzorčevanje izvede pooblaščeni izvajalec
obratovalnega monitoringa ali upravljalec čistilne naprave
odpadnih vod. Stroške analiz plača uporabnik naprave.

Čiščenje odpadnih vod se uporabnikom obračunava
mesečno.

43. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in stroške či-

ščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa uprav-
ljalca. Obračun odvajanja in čiščenja odpadnih vod, je nare-
jen na istih računih kot obračun porabe pitne vode v primer-
nih, ko je pri uporabniku izvajalec javnih služb vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja odpadnih vod isti.

V primeru, da uporabnik ne poravna kanalščine v dolo-
čenem roku po prejemu računa, ga je upravljalec dolžan
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti
uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka določe-
nega v opominu, lahko upravljalec ukine dobavo vode in
plombira priključek na javno kanalizacijo.

V objektu z več uporabniki se račun za odvedeno in
očiščeno odpadno vodo izstavi upravniku (upravljalcu) ob-
jekta. Če ta ni določen, se račun izstavi ustreznemu organu
ali zastopniku lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev
na posamezne porabnike.

Uporabniki lahko sami določijo z medsebojnim spora-
zumom deleže po katerih bodo plačevali storitev odvajanja
in čiščenja odplak in o tem pisno obvestijo upravljalca kana-
lizacijskega sistema.

44. člen
Z denarno kaznijo od 250.000 SIT do 350.000 SIT se

kaznuje za prekršek upravljalec:
– če ravna v nasprotju s 14. členom,
– če ravna v nasprotju s 17. členom,
– če ravna v nasprotju z 18. členom,
– če ravna v nasprotju s 19. členom,
– če ravna v nasprotju s 33. členom,
– če ravna v nasprotju s 34. členom,
– če ravna v nasprotju s 37. členom,
– če ravna v nasprotju s 43. členom.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT do 200.000 SIT se

kaznuje posameznik ali odgovorna oseba upravljalca, če
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

X. KAZENSKE DOLOČBE

45. člen
Z denarno kaznijo od 250.000 SIT do 350.000 SIT se

kaznuje prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ravna v nasprotju s 6. členom,
– če ravna v nasprotju z 11. členom,
– če ravna v nasprotju z 12. členom,
– če ravna v nasprotju s 13. členom,
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– če ravna v nasprotju z 18. členom,
– če ravna v nasprotju z 19. členom,
– če ravna v nasprotju z 21. členom,
– če ravna v nasprotju s 23. členom,
– če ravna v nasprotju s 24. členom,
– če ravna v nasprotju s 27. členom,
– če ravna v nasprotju z 28. členom,
– če ravna v nasprotju z 29. členom,
– če ravna v nasprotju s 30. členom,
– če ravna v nasprotju z 31. členom,
– če ravna v nasprotju z 32. členom,
– če ravna v nasprotju s 37. členom,
– če ravna v nasprotju z 38. členom.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba

za prekršek, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

Z denarno kaznijo 100.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če
se po izgradnji novega kanalizacijskega omrežja v skladu z
12. členom ne priključi na javno kanalizacijsko omrežje.

XI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

46. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne gospodarske

službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih, tehnolo-
ških in padavinskih voda se uporabljajo določila pravilnikov
upravljalca.

47. člen
Prepovedano je ravnanje (storitev, opustitev, dopusti-

tev) uporabnikov ali upravljalcev, ki je škodljivo ali nevarno
za življenje in delo ljudi ter njihovo okolje.

Za krivdo škodljivega in nevarnega ravnanja iz prvega
odstavka tega člena sta uporabnik in izvajalec kazensko in
odškodninsko odgovorna pred pristojnim sodiščem.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

48. člen
Upravljalec uskladi doslej veljavne pravilnike z določba-

mi tega odloka v enem letu od začetka veljavnosti tega
odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Podlehnik, dne 8. marca 2001.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

1419. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Podlehnik od leta 2000 do 2002

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99) ter 19. člena odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podlehnik
(Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Podle-
hnik na 10. redni seji dne 13. 4. 2000 sprejel

POSTOJNA

1420. Odlok o priznanjih Občine Postojna (prečiščeno
besedilo)

Na podlagi 16. in 79. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99)
je Občinski svet občine Postojna na 24. seji dne 26. 2.
2001 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Postojna

(prečiščeno besedilo)

1. člen
Občina Postojna podeljuje priznanja Občine Postojna

»23. april« in plakete Občine Postojna za izredne zasluge in
dosežke, ki so vidno prispevali k razvoju in napredku gospo-
darskega, kulturnega, športnega in drugega napredka obči-
ne in širše skupnosti.

2. člen
Priznanje Občine Postojna »23. april« je najvišje občin-

sko priznanje.

3. člen
Priznanje Občine Postojna »23. april« se lahko podeli

podjetjem, družbam, podjetnikom, združenjem, zavodom,
društvom, krajevnim skupnostim in posameznim občanom
Občine Postojna.

4. člen
Priznanje Občine Postojna »23. april« ima obliko pla-

kete, na kateri je kapnik »briljant« – simbol Postojnske jame.
Priznanje se podeli z listino, ki vsebuje uvod, kratko

vsebino podelitvenih razlogov, ime dobitnika priznanja, da-
tum podelitve, pečat Občine Postojna in podpis župana
občine.

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Podlehnik od leta 2000 do 2002

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

bnega zemljišča v Občini Podlehnik za obdobje od leta
2000 do 2002 znaša 0,1 SIT.

2. člen
Vrednost točke v tem obdobju se ne spreminja zaradi

samoprispevka, ki traja od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Podlehnik, dne 8. marca 2001.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.
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5. člen
Priznanje je enkratno in se podeljuje vsako leto v mese-

cu aprilu ob občinskem prazniku.
Priznanje se podeli na slavnostni seji občinskega

sveta.

6. člen
V posameznem letu se lahko podelijo največ tri prizna-

nja.

7. člen
Predlog za podelitev priznanja poda občinskemu svetu

odbor za podelitev priznanj Občine Postojna »23. april«, ki
ga imenuje občinski svet na način in po postopku, ki je
določen v statutu Občine Postojna za imenovanje delovnih
teles občinskega sveta.

Odbor za podelitev priznanj Občine Postojna »23. april«
ima predsednika in šest članov.

Mandatna doba predsednika in članov traja 4 leta.

8. člen
Način dela odbora za podelitev priznanj Občine Postoj-

na »23. april« določa pravilnik o podeljevanju priznanja obči-
ne Postojna »23. april«.

9. člen
Plaketa Občine Postojna se lahko podeli ob posebnih

priložnostih in jubilejih podjetjem, družbam, podjetnikom,
združenjem, zavodom, društvom, krajevnim skupnostim in
posameznikom.

10. člen
Plaketa Občine Postojna je kovinski odlitek z odtisom

grba in imena Občine Postojna.
Sestavni del plakete je listina, ki vsebuje uvod, kratko

vsebino podelitvenih razlogov, ime dobitnika plakete, datum
podelitve, pečat Občine Postojna in podpis župana občine.

11. člen
Plaketa občine Postojna je enkratna, podeljuje pa se

skozi vse leto. Plaketo podeljuje župan občine.

12. člen
Predlog za podelitev plakete lahko podajo podjetja,

družbe, podjetniki, združenja, zavodi, društva, krajevne sku-
pnosti in posamezni občani in občinski svet.

Župan lahko podeli plaketo tudi na podlagi lastne
iniciative.

Predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.

13. člen
Sklep o podelitvi plakete sprejme župan občine.

14. člen
Finančna sredstva za izdelavo priznanj, plaket in listin

se zagotovijo v občinskem proračunu.

15. člen
O podeljenih priznanjih in plaketah vodi občinska upra-

va Občine Postojna posebno evidenco.

16. člen
Administrativno-tehnična opravila za odbor za podelitev

priznanj Občine Postojna »23. april« opravlja občinska upra-
va Občine Postojna.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem

listu RS. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati
odlok o priznanjih Občine Postojna (Uradne objave, št. 8/78
in 8/84)

Št. 032-01 – 2/01
Postojna, dne 28. februarja 2001.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

1421. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
občine Postojna

Na podlagi 3., 4. in 5. člena zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00) in 16. člena statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98
in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 24. seji dne
26. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine

Postojna

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi Stanovanjski sklad občine

Postojna (v nadaljevanju: sklad) tako, da se v sklad preobli-
kuje Stanovanjski sklad občine Postojna, ustanovljen z odlo-
kom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna
(Uradni list RS, št. 56/94, 68/97 in 13/99), matična števil-
ka 1357875000.

2. člen
Ustanoviteljica sklada je Občina Postojna.
Sklad je pravna oseba javnega prava, s pravicami, ob-

veznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zakon o javnih
skladih, statut ustanovitelja, ta odlok in drugi predpisi.

Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Ustanovitev sklada se vpiše v sodni register.

3. člen
Sklad odgovarja za svoje obveznosti:
– če so obveznosti nastale v zvezi z namenom, zaradi

katerega je bil sklad ustanovljen, z namenskim premože-
njem,

– za druge obveznosti s premoženjem, ki ga kot sred-
stva za delo javnega sklada zagotovi ustanovitelj.

Ustanovitelj za obveznosti sklada ne odgovarja.

4. člen
Sklad se ustanovi kot:
– javni nepremičninski sklad z namenom poslovanja z

lastnimi stanovanji in s stanovanji, stanovanjskimi hišami,
garažami in drugimi nepremičninami, ki jih nanj prenese
občina Postojna s posebnim sklepom

in
– javni finančni sklad z namenom spodbujanja pridobi-

vanja, gradnje in prenove stanovanj in stanovanjskih hiš z
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dajanjem kreditov z ugodno obrestno mero, sodelovanjem
pri subvencioniranju obrestne mere, izdajo poroštev in dru-
gih oblik financiranja na podlagi javnih razpisov.

5. člen
Za vse kar ni posebej določeno s tem odlokom, se

neposredno uporabljajo določbe zakona o javnih skladih.

6. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Postojna, jav-

ni sklad.
Skrajšana označba imena je: Stanovanjski sklad Po-

stojna.
Sedež sklada je: Postojna, Ljubljanska cesta 4.
Sklad ima žig pravokotne oblike, v zgornjem delu je v

sredini znak sklada, pod znakom pa v dveh vrstah napis:
STANOVANJSKI SKLAD OBČINE POSTOJNA, javni sklad.

II. NAMEN SKLADA

7. člen
Sklad se ustanovi predvsem za opravljanje naslednjih

nalog:
– gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami,

garažami in drugimi nepremičninami,
– financiranje gradnje, nakupa in obnove stanovanj,

stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin,
– nudenje posojil z ugodno obrestno mero za nakup,

izgradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– zagotavljanje kontinuiranega pridobivanja socialnih,

neprofitnih in službenih stanovanj,
– zagotavljanje ugodnosti neprofitnim stanovanjskim or-

ganizacijam,
– ustanavljanje ali soustanavljanje drugih neprofitnih or-

ganizacij (stanovanjskih zadrug...),
– zagotavljanje sredstev za pridobivanje neprofitnih sta-

novanj in ostalih nepremičnin,
– oddajanje neprofitnih, socialnih, službenih in ostalih

stanovanj ter drugih nepremičnin,
– pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
– opravljanje drugih nalog v skladu s stanovanjskim

zakonom, statutom Občine Postojna, tem odlokom in drugi-
mi predpisi.

Sklad deluje kot neprofitna stanovanjska organizacija
in je vpisan v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.

III. DEJAVNOST

8. člen
Dejavnosti sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti

so:
J/65.22 Drugo kreditno posredništvo
J/65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n.
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-

jektov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.31 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu

z nepremičninami
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi
L/75.11 Dejavnosti uprave
L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovnih dejavnosti

IV. NAMENSKO PREMOŽENJE SKLADA

9. člen
Vrednost namenskega premoženja, ki se ob sprejemu

tega odloka prenaša na sklad znaša 476,450.000 tolarjev.
Premoženje iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni

register.
Namensko premoženje iz prvega odstavka tega člena

so sredstva pravnega predhodnika v naslednjih oblikah:
– dolgoročno dana posojila in depoziti,
– nepremičnine.
Premoženje sklada je namensko in se lahko uporablja

samo za namene, za katere je sklad ustanovljen.
Sklad mora z namenskim premoženjem upravljati tako,

da se ohranja oziroma povečuje vrednost tega premoženja.

10. člen
Na nepremičninah iz 9. člena se vpiše lastninska pravi-

ca v korist sklada.
Ustanovitelj lahko s posebnim sklepom poveča namen-

sko premoženje tako, da na sklad prenese stanovanja, sta-
novanjske hiše, garaže in drugo premoženje.

V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA

11. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje člane uprave in nadzornega sve-

ta sklada,
– odloča o povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti

namenskega premoženja,
– odloča o razporejanju in uporabi pozitivnega rezulta-

ta poslovanja,
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom

oziroma zakonom.

VI. ORGANI SKLADA

12. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in uprava.

13. člen
Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane.
Člane nadzornega sveta imenuje občinski svet za dobo

štirih let na predlog župana.
Člani nadzornega sveta so po preteku mandata lahko

ponovno imenovani.
Predsednik nadzornega sveta je župan.

14. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za zagotavljanje delovanja sklada v javnem inte-

resu,
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno

poročilo sklada ter jih predloži v soglasje ustanovitelju,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi

uprave,
– daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema

notranje kontrole,
– daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev po-

slovanja,
– daje ustanovitelju predloge za povečanje oziroma

zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja,
– daje ustanovitelju in upravi predloge in mnenja o

posameznih vprašanjih s področja dela sklada,
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– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, pri čemer
mora pridobiti soglasje občinskega sveta,

– odloča o namembnosti stanovanj in višini najemnin,
– sprejema splošne akte sklada, razen aktov, za spre-

jem katerih je pooblaščena uprava,
– sprejema odločitve o najemanju dolgoročnih kreditov

za potrebe sklada,
– sprejema sklepe o pristopih v druge organizacije in

združenja,
– odloča o ustanovitvi ali soustanovitvi NSO in drugih

neprofitnih organizacij,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno

z zakonom ali tem odlokom.

15. člen
Nadzorni svet o zadevah odloča z večino glasov vseh

članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.

16. člen
Uprava ima enega člana, ki je direktor sklada.

17. člen
Direktorja sklada imenuje in razrešuje občinski svet na

podlagi javnega natečaja.
Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko po-

novno imenovan.
Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki izpol-

njuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno visoko strokovno izobrazbo eko-

nomske, tehnične ali pravne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri

leta s področja delovanja sklada,
– ima sposobnost vodenja in organiziranja,
– ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen

zapora več kot treh mesecev, če še ni izbrisana,
– predloži program dela za mandatno obdobje.

18. člen
Direktor zastopa in predstavlja sklad.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje sklada.
Direktor podpisuje vse listine in akte vezane na dejav-

nost sklada, izvršuje finančni načrt in plan dela sklada ter
odloča o oddaji stanovanj in drugih nepremičnin.

Pri svojem delu je direktor dolžan varovati poslovno
tajnost sklada.

Direktor mora zagotoviti, da sklad posluje v skladu z
zakonom in tem odlokom.

19. člen
Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz

pristojnosti delovanja sklada.
Zoper odločitev direktorja pri odločanju o javnopravnih

stvareh ima stranka pravico do pritožbe. O pritožbi odloča
pristojni organ ustanovitelja.

20. člen
V primerih predčasne razrešitve direktorja ali članov

nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe 23. čle-
na zakona o javnih skladih.

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI NAMENSKEGA
PREMOŽENJA IN IZPLAČILA USTANOVITELJU

21. člen
O povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti namen-

skega premoženja odloča občinski svet na predlog nad-
zornega sveta.

O spremembi vrednosti namenskega premoženja sprej-
me ustanovitelj sklep, s katerim določi:

– vrednost dodatnega namenskega premoženja,
– vrsto premoženja, ki se zagotovi kot dodatno namen-

sko premoženje.

22. člen
Vrednost namenskega premoženja se poveča:
– s prenosom novih stanovanjskih enot v sklad (nakup,

izgradnja, obnova stanovanj),
– z zagotovitvijo drugih vrst premoženja (denar, vre-

dnostni papirji, terjatve, drugo finančno premoženje),
– z razporeditvijo pozitivnega rezultata poslovanja (raz-

poreditev dobička).

23. člen
Vrednost namenskega premoženja se zmanjša:
– z izplačilom ustanovitelju,
– zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja z

namenskim premoženjem.
Vrednost namenskega premoženja sklada se ne sme

zmanjšati pod 15,000.000 SIT.

24. člen
Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega

premoženja zmanjša z izplačilom ustanovitelju.
V sklepu iz prejšnjega odstavka mora ustanovitelj dolo-

čiti:
– vrednost, za katero se namensko premoženje

zmanjša,
– vrsto namenskega premoženja, ki se izplača ustano-

vitelju. Za zmanjšanje namenskega premoženja z izplačilom
ustanovitelju se smiselno uporabljajo določbe drugega od-
stavka 11. člena zakona o javnih skladih.

25. člen
Ustanovitelj ne sme zmanjšati vrednosti namenskega

premoženja z izplačilom ustanovitelju:
– če javni sklad izkazuje nepokrit negativen rezultat

upravljanja preteklih oziroma tekočega poslovnega leta ali
– če bi se zaradi tega vrednost namenskega premože-

nja zmanjšala pod 15,000.000 tolarjev. Zmanjšanje na-
menskega premoženja z izplačilom ustanovitelju se vpiše v
sodni register. Hkrati se vpiše vrednost, za katero se je
namensko premoženje zmanjšalo.

Določbe prvega odstavka prejšnjega člena in prve ali-
nee prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi
za izplačilo ustanovitelju iz naslova pozitivnega rezultata
upravljanja, ki se ne razporedi v namensko premoženje.

26. člen
Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega

premoženja zmanjša zaradi pokrivanja negativnega rezultata
upravljanja. Za zmanjšanje vrednosti namenskega premože-
nja se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 23.
člena tega odloka in prvega ter drugega odstavka 24. člena
tega odloka.

Če bi se zaradi pokrivanja negativnega rezultata uprav-
ljanja vrednost namenskega premoženja zmanjšala pod
15,000.000 tolarjev, mora ustanovitelj hkrati z zmanjša-
njem opraviti postopek povečanja vrednosti namenskega
premoženja z zagotovitvijo dodatnega premoženja.

27. člen
Zmanjšanje oziroma povečanje namenskega premože-

nja se vpiše v sodni register.
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Hkrati se vpiše tudi vrednost, za katero se je namensko
premoženje povečalo oziroma zmanjšalo.

VIII. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA

28. člen
Sklad mora namensko premoženje ločiti od premože-

nja, ki ga kot sredstva za delo zagotovi ustanovitelj.
Na namensko premoženje je možna izvršba samo za

zavarovanje oziroma poplačilo terjatve, ki je nastala v zvezi z
upravljanjem namenskega premoženja.

Sklad mora pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja
plačilni promet, za namensko premoženje odpreti poseben
denarni račun, preko katerega sprejema vplačila in opravlja
izplačila iz poslov v zvezi z namenskim premoženjem in vodi
denarna sredstva namenskega premoženja.

29. člen
Za naložbe v vrednostne papirje, bančne denarne de-

pozite oziroma posojila, ohranjanje vrednosti in naložbe na-
menskega premoženja, zadolževanje sklada, finančno po-
slovanje sklada, obvladovanje kreditnih tveganj se neposre-
dno uporabljajo določbe zakona o javnih skladih.

IX. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELO SKLADA

30. člen
Sredstva za delo sklada so:
– denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter dru-

gih materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih in za
izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta,

– denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega ma-
teriala in drugega drobnega inventarja,

– oprema in poslovni prostori.
Sredstva za delo sklada zagotavlja ustanovitelj.

31. člen
Sklad pridobiva sredstva:
– z najemninami nepremičnega premoženja, s katerim

razpolaga,
– iz sredstev pridobljenih s prodajo premoženja,
– iz sredstev od prodaje stanovanj po stanovanjskem

zakonu,
– s posojili,
– iz sredstev občinskega in državnega proračuna,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz ostalih virov.

X. NADZOR NAD DELOM SKLADA

32. člen
Nadzor nad delom, poslovanjem in smotrnim upravlja-

njem z namenskim premoženjem sklada opravlja Nadzorni
odbor občine Postojna.

XI. PRENEHANJE SKLADA

33. člen
Sklad preneha:
– če tako odloči ustanovitelj,
– s stečajem,
– v drugih, z zakonom določenih primerih.

V primeru prenehanja sklada ustanovitelj prevzame vse
premoženje in obveznosti.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Sklad prične nastopati v pravnem prometu z dnem

vpisa v sodni register.
Z dnem vpisa sklada v sodni register preneha z delom

Stanovanjski sklad občine Postojna, ki je bil ustanovljen z
odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Po-
stojna (Uradni list RS, št. 56/94, 68/97 in 13/99), matična
številka 1357875000.

35. člen
Sklad nadaljuje s poslovanjem Stanovanjskega sklada

občine Postojna, zato predstavljajo ustanovitvene stroške
stroški taks in ostali stroški povezani z vpisom v register.

Sredstva potrebna za delo sklada so določena v finan-
čnem načrtu sklada.

36. člen
Direktor Stanovanjskega sklada občine Postojna nada-

ljuje s svojim delom kot direktor sklada, edini član uprave,
do poteka svojega mandata.

37. člen
Najkasneje v treh mesecih po vpisu sklada v sodni

register mora uprava sprejeti splošne pogoje poslovanja.

38. člen
Občinski svet imenuje nadzorni svet sklada v skladu z

določbami tega odloka najkasneje v šestih mesecih po spre-
jemu tega odloka. Mandat nadzornega sveta prične teči z
vpisom sklada v sodni register.

39. člen
K skladu lahko pristopijo tudi druge lokalne skupnosti,

ki za to izkažejo interes. Medsebojna razmerja se uredijo s
pogodbo, ki stopi v veljavo s soglasjem Občinskega sveta
občine Postojna.

40. člen
Do sprejema zakona, ki bo urejal položaj javnih uslu-

žbencev, se za zaposlene v javnih skladih uporabljajo pred-
pisi, ki urejajo položaj zaposlenih v javnih zavodih in določbe
ter količniki zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, držav-
nih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
18/94 in 36/96), ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih.

41. člen
Z dnem vpisa sklada v sodni register, prenehata veljati

odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna
(Uradni list RS, št. 56/94, 68/97 in 13/99) ter statut Sta-
novanjskega sklada občine Postojna.

42. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 032-01 – 2/01
Postojna, dne 5. marca 2001.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.
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1422. Pravilnik o podeljevanju priznanja Občine
Postojna »23. april«

Na podlagi 9. člena odloka o priznanjih Občine Postoj-
na (Uradne objave, št. 8/78 in 8/84) in 16. in 81. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/96,
312/97, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna
na 24. seji dne 26. 2. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o podeljevanju priznanja Občine Postojna

»23. april«
(prečiščeno besedilo)

1. člen
Ta pravilnik določa postopek za podeljevanje priznanj

Občine Postojna »23. april« in način dela Odbora za podeli-
tev priznanj Občine Postojna »23. april« (v nadaljevanju:
odbor).

2. člen
Priznanja Občine Postojna »23. april« se podeljuje skla-

dno z določbami odloka o priznanjih Občine Postojna in
določbami tega pravilnika.

3. člen
Odbor sprejme sklep o razpisu zbiranja predlogov za

podelitev priznanja Občine Postojna »23. april« vsako leto,
najkasneje do 15. februarja.

4. člen
Razpis se objavi v lokalnem časopisu in na oglasni

deski Občine Postojna ter oglasnih deskah krajevnih sku-
pnosti v občini.

Odbor lahko sprejme sklep, da se razpis objavi tudi v
drugih sredstvih javnega obveščanja.

5. člen
Razpis mora vsebovati:
– število priznanj, ki se bodo podelila,
– kdo je lahko prejemnik,
– kdo je lahko predlagatelj,
– zahtevo utemeljitve predlogov,
– rok in način vložitve predlogov in naslovnika.

6. člen
Predloge za podelitev priznanja lahko podajo podjetja,

družbe, podjetniki, združenja, zavodi, društva, krajevne sku-
pnosti in posamezni občani.

Predlogi za podelitev priznanja morajo biti pisni in mo-
rajo vsebovati vse razpisne pogoje. Posebej mora biti iz
predloga razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so
predlagani za sprejem občinskega priznanja.

Če odbor oceni, da podani predlog ne ustreza oziro-
ma da je pomanjkljiv, zahteva od predlagatelja dopolnitev
predloga.

7. člen
Predlogi za podelitev priznanj »23. april« se pošljejo v

zapečateni kuverti, z oznako »ZA RAZPIS – PRIZNANJE
»23. APRIL«, na naslov Občina Postojna, Odbor za podeli-
tev priznanj Občine Postojna »23. april«, POSTOJNA.

Kuverte odpre predsednik odbora na redni seji odbo-
ra. Seja odbora mora biti sklicana najkasneje v roku 7 dni po
izteku razpisnega roka.

8. člen
O predlogih enakopravno razpravljajo vsi člani odbora.

Posebej se odbor opredeli glede števila priznanj.
Predlog za konkretno podelitev sprejmejo člani odbora

z večino glasov. Glasovanje je javno ali tajno, o čemer se
odločijo člani odbora na sami seji.

9. člen
V primeru, da dobita dva predloga enako število gla-

sov, si člani odbora izmenjajo stališča in ponovno glasujejo.
Če tudi drugo glasovanje ni bilo uspešno, se šteje glas
predsednika kot prevladujoči.

10. člen
Zasedanje, izmenjava stališč in odločanje odbora se

opravi na zaprti seji odbora, ki ji prisostvujejo samo vabljeni.
Na seji odbora se piše zapisnik. V zapisniku se mora

med drugim navesti kratko utemeljitev sklepa, za vsako pre-
dlagano priznanje.

11. člen
Sklepi odbora se s potrebno obrazložitvijo posredujejo

županu občine oziroma občinskemu svetu, ki na seji, pred
občinskim praznikom, odloči o podelitvi priznanj.

12. člen
Priznanje Občine Postojna »23. april« podeljuje župan

na slavnostni seji občinskega sveta občine. Obrazložitev
predlogov poda predsednik odbora.

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

dnem listu RS. Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha
veljati pravilnik o podeljevanju priznanja Občine Postojna
»23. april« (Uradne objave, št. 8/78).

Št. 032-01-2/01
Postojna, dne 28. februarja 2001.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

PUCONCI

1423. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Puconci

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 70/00) je Občinski svet občine Puconci na
21. redni seji dne 12. 3. 2001 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 Puconci

1. člen
V statutu Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) se

v 9. členu doda nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se
glasijo:

»Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lah-
ko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva nasled-
nje osebne podatke:



Stran 2482 / Št. 23 / 30. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi

občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške pove-
zave.

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena neposredno preko računalniške povezave je po-
trebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister do-
voli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov.

2. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.«.

3. člen
V prvem odstavku 39. člena se za drugim stavkom

doda nov tretji stavek, ki glasi: »Občinski svet imenuje
člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji
prvi seji.«.

Dosedanji tretji stavek postane četrti stavek.

4. člen
Tretji odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je

zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini oziro-
ma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uve-
del.«.

5. člen
V prvem stavku 93. člena se črta beseda »lahko«.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01502-1/99
Puconci, dne 12. marca 2001.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

1424. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Puconci

Na podlagi 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 35/99) je Občinski svet občina Puconci na
21. redni seji dne 12. 3. 2001 sprejel

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

Občinskega sveta občine Puconci

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Puconci (Ura-

dni list RS, št. 35/99) se drugi odstavek 9. člena spremeni
tako, da glasi:

»Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenu-
je tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga
župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o župa-
novem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov
po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani
trije člani. O preostalih predlogih svet ne odloča.«.

2. člen
44. člen se spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredelje-

nih glasov navzočih članov, razen, če zakon določa drugač-
no večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina
opredeljenih navzočih članov izrekla »ZA« njen sprejem.«.

3. člen
V drugem odstavku 57. člena se besedi »tri člane«

nadomestita z besedama »pet članov«.

4. člen
V drugem odstavku 61. člena se za besedo »zdrav-

stvo« doda besedilo »in športa«.

5. člen
V 63. členu se črta v drugem odstavku besedilo »in

športa« ter v petem odstavku besedilo »in šport«.

6. člen
V tretjem odstavku 80. člena se za besedo »večina«

doda beseda »opredeljenih«.

7. člen
V 83. členu se za besedo »večino« doda beseda »opre-

deljenih«.

8. člen
Črta se tretji odstavek 87. člena.

9. člen
Prvi stavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu 30 dni po
predložitvi državnega proračuna državnemu zboru.«

10. člen
Tretji odstavek 103. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»Kandidat je imenovan, če je glasovala večina oprede-

ljenih navzočih članov sveta.«.

11. člen
V 107. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
»Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino

opredeljenih glasov navzočih članov sveta.«.
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12. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega

sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 01503-1/99
Puconci, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

1425. Sklep o načinu financiranja političnih strank

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 19/97 – odl. US, 70/00) in
16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99)
je Občinski svet občine Puconci na 21. redni seji dne 12. 3.
2001 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

1. člen
Političnim strankam, ki so dobile najmanj 50% glasov,

potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta občine
Puconci, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Puconci
mesečno do višine 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno
glasoval za te stranke. Skupna letna masa sredstev za finan-
ciranje političnih strank ne sme presegati 0,2% sredstev, ki
jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financira-
nje občin in s katerimi se zagotovi izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog.

2. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo štirikrat na

leto, in sicer ob koncu vsakega četrtletja.

3. člen
Znesek iz 1. člena tega sklepa se lahko letno poveča

za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi
občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, ven-
dar višina sredstev namenjenih za financiranje političnih
strank ne sme preseči v 1. členu določenega odstotka.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

načinu financiranja političnih strank v Občini Puconci, z dne
11. 3. 1999.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
sprejemom proračuna občine za leto 2001.

Št. 024-1/2001
Puconci, dne 12. marca 2001.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

RAZKRIŽJE

1426. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Razkrižje za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 14. člena statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski svet občine
Razkrižje na 16. redni seji dne 21. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Razkrižje za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkri-

žje za leto 2000.

2. člen
Zaključni račun proračuna se določa v naslednjih zne-

skih:
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 106,797.698
II. Skupaj odhodki 104,865.522
III. Proračunski primanjkljaj (I–II) 1,932.176
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 205.734
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV–V) 205.734
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga –
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII–VIII)
XI. Povečanje sredstev na računu (III+VI-IX) 2,137.910

3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih

proračuna v letu 2000 se uporabijo za financiranje izdatkov
prihodnjega leta.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-11/01
Šafarsko, dne 22. marca 2001.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.

1427. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za
leto 2001

Na podlagi 6. in 14. člena statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99) in 4. člena odloka o plačilu
sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zem-
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ljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
30/96), ki se na podlagi 50. člena statuta Občine Razkrižje
do uveljavitve lastnih predpisov uporabljajo na območju Ob-
čine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občin-
ski svet občine Razkrižje na 16. redni seji dne 21. 3. 2001
sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje

za leto 2001

1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske

površine na območju Občine Razkrižje na dan 31. 12. 2000
znaša 126.432 SIT.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Razkrižje znašajo 15% gradbene
vrednosti objekta, in sicer:

– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne
komunalne opreme ali 10.114,55 SIT za m2 uporabne sta-
novanjske površine,

– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne
komunalne opreme ali 8.850,25 SIT za m2 uporabne stano-
vanjske površine.

3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povpreč-

ne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa in
znaša:

– v strnjenih naseljih (Gibina, Šafarsko, Razkrižje in
Veščica) 0,8% ali 1.011,50 SIT za m2,

– na območju razpršene gradnje (Kopriva in Šprinc)
0,6% ali 759 SIT za m2.

Občinski svet občine Razkrižje lahko ceno m2 stavbne-
ga zemljišča izjemoma zniža, vendar največ do 50% vredno-
sti cene iz prejšnjega odstavka tega člena.

4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komu-

nalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo
skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski
gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM
Slovenije.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o pov-

prečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stav-
bnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljuto-
mer za leto 2000 (Uradni list RS, št. 67/00).

Št. 352-01-01/01
Šafarsko, dne 22. marca 2001.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.

1428. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-
varstvenih programov v vrtcu Občine Razkrižje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 102/00 in 111/00)
in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98 in74/98) je
Občinski svet občine Razkrižje na 16. redni seji dne 21. 3.
2001 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih

programov v vrtcu Občine Razkrižje

1
Ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrt-

cu Občine Razkrižje od 1. 4. 2000 mesečno po otroku:
Enotna cena za starostni skupini 51.990 SIT
od 1–3 let in od 3–6 let za
9- oziroma 10-urni program

2
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 57/00).

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 64-1/01
Šafarsko, dne 22. marca 2001.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.

SEVNICA

1429. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) v zvezi s VI. poglavjem zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in
Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), 22. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 –
odločba US, 56/98), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85,
2/86 – popravek, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 –
odločba US, 87/97, 73/98, 31/99 – odločba US) ter
16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na
23. redni seji dne 28. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Sevnica
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1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

(Uradni list RS, št. 37/00) se v 7. členu tretji odstavek
spremeni tako, da glasi:

»Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se
določijo na naslednji način:

ugotovljeno število točk za zazidano stavbno zemljišče
(po 10. členu tega odloka) x 0,4 = število točk za nezazida-
no stavbno zemljišče.«

2. člen
V zadnji alinei drugega odstavka 10. člena se spremeni

število točk za možen priključek na industrijsko tirno omre-
žje, in sicer znaša 15 točk.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

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

Št. 42306-0018/01
Sevnica, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

1430. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Radia Sevnica

Na podlagi 3. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) ter 16. člena statuta Občine Sevni-
ca (Uradni list RS, št. 23/95, 91/00 in 102/00) je Občin-
ski svet občine Sevnica na 23. redni seji dne 28. 3. 2001
sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Radia Sevnica

1. člen
Javni zavod Radio Sevnica, s sedežem v Sevnici,

Naselje heroja Maroka št. 14, ustanovljen z odlokom o
ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica (Uradni list RS,
št. 41/97, 47/97 in 27/98), ki je vpisan v Sodni register
Okrožnega sodišča v Krškem pod št. 1/03885/00, matič-
na številka 1214691, se organizira kot podjetje in preobli-
kuje v gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo, s
firmo Radio Sevnica d.o.o., v skladu s sklepi, ki jih je
Občinski svet občine Sevnica glede statusnega preobliko-
vanja Radia Sevnica sprejel na seji dne 27. 9. 2000 in na
seji dne 31. 1. 2001.

2. člen
Z dnem vpisa preoblikovanja javnega zavoda Radia

Sevnica v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register
preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Radia
Sevnica (Uradni list RS, št. 41/97, 47/97 in 27/98).

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46500-0024/00
Sevnica, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

1431. Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 6/98, 74/98),
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 89. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 19. redni seji dne
15. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu občine Sveti Andraž v Slovenskih

goricah za leto 2001

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Sveti Andraž v Sloven-

skih goricah za leto 2001 (v nadaljnem besedilu: občinski
proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne po-
rabe v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

2. člen
Proračun Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za

leto 2001se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov: V SIT
I. Prihodki skupaj 149,141.460
II. Odhodki skupaj 169,912.652
III. Proračunski presežek ali primanjkljaj –20,771.192
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila
VII. Skupni presežek ali primanjkljaj
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Povečanje sredstev na računih
Stanje sredstev ob koncu preteklega leta 20,771.192
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna

in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.

3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 2001 se

izloči 0,5% sredstev v proračunsko rezervo, ki deluje kot
proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se upo-
rabljajo za izdatke, nastale pot posledice izrednih okoli-
ščin, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres, drsenje tal
in druge naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečeva-
nje epidemije in druge podobne namene. Izločanje v rezer-
ve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do
31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve
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preneha, ko dosežejo rezerve Občine Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah 1,5% letnih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov.

O uporabi proračunske rezerve občine do višine
200.000 SIT za posamezni namen odloča župan in o upora-
bi obvešča občinski svet.

4. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejem-

kov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija. Sredstva proračunske rezervacije
se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v prora-
čunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zado-
stnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo pre-
segati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja

ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnos-
tjo, se vplačajo v proračun.

V proračun občine se stekajo tudi vsi drugi prihodki, ki
jih realizira Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah. Namen-
ski prihodki postavk proračuna se usmerjajo na ustrezne
postavke odhodkov proračuna (namenska poraba).

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo

enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru
doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s splošnim aktom
Občinskega sveta oziroma s pogodbo med občino Sveti
Andraž v Slovenskih goricah in nosilcem oziroma uporabni-
kom sredstev drugače določeno.

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nada-

ljnem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu proračuna.

Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sred-
stev so dolžni do 31. 3. 2001 predložiti Občinskemu svetu
občine Sveti Andraž v Slovenskih gricah zaključni račun za
preteklo leto.

Posredni uporabniki so dolžni do 30. novembra prelo-
žiti občinskemu svetu poročilo o delu za tekoče leto ter
finančni načrt in program dela za naslednje leto.

Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sred-
stev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati
določila zakona o javnih naročilih.

Sredstva se uporabnikom proračuna med letom dode-
ljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, ven-
dar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju
likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javni

zavodih se bodo uporabnikom proračuna zagotavljala me-
sečno glede na število in strukturo delavcev.

9. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna mora-

jo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobre-
na z občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva.

Občinska uprava je pri porabi proračunskih sredstev
dolžna upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male
vrednosti, ki jih izda župan.

10. člen
Neposredni in posredni uporabniki se morajo pri pre-

vzemanju obveznosti dogovarjati za roke plačil, ki so naj-
manj trideset dni in največ devetdeset dni od prejema listi-
ne, ki je podlaga za izplačilo. Dogovarjanje drugačnih rokov
plačil je možno samo s soglasjem župana.

11. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejeni na posa-
mezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
Občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spre-
membo občinskega proračuna.

12. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je

župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševa-
nje proračuna je odgovoren župan.

13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega

namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z
uporabniki;

– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih
problemov proračuna;

– kratkoročnem zadolževanju za financirajne javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta;

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finan-
čno poslovanje.

14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem

svetu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in se objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 405-02/01-333

Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

1432. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiišča

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in
Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 ) ter
8. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah je
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Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na
19. seji dne 15. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

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

šča (Uradni list RS, št. 2/00, 112/00) se spremeni
19. člen tako, da se glasi:

Druga stavbna zemljišča
Površine na katerih so zgrajeni daljnovodi za distribuci-

jo električne energije in PTT vodi, površine potrebne za
obratovanje bencinskih servisov, avtocesta, površine za de-
javnosti ob avtocesti in druge površine za opravljanje poslov-
ne dejavnosti se točkujejo po kriterijih za zazidana stavbna
zemljišča.

Število točk za m2 površine se določi na naslednji na-
čin:

Zaz. zemljišče/ območje

Elektro vodi 1. 2.

– podzemni 1000
– nadzemni 1400
PTT vodi
– podzemni 1000
– nadzemni 1400
Bencinski servis 1100

2. člen
V 20. členu odloka se tretja alinea spremeni tako, da

se glasi:
– podzemni PTT vodi; 2 m2 za 1 dolžinski meter voda.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.420-08/01-334
Vitomarci, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

1433. Navodilo za oddajo javnih naročil male
vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o jav-
nih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in 115. člena statuta
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št.
18/99 ) izdajam

N A V O  D I L O
za oddajo javnih naročil male vrednosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
To navodilo določa obvezna ravnanja naročnika pri od-

daji javnih naročil male vrednosti. Javna naročila male vre-
dnosti so tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od
vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije.

2. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik

ravnati  v skladu s tem navodilom tako, da pri dobavi blaga,
izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti doseže nižjo
ceno.

3. člen
To navodilo določa posebna pravila ravnanja naročnika

v primeru nabave blaga, izvedbe storitev in gradenj.

4. člen
Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vre-

dnosti obsega:
– zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti

(OBR-A),
– povabilo k oddaji ponudbe (OBR-B),
– ponudba (OBR-C),
– predračun (OBRT-D oziroma D1),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN

(OBR-E),
– poročilo o izvedbi naročila male vrednosti (OBR-F),
– vzorec letne kupoprodajne pogodbe (OBR-G).

5. člen
Župan občine uvede postopek za naročilo male vre-

dnosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male
vrednosti v katerem se določi tudi odgovorna oseba za
vodenje postopka in izvedbo naročila (OBR-A). Zahtevek
pripravi odgovorna oseba, ki vodi vso dokumentacijo o jav-
nem naročilu male vrednosti ločeno za nabavo blaga, izved-
bo storitev oziroma gradnje in skrbi za nadzor nad izvaja-
njem pogodbe oziroma izvedbo javnega naročila. Dokumen-
tacija se arhivira v prostorih Občinske uprave občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah.

6. člen
Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so

usposobljeni izpolniti javno naročilo, obrazce B, C, D, (D1),
E in G iz 4. člena tega navodila. Dokumentacijo je treba
poslati vsem ponudnikom istočasno z navedbo datuma ozi-
roma roka za vrnitev ponudb. Naročnik mora dokumentacijo
poslati najmanj dvema ponudnikoma.

Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih ponudb posto-
pek zbiranja ponudb ponovi tako, da dobi vsaj dve pravilni
ponudbi. Če tudi po ponovljenem postopku ni možno prido-
biti dveh pravilnih ponudb, lahko naročnik sklene pogodbo
s ponudnikom, ki je predložil ponudbo ali pa izvede pogaja-
nje s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi ponudb.

Kot merilo za izbor ponudnika s katerim bo sklenjena
pogodba se uporabi najnižja cena. Po pregledu in ocenitvi
ponudb naročnik pozove izbranega ponudnika k sklenitvi
pogodbe.

7. člen
Naročilnice je možno uporabljati le za nabave blaga in

izvedbo storitev do vrednosti 500.000 SIT.
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8. člen
Sposobnost ponudnikov se ugotavlja na podlagi izjave

o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 (OBR-E). Pred
sklenitvijo pogodbe pa lahko naročnik zahteva ustrezna do-
kazila.

II. NAROČANJE BLAGA Z NAROČILNICO

9. člen
Za nabavo blaga do vrednosti 500.000 SIT se lahko

uporablja naročilnica, ki vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum,
– naziv in naslov dobavitelja,
– vrsto blaga,
– količino blaga,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– podpis naročnika,
– podpis prevzemnika.
Naročilnica se uporablja za nabavo naslednje vrste

blaga:
– darila za poslovne namene,
– knjige, strokovna literatura,
– časopisi, revije
– drugo blago, ki ga ni možno predvideti.

III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA

10. člen
Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga, ki

je ni možno po obsegu in časovno vnaprej določiti, izvede
naročnik postopek za sklenitev letne pogodbe za nabavo
blaga v skladu s tem navodilom.

Za sklenitev letne pogodbe za nabavo blaga izvede
naročnik postopek z zbiranjem ponudbenih predračunov po
6. členu tega navodila.

IV. NAROČANJE STORITEV Z NAROČILNICO

11. člen
Za naročanje storitev do vrednosti 500.000 SIT se

lahko uporabi naročilnica, ki vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum,
– naziv in naslov izvajalca storitve,
– vrsto storitve,
– količino storitve,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– podpis naročnika,
– podpis izvajalca.
Z naročilnicami se naročajo zlasti naslednje storitve:
– občasne tiskarske oziroma razmnoževalne storitve,
– občasne storitve vzdrževanja in popravil,
– gostinske storitve,
– izobraževalne storitve,
– oglaševalske storitve,
– občasne storitve čiščenja,
– svetovalne storitve in druge storitve, ki jih ni možno

vnaprej predvideti.

V. LETNE POGODBE ZA IZVEDBO STORITEV

12. člen
Za naročanje storitev, ki se opravljajo med letom, ven-

dar jih količinsko in časovno ni možno natančno določiti, se
uporabljajo pravila iz 6. člena tega navodila.

Postopek za naročanje storitev se praviloma izvede v
skladu s 6. členom tega navodila, razen v primeru, kadar gre
za storitve pri katerih naročnik ne more v celoti določiti
ceno. V tem primeru lahko naročnik izvede pogajanja in na
pogajanje povabi ponudnike za katere meni, da so usposob-
ljeni izvesti določene vrste storitev.

Pogajanje se izvede, kadar so predmet naročila inte-
lektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve, ki
jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti po vsebini,
obsegu ali časovno oziroma ni možno določiti cene storitve.
O pogajanjih naročnik opravi zapisnik v katerega se vpisuje-
jo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.

Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene
uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1.

VI. NAROČANJE IZVEDBE GRADENJ

13. člen
Za naročanje gradenj male vrednosti mora biti izdelana

investicijska dokumentacija, ki omogoča izvedbo naročila.
Naročnik mora za vsako naročilo izvedbe gradenj zbrati

najmanj dve ponudbi. Kot najugodnejši se izbere ponudnik,
ki ponudi nižjo ceno po predračunu. Naročnik pozove ponu-
dnika, ki ponudi najnižjo ceno po predračunu k podpisu
pogodbe in predložitvi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo
usposobljenost ponudnika.

Postopek za sklenitev gradbene pogodbe se izvede po
pravilih iz 6. člena tega navodila. Za odpravo napak v garan-
cijski dobi mora naročnik ob sklenitvi pogodbe zahtevati
ustrezni dokument za zavarovanje.

VII. KONČNA DOLOČBA

14. člen
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 2001.

Št. 031-01/01
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 8. januarja

2001.

Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Franci Krepša l. r.

ŠENTJERNEJ

1434. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto
2001

Na podlagi petega odstavka 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, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US,
39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, – odl. US,
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16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 –
odl. US), na podlagi določil zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28. in 29. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 15. in
22. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/01) je Občinski svet občine Šentjernej na 2. izredni seji
dne 15. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šentjernej za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Šentjernej za leto 2001 (v na-

daljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje javne porabe v Občini Šentjernej (v na-
daljnjem besedilu: občina) v letu 2001.

2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-

ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
dolgovi.

3. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Šent-

jernej za leto 2001 znašajo:

Bilanca prihodkov Račun finančnih Račun
in odhodkov terjatev in naložb financiranja

Prihodki 698,050.000 – –
Odhodki 720,050.000 – 22,000.000
Presežek 22,000.000 – –
Primanjkljaj – – 22,000.000

Pregled in razporeditev prihodkov in odhodkov v bilan-
ci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in
naložb ter v računu financiranja in razporeditev odhodkov po
uporabnikih in posameznih postavkah so sestavni del tega
odloka.

4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za proračunsko

rezervo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč,
množičnih pojavov nalezljivih bolezni in drugih nesreč, ki jih
povzročajo naravne sile, ekološke nesreče in za kritje prora-
čunskega primanjkljaja.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna, ki so določeni s
proračunom, vendar največ do 2% prejemkov proračuna.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v oblikovani
višini odloča župan in o tem obvešča občinski svet.

5. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, za katere v proraču-
nu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zado-
stnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati, se oblikujejo v višini 3,000.000 SIT.

O uporabi teh sredstev odloča župan in o uporabi teh
sredstev poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splo-
šne proračunske rezervacije se razporedijo za posamezne
namene.

6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati za namene, ki

so določeni s proračunom.

Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-
sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Vodja oddelka za finance kontrolira in odgovarja za

pravilnost nalogov in odredb.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe

odgovarja župan, ki odreja izplačila iz proračuna za posa-
mezna področja.

8. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega podro-

čja spremeni namen in višino sredstev za posamezne name-
ne do 500.000 SIT, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje
nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena in o tem
obvesti občinski svet.

9. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materi-

alnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proraču-
na glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in
smotrnost uporabe sredstev proračuna. Če pri proračun-
skem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za
namene, za katere so bila dodeljena, se morajo ta sredstva
vrniti v proračun ter o tem obvesti občinski svet.

10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi pre-

seženih proračunskih sredstev zaradi ohranitve realne vre-
dnosti.

11. člen
Do višine sprejetih postavk v proračunu za prodajo

nepremičnin ni potrebno pridobiti posebnega soglasja ob-
činskega sveta.

12. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževana dela in stori-

tve se izvajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.

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

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

Št. 032-240/2001
Šentjernej, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

1435. Odlok o spremembi odloka o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v
Občini Šentjernej

V skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), zakonom o varstvu oko-
lja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99)
in na podlagi 15. in 22. člena statuta Občine Šentjernej
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(Uradni list RS, št. 4/01) ter na podlagi odloka o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v Občini Šentjernej (Uradni
list RS, št. 71/00) je Občinski svet občine Šentjernej na
2. izredni seji dne 15. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o izvajanju gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih

odpadnih in padavinskih voda
v Občini Šentjernej

1. člen
V odloku o izvajanju gospodarske javne službe odvaja-

nja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v
Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 71/00; v nadaljevanju:
odlok) se besedilo 24. člena črta in na novo glasi:

»Vsa pooblastila v zvezi z izvajanjem gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in pada-
vinskih voda na območju Občine Šentjernej pripadajo javne-
mu podjetju Komunala d.o.o. Novo mesto do preklica.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-241/2001
Šentjernej, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

1436. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/83,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 37. člena statuta
Občine Šentjur pri Celju je župan Občine Šentjur pri Celju
sprejel

S K L E P
o podaljšanju javne razgrnitve osnutka

spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom

I
Javna razgrnitev osnutka spremembe in dopolnitve

zazidalnega načrta  odlagališča Cinkarne Celje Za Travni-
kom, določena s sklepom  o javni razgrnitvi osnutka spre-
membe in dopolnitve zazidalnega načrta odlagališča Cin-
karne Celje Za Travnikom  (Uradni list RS, št. 8/01), se
podaljša do 12. 4 2001, v skladu s predlogom KS Blagov-
ne na javni razgrnitvi.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-17/00-130
Šentjur pri Celju, dne 21. marca 2001.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

ŠKOFLJICA

1437. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na
21. redni seji dne 27. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dbora

1. člen
S tem sklepom zemljišča parcelnih številk:
2373/3 – vodotok v izmeri 265 m2,
2373/14 – vodotok v izmeri 1.009 m2,
2373/1 – vodotok v izmeri 1.646 m2,
vse k.o. Lanišče, ki so vpisane kot javno dobro v splo-

šni rabi, prenehajo biti javno dobro in se vpišejo v ustrezen
zemljiškoknjižni vložek.

2. člen
Nepremičnine, naštete v 1. členu tega sklepa v

k.o. Lanišče, postanejo last Občine Škofljica.

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

listu RS.

Št. 01506/12/2001/25-4
Škofljica, dne 21. marca 20001.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

VODICE

1438. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vodice za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 79. člena statuta Občine
Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 7/98) je Občinski svet
občine Vodice na 20. seji dne 8. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vodice

za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vodice

za leto 2000.
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2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje naslednje stanje:
– prihodki proračuna 315,100.117,52 SIT
– odhodki proračuna 381,689.058,85 SIT
– proračunski primanjkljaj 66,588.942,33 SIT
– prenesena sredstva

iz preteklih let 97,184.882,65 SIT

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 403-02-001/01-016
Vodice, dne 8. marca 2001.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.

1439. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in
61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) in statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št.
49/95, 31/98 in Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/98,
7/98) je Občinski svet občine Vodice na 20. redni seji dne
8. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Vodice za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Vodice za leto 2001 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Vodice.

2. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financira-
nja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-
ni prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne pri-
hodke, kapitalske prihodke in transferne prihodke, ter načr-
tovani odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče tran-
sfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prilivi
sredstev od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog ter
odlivi sredstev za dana posojila in za nakup kapitalskih vlog.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem pre-
sežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhod-
kov, presežkov prejemkov nad izdatki v računu finančnih
terjatev in naložb ter zadolževanjem proračuna. V računu
financiranja se prav tako izkazuje prenos sredstev iz prete-
klih let.

3. člen
Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. skupni prihodki 492,737.195 SIT
II. skupni odhodki 535,826.140 SIT

III. proračunski primanjkljaj 43,088.945 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil

in prodaja kapitalskih deležev –
V. dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev (IV-V) –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje –
VIII. Odplačilo dolga –
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII) –
X. Prenos sredstev na računu

iz leta 2000 43,088.945 SIT
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računu 43,088.945 SIT
Prihodki se razdelijo na financiranje primerne porabe in

financiranje drugih nalog občine.
Občinski svet občine Vodice pooblašča župana Obči-

ne Vodice, da med letom usklajuje skupno bilanco prihod-
kov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije
za področje javnih financ.

4. člen
V sredstva proračunske rezerve Občine Vodice (rezer-

va za naravne nesreče) se izloča 0,5% skupno doseženih
letnih prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve
začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu
proračuna za preteklo leto.

5. člen
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine

1,000.000 SIT odloča župan, na predlog za finance pristoj-
nega organa občinske uprave.

6. člen
Proračunska sredstva znotraj bilance prihodkov in od-

hodkov, do dvakratne višine splošne proračunske rezerve
se lahko prerazporedijo med proračunskimi postavkami v
obdobju izvrševanja proračuna. Sklep o prerazporeditvi
sprejme župan občine.

Za prerazporeditev sredstev iz prejšnjega odstavka se
ne šteje prerazporejanje prihodkov in odhodkov med posa-
meznimi konti znotraj iste proračunske postavke. Slednje je
v pristojnosti računovodske službe uprave Občine Vodice.

Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med
letom praviloma enakomerno med vse uporabnike na podla-
gi sprejetih programov ob upoštevanju dinamike priliva pri-
hodkov.

Sredstva občinskega proračuna se delijo v skladu z
dinamiko priliva prihodkov.

7. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gi-
banj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lah-
ko župan največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih
izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko
župan:

– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potre-

bno zaradi prevzemanja obveznosti.
Za finance pristojen občinski organ občinske uprave

pripravi predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi
začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno na-
našati na vse proračunske uporabnike.
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O ukrepih iz prvega odstavka tega člena župan obvesti
občinski svet po sprejetju le-teh.

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna le-ta ne more uravnovesiti mora, naj-
kasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje
izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.

Z rebalansom, ki ga sprejme občinski svet na predlog
župana se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravno-
vesijo.

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom. Uporabniki proračuna ne smejo pre-
vzemati obveznosti, ki bi presegle s proračunom določena
sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpo-
ložljivim sredstvom.

Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o rea-
lizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi.

9. člen
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo ob-

veznosti s pogodbami ali neposredno z naročilnicami, če so
za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu tekočega
leta in če so predhodno izpolnjeni vsi pogoji v skladu z
zakonom o javnih naročilih ter na njegovi podlagi sprejetimi
podzakonski akti in interni predpisi.

Za prevzemanje obveznosti v breme proračunov pri-
hodnjih let se uporabijo določbe zakona o javnih financah.

10. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren žu-

pan Občine Vodice ter odgovorne osebe, skladno s pravilni-
kom, ki ga sprejme župan.

11. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervo za financira-

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

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene, določene v zakonu o javnih financah v višini, dolo-
čeni s tem odlokom,

– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče po-
trebe,

– odloča o prenosih sredstev med različnimi postavka-
mi istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so
usklajeni z uporabniki. O izvršenih prerazporeditvah mora
župan šestmesečno poročati občinskemu svetu,

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financira-
nje nalog javne porabe do višine 5 % sprejetega proraču-
na, ki mora biti odplačano do konca tekočega proračun-
skega leta,

– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga, če
bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.

Če se po sprejetju proračuna sprejme odlok na podlagi
katerega nastanejo nove obveznosti za proračun vključi žu-
pan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta
namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega
zadolžitve, ki je določen s proračunom ali s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov.

12. člen
Občinski svet občine Vodice odloča o dolgoročni za-

dolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Ob-
čine Vodice največ v obsegu, ki ne presega 10 % primerne
porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in
obresti v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5 %
primerne porabe.

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega od-
stavka tega člena sklepa župan Občine Vodice ob predho-
dnem soglasju Ministrstva za finance RS.

13. člen
Javni zavodi katerih ustanoviteljica je občina in javna

podjetja katerih solastnica je občina se smejo zadolževati le
s soglasjem ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi izda župan
občine.

14. člen
Pravne osebe v katerih ima občina vpliv na upravljanje

se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva na podlagi pred-
hodnega, pisnega soglasja župana občine.

15. člen
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo porabe

sredstev občinskega proračuna,
– nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov pro-

računskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri upo-

rabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za name-
ne za katere so bila dodeljena ima nadzorni odbor pravico
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o
tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti,
ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega
knjigovodskega stanja.

16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi

tekočih, likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohrani-
tve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna.

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

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

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.

ZREČE

1440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zreče za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 56/98) in 16. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99 in 11/01) je Občinski svet
občine Zreče na seji dne 19. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Zreče

za leto 2000
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1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Zreče za leto 2000, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Zreče in zaključni računi krajev-
nih skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje, Dobrovlje, Skomar-
je in Resnik.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine

Zreče se s tem odlokom sprejme stanje realizacije pri-
hodkov in odhodkov proračuna za leto 2000, ki obsega v
000 SIT:

– prihodke v višini 618.183 SIT,
– odhodke v višini 589.777 SIT,
– račun financiranja 19.213 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki 10.734 SIT.

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine

Zreče v višini 10.734 SIT se prenese kot prihodek v prora-
čun Občine Zreče za leto 2001.

4. člen
Po bilancah prihodkov in odhodkov krajevnih sku-

pnosti se s tem odlokom sprejme stanje realizacije pri-
hodkov in odhodkov krajevnih skupnosti Zreče, Stranice,
Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje za leto 2000, ki
obsega v 000 SIT:

– prihodke v višini 137.017 SIT,
– odhodke v višini 137.893 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki – 876 SIT,
– odplačilo dolgov 7.756 SIT,
– prenos v naslednje leto 6.991 SIT.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 405-03-03/00-6
Zreče, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

1441. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99, 11/01) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 19. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1
Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi:
1. parc.št. 720/3, pot v izmeri 66 m2, vpisana pri vl. št.

217, k.o. Loška gora,
2. parc. št. 719/2, pot v izmeri 361 m2, vpisana pri vl.

št. S002, k.o. Radana vas,
3. parc.št. 717, pot v izmeri 80 m2, vpisana pri vl. št.

S002, k.o. Radana vas,
4. parc. št. 718, pot v izmeri 168 m2, vpisana pri vl. št.

S002, k.o. Radana vas.

2
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica
v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 465-08-11/13/99/00
Zreče, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

1442. Spremembe pravilnika o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v Občini Zreče

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Ura-
dni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji
dne 19. 3. 2001 sprejel

S P R E M E M B E  P R A V I L N I K A
o merilih za določitev podaljšanega

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost

v Občini Zreče

1. člen
Prvi odstavek 5. člena pravilnika o merilih za določitev

podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kme-
tij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Zreče
(Uradni list RS, št. 93/00), se spremeni tako, da glasi:

»Bari, ki gostom nudijo tudi mehansko glasbo za ples
(diskoteka, nočni bar ipd.), lahko obratujejo med delavni-
kom v podaljšanem času največ do 24. ure, ob petkih in
sobotah in dnevih pred prazniki pa največ do 4. ure zjutraj
naslednjega dne«.

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Gostinski obrati, ki nudijo enostavne jedi (okrepčeval-

nice, pizzerije, slaščičarne), lahko obratujejo v podaljšanem
času ob petkih in sobotah in dnevih pred prazniki največ do
24. ure«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen
7. člen se spremeni in glasi:
»Izletniške kmetije, vinotoči in osmice lahko obratujejo

v podaljšanem obratovalnem času po predhodni najavi go-
stov med delavnikom največ do 1. ure zjutraj naslednjega
dne, ob petkih, sobotah in dnevi pred prazniki pa največ do
4. ure zjutraj naslednjega dne.«

3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu RS.
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Št. 306-01-00/01
Zreče, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

ŽIRI

1443. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Žiri za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 56/98) in 16. člena statuta Občine Žiri (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri
na 2. izredni seji dne 22. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri

za leto 2001

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Žiri za

leto 2001 (Uradni list RS, št. 16/01) tako, da glasi:
Proračun Občine Žiri za leto 2001 obsega:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 527,143.000
II. Skupaj odhodki 516,443.000
III. Proračunski presežek (I.-II.) 10,700.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prjeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.

kapit. deležev (IV.-V.) 0
VII. Skupni presežek (I.+IV.)-(II.+V.) 10,700.000

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje 97,320.000
IX. Odplačilo dolga 10,700.000
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 86,620.000
XI. Povečanje/Zmanjšanje sr. na računih

(I.+IV.+VIII.-II.-V.-IX.) 97,320.000

2. člen
Briše se 12. člen odloka o proračunu Občine Žiri za

leto 2001 (Uradni list RS, št. 16/01), ki pravi, da Občina
Žiri v letu 2001 izda bančno garancijo Stanovanjski zadrugi
Gorenjske Kranj za nakup desetih neprofitnih stanovanj v
PSC v višini 93,000.000 SIT.

3. člen
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri

za leto 2001 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 0250-10/01
Žiri, dne 22. marca 2001.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.

1444. Odlok o ustanovitvi proračunskega
stanovanjskega sklada Občine Žiri

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Go-
renjske, št.18/99) je Občinski svet občine Žiri na 2. izredni
seji dne 22. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega

sklada Občine Žiri

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski

sklad Občine Žiri ter določa njegov namen, čas za katerega
je ustanovljen, upravljanje proračunskega sklada in vire fi-
nanciranja.

2. člen
Proračunski stanovanjski sklad je evidenčni račun v

okviru računa proračuna Občine Žiri in se vzpostavlja zaradi
ločenega vodenja prejemkov in izdatkov na stanovanjskem
področju in zaradi uresničevanja namena, za katerega je
proračunski stanovanjski sklad ustanovljen.

3. člen
Namen proračunskega stanovanjskega sklada je finan-

ciranje občinskega stanovanjskega programa in v okviru
programa zlasti zagotavljanje materialne podlage za:

– gospodarjenje in upravljanje s socialnimi in neprofit-
nimi stanovanji

– gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori v
lasti občine

– pridobivanje, prenovo, graditev in vzdrževanje social-
nih in drugih neprofitnih stanovanj

– ukrepe občine, ki spodbujajo ostalo graditev in pre-
novo stanovanj v občini

– specifične stanovanjske programe v občini
– opravljanje drugih nalog v skladu s stanovanjskim

zakonom, statutom občine in drugimi predpisi

4. člen
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi za nedolo-

čen čas.

II. VIRI FINANCIRANJA PRORAČUNSKEGA SKLADA

5. člen
Proračunski stanovanjski sklad se financira iz:
– sredstev občinskega proračuna, zagotovljenih v pro-

računu za tekoče leto
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– namenskih prejemkov proračuna, ki so določeni kot
namenski prejemki proračuna, ki so določeni kot namenski
prejemki proračuna stanovanjskega sklada (najemnine in
kupnine za stanovanja, namenske dotacije pravnih in fizičnih
oseb, vračila stanovanjskih kreditov, najemnine in kupnine
za poslovne prostore…)

– iz prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sred-
stvi proračunskega stanovanjskega sklada

Obveznosti proračunskega stanovanjskega stanovanj-
skega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.

III. UPRAVITELJ SKLADA IN RAZPOLAGANJE
S SREDSTVI

6. člen
Upravitelj proračunskega stanovanjskega sklada je žu-

pan.
Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa

izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
Administrativna in druga opravila za sklad opravlja ob-

činska uprava.
Organizacijo in delovanje na stanovanjskem področju

se podrobneje določi s posebnim pravilnikom, ki ga sprej-
me občinski svet.

7. člen
Izplačila v breme proračunskega stanovanjskega skla-

da se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev prora-
čunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okvi-
ru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sta-
novanjskega sklada.

8. člen
Neporabljena sredstva na račun proračunskega stano-

vanjskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v
prihodnje leto.

IV. PRENEHANJE

9. člen
Proračunski stanovanjski sklad preneha:
– če proračunski stanovanjski sklad ne izpolnjuje na-

mena, za katerega je ustanovljen
– če sredstva proračunskega stanovanjskega sklada

ne zadostujejo več za izpolnjevanje njegovega namena.
Župan občine v 30 dneh po nastopu pogojev za pre-

nehanje proračunskega stanovanjskega sklada predlaga
občinskemu svetu spremembo tega odloka o ustanovitvi
sklada.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
Občina odpre evidenčni račun v okviru računa proraču-

na v roku 15 dni po veljavnosti odloka.

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

nem listu.

ŽUŽEMBERK

1445. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto
2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 79/99 in 124/00) in statuta Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski
svet občine Žužemberk na predlog župana na svoji 17. seji
dne 12. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Žužemberk za leto 2001 (v na-

daljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za
financiranje primerne porabe in nalog, ki jih z ustavo, zako-
ni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Žužem-
berk.

2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt

razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bi-
lanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja. S proračunskimi postavkami je
opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih. Pri-
hodki in odhodki krajevne skupnosti se skladno z zakonom
vključijo v proračun in so izkazani kot konsolidirani izkazi.

3. člen
Občinski proračun za leto 2001 obsega:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupaj prihodki 557,209.000
II. Skupaj odhodki 613,123.000
III. Proračunski primanjkljaj 55,914.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 115.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.) 115.000
VII. Skupni primanjkljaj 55,799.000

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje 9,000.000

Št. 0250-9/01
Žiri, dne 22. marca 2001.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.
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IX. Odplačilo dolga 314
X. Neto financiranje (VIII. – IX.) 55,914.000
XI. Zmanjšanje sredstev na računih

(I. + IV. + VIII. – II. – V. – IX.) 47,113.000

Stanje sredstev na računih preteklega leta
47,113.000 SIT

4. člen
Od prejemkov proračuna se izloči do 1,5% v proračun-

sko rezervo in do 0,5% v splošno proračunsko rezervacijo.
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec,

vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

5. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obvezno-

sti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti
proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se krat-
koročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih pre-
jemkov.

6. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski

prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega na-
črta in proračuna.

7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sred-

stev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega podro-
čja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se
smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev
se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo pravilo-
ma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost
uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.

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

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

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

9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skr-

bi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega poo-
blaščena oseba.

10. člen
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sred-

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

11. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev

spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so
bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%,

– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske
rezervacije,

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti

občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna.
Župan je dolžan na prvi naslednji seji občinskega sveta

poročati o višini in namenih sredstev proračunske rezerve, o
višini kratkoročnega zadolževanja in o vrsti premičnin, ki se
jih pridobiva oziroma odtujuje.

12. člen
Župan lahko pooblasti višjega upravnega delavca pri-

stojnega za finance za odločanje:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabni-

kih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana
ter mu predlaga ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamez-
nimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,

– po pooblastilu župana razpolaga s splošno proračun-
sko rezervacijo do določenega zneska,

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti
in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

13. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo

pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so
najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva prejema računa.

Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posre-
dni porabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo.

14. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dol-

žni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga in
naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naro-
čilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni upora-
bniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upošte-
vati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki
ga izda župan.

15. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

pristojnim organom občinske uprave predložiti program del
in finančni načrt za leto 2001, ki je usklajen s proračunom v
30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posre-
dovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev
po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji
ekonomske klasifikacije za preteklo leto.

16. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na kon-

cu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
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Sredstva razporejena v času začasnega financiranja do
uveljavitve tega odloka so sestavni del proračuna za leto
2001.

17. člen
Spremembe odloka o proračunu se sprejemajo na enak

način kot odlok o proračunu.

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

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

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

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

Št. 032-01/01-196/4
Žužemberk, dne 12. marca 2001.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

1446. Odlok o določitvi števila članov sveta ter
določitvi volilne enote za volitve članov sveta
Krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 70/00) ter 116. člena statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je
Občinski svet občine Žužemberk na 16. seji dne 28. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov sveta ter določitvi

volilne enote za volitve članov sveta Krajevne
skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

1. člen
S tem sklepom se določa število članov sveta Krajevne

skupnosti Hinje (v nadaljevanju: KS) v Občini Žužemberk ter
število in območje volilnih enot za volitve članov sveta KS v
Občini Žužemberk.

2. člen
Svet KS šteje enajst članov. Za volitve članov sveta se

določi ena volilna enota, ki obsega območje naselij Hinje,
Hrib pri Hinjah, Lazina, Lopata, Pleš, Prevole, Ratje, Sela pri
Hinjah, Visejec, Vrh pri Hinjah, Žvirče.

3. člen
Volitve v svet KS v Občini Žužemberk izvajajo občinska

volilna komisija, volilna komisija KS in volilni odbori v skladu

z določili zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 70/95).

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

nem listu RS.

Št. 1117/2000
Žužemberk, dne 28. decembra 2000.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

1447. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen
programov predšolske vzgoje v Občini
Žužemberk

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98 in 102/00) in na podlagi 9. člena statuta
Občine Žužemberk (Uradni list RS, 34/99, 63/00 in 93/00)
je Občinski svet občine Žužemberk na predlog Osnovne
šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 17. seji dne
12. 3.  2001 sprejel

S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen programov

predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

1
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnov-

ni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo me-
sečno:

1. I. starostna skupina (1 – 3 let) 57.200 SIT,
2. II. starostna skupina (3 – 7 let) 48.600 SIT,
3. varstvo v družini 57.200 SIT.
Za dneve odsotnosti otroka iz I. in II. starostne skupine

iz vrtca pri OŠ Žužemberk se staršem odračuna dnevni
odbitek za živila v vrtcu, kar znaša na dan 295 SIT.

Za dneve odsotnosti otroka iz varstva v družini pri vrtcu
OŠ Žužemberk se staršem odračuna dnevni odbitek za živila
v vrtcu, kar znaša 365 SIT.

2
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni

šoli Prevole znaša mesečno:
starostna skupina (3 – 7 let) 45.200 SIT.
Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca pri Osnovni šoli

Prevole se staršem odračuna dnevni odbitek za živila v vrtcu,
kar znaša na dan 290 SIT.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu,

cene programov pa se uporabljajo od 1.  2.  2001 dalje.
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4
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o

določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žu-
žemberk št. 179/99 z dne 25. 5.  1999.

Št. 032-01/01-195/3
Žužemberk, dne 12. marca 2001.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

1448. Ugotovitveni sklep o prenehanju in prenosu
mandata na naslednjega kandidata

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98, 74/98 in 70/00) in 30. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Občinski svet občine Žužemberk na predlog komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na
16. seji dne 28. 12. 2000 sprejel naslednji

u g o t o v i t v e n i    s k l e p

1
Funkcija člana občinskega sveta Janka Skubeta je na

podlagi pisnega odstopa prenehala z dnem 28. 12. 2000.

2
Na podlagi prenehanja mandata za člana občinskega

sveta, preneha tudi imenovanje Janka Skubeta za predse-
dnika odbora za lokalno samoupravo in tudi članstvo v tem
odboru.

3
Občinski svet posreduje ta ugotovitveni sklep Občinski

volilni komisiji z zadolžitvijo, da sprejme ugotovitev o preno-
su mandata za člana občinskega sveta na naslednjega kan-
didata z liste Slovenska ljudska stranka, SLS, Andreja Hoče-
varja.

Št. 1116/2000
Žužemberk, dne 28. decembra 2000.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

1449. Sklep o potrditvi stališč do pripomb na osnutek
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Novo mesto

Na podlagi 9. in 17. člena statuta Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je na predlog
župana Občinski svet občine Žužemberk na 17. seji dne
12. 3. 2001 sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Žužemberk je obravnaval in potr-
dil stališča do pripomb na osnutek sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Žužemberk –
dopolnjene 2000.

Št. 032-01/01-194/2
Žužemberk, dne 12. marca 2001.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

1450. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in
uredniškega odbora občinskega glasila Občine
Žužemberk

Na podlagi statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS,
št. 34/99, 63/00 in 93/00) in odloka o ustanovitvi in izda-
janju javnega glasila Občine Žužemberk (Uradni list RS, št.
123/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priz-
nanja na 17. seji dne 12. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju odgovornega urednika

in uredniškega odbora občinskega glasila
Občine Žužemberk

1
Za odgovorno urednico občinskega glasila se imenuje:
Polona Mrvar, Vrti 4, Žužemberk

Za člane uredniškega odbora se imenujejo:
Slavko Mirtič, Dvor 23A, Dvor
Ljuba Nose, Dvor 43, Dvor
Slavko Gliha, Ulica v Kokovšek 35, Ljubljana
Vlado Kostevc, Grajski trg 37, Žužemberk.

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

nem listu RS.

Št. 032-01/01-200/8
Žužemberk, dne 12. marca 2001.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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1451. Uredba o financiranju ukrepov kmetijske politike
v obdobju začasnega financiranja Republike
Slovenije v obdobju april–junij leta 2001

Na podlagi 5., 18. in 126. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00), 32. in 46. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o financiranju ukrepov kmetijske politike v
obdobju začasnega financiranja Republike
Slovenije v obdobju april–junij leta 2001

1. člen
(obračun)

V obdobju od 1. aprila 2001 do 30. junija 2001 se
proračunska sredstva namenijo za plačilo odobrenih zah-
tevkov, ki so bili vloženi na podlagi uredbe o financiranju
ukrepov kmetijske politike v obdobju začasnega financiranja
Republike Slovenije v obdobju januar–marec leta 2001
(Uradni list RS, št. 9/01) za plačilo odobrenih zahtevkov za
finančne intervencije, ki so bili vloženi na podlagi uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva ter proizvodnje hrane za leto 2000 (Uradni list RS, št.
27/00, 31/00, 48/00, 54/00, 78/00, 88/00, 97/00,
108/00 in 9/01, v nadaljevanju: uredba 2000) in niso bili
izplačani iz proračuna za leto 2000, razen za namen iz
točke VII 18. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
2000 “Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg“.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila in velja do 30. junija

2001.

Št. 403-23/2001-3
Ljubljana, dne 29. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1452. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg

Na podlagi 5. člena v zvezi z 19. in 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov

in živil za zunanji trg

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina uredbe)

Za uresničevanje ciljev kmetijske tržno-cenovne politi-
ke, se uvedejo podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in
živil za zunanji trg (v nadaljevanju: podpore), kot ukrep za
pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridelkov in živil.

Sredstva za plačilo podpor po tej uredbi se zagotovijo v
okviru proračunske postavke 6636 Ukrepi za stabilizacijo
trga (notranji in zunanji trg).

II. UKREP: PODPORE ZA PRIPRAVO KMETIJSKIH
PRIDELKOV IN ŽIVIL ZA ZUNANJI TRG

2. člen
(namen ukrepa)

Namen ukrepa iz prejšnjega člena je nadomestitev
uvoznih dajatev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov)
ali enakovrednega nadomestnega blaga.

3. člen
(upravičenci)

Upravičenci do podpor po tej uredbi so fizične in prav-
ne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovin-
sko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo sedež
oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

4. člen
(pridobitev sredstev podpor)

Sredstva podpor pridobi upravičenec na podlagi doka-
zila o izvršenem izvozu.

Upravičenec ni upravičen do podpor, če vlaga zahte-
vek za pridobljene proizvode ali uvozno blago v nespreme-
njenem stanju, ki se v okviru postopka uvoza zaradi izvoza
izvaža oziroma ponovno izvaža skladno z 89. členom Carin-
skega zakona (Uradni list RS, št 1/95, 28/95, 32/99,
40/99 in 13/01) in je to razvidno iz carinskih dokumentov,
ki jih je priložil zahtevku.

Upravičenec, ki je izvozil blago, ki je predmet humani-
tarne pomoči, ni upravičen do sredstev po tej uredbi.

5. člen
(višina podpor)

Višina podpor za posamezne kmetijske pridelke in živi-
la, je določena v “Seznamu proizvodov in višini podpor za
pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg“, ki je kot
priloga sestavni del te uredbe.

III. POSTOPEK

6. člen
(zahtevek)

Podpore po tej uredbi pridobijo upravičenci neposre-
dno na podlagi pisnih zahtevkov.

Zahtevek za pridobitev podpor po tej uredbi vlagajo
upravičenci v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi
pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun, in sicer
na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na Agenciji za kme-
tijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.

Vlagatelji, ki uveljavljajo podpore po tej uredbi za druge
upravičence (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji),
morajo vlogam priložiti tudi njihovo pooblastilo. Upravičenci
zahtevkov jamčijo za pravilnost podatkov, navedenih v vlogi
s svojim podpisom na pooblastilu.

Pooblaščeni vlagatelji, ki podpore po tej uredbi prido-
bijo za druge upravičence, morajo tako pridobljene podpore
nakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po
njihovem prejemu.

Pooblaščeni vlagatelji ne smejo pogojevati uveljavljenja
ali izplačila podpor po tej uredbi upravičencu z obsegom

VLADA
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proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali naku-
pom katerega koli blaga iz svoje trgovinske mreže.

Za uveljavljanje podpor po tej uredbi sme pooblaščeni
vlagatelj, ki podpore po tej uredbi pridobiva za druge, upravi-
čencu zaračunati stroške poslovanja, do višine 1% uveljavljenih
sredstev, vendar ne več kot 1.000 SIT na odobreno vlogo.

7. člen
(rok za vložitev zahtevka)

Zahtevke za izplačilo podpor po tej uredbi vlagajo upra-
vičenci ali pooblaščeni vlagatelji do 20. v mesecu za pretekli
mesec na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana.

Kopije vlog morajo upravičenci hraniti še najmanj pet
let po njihovi odobritvi.

8. člen
(odobritev zahtevka)

O dodelitvi podpore na podlagi neposrednih vlog odlo-
či minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: minister) z odločbo.

Nepopolne in prepozno prispele zahtevke, minister s
sklepom zavrže, razen vlog, ki so nepopolne zaradi očitnih
napak. Kot očitna napaka se šteje neskladnost podatkov iz
vloge s podatki iz uradnih evidenc.

Vloge, ki so nepopolne zaradi očitnih napak, lahko
upravičenec oziroma vlagatelj dopolni v roku 8 dni po preje-
mu poziva o dopolnitvi. Če vloge upravičenec oziroma vlaga-
telj v določenem roku ne dopolni ali jo dopolni neustrezno,
se ta s sklepom ministra zavrže.

Neutemeljene vloge se s sklepom ministra zavrnejo.
Zoper sklep ministra iz prejšnjih odstavkov tega člena,

lahko upravičenec v roku 15 dni od vročitve sklepa oziroma
odločbe vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, zahtevo za ponovno
preveritev postopka dodeljevanja podpore. Prepozno vložene
zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O zahtevi za
ponovno preveritev postopka odloči minister s sklepom.

Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti
iz te uredbe ministrstvo ne plačuje zamudnih obresti.

9. člen
(vrnitev sredstev)

Upravičenec mora vrniti vse podpore, pridobljene na
podlagi te uredbe, če se blago, za katerega je pridobil

sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji, ki jih
določa 597. člen uredbe za izvajanje carinskega zakona
(Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 12/00, 14/00 in
112/00).

10. člen
(sorazmerno zmanjšanje sredstev podpor)

V primeru, da višina zahtevkov za posamezen kmetijski
pridelek oziroma živilo preseže obseg podpore, določenih s
to uredbo, se lahko višina sredstev podpor na enoto tega
pridelka oziroma živila sorazmerno zmanjša. Nadzor nad
ustreznostjo izvaja pristojna carinska služba.

IV. PREHODNA DOLOČBA

11. člen
Obračun odobrenih zahtevkov za namen “Izravnava

stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg“ iz točke VIII 18.
člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000, ki
so bili vloženi v letu 2000 in še niso izplačani iz proračuna
za leto 2000, se opravi po pogojih iz uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 2000 in izvede v breme proraču-
na 2001.

Obračun zahtevkov za izvoz do 31. marca 2001 za
namen podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za
zunanji trg se opravi po pogojih iz uredbe o uvedbi podpor
za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg.

V. KONČNA DOLOČBA

12. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila in velja do 30. junija

2001.

Št. 403-22/2000-4
Ljubljana, dne 29. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA

Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
Tarifna Poimenovanje Podpora v
oznaka SIT/enoto

1 2 3

0102 Živo govedo
0102 10 – Čistih pasem, plemenske:
0102 10 10 – – telice (samice goveda, ki še niso telile) 70.000,00/kos
0102 90 – Druge:

– – domačih pasem:
– – – z maso nad 300 kg:
– – – – telice (samice goveda, ki še niso telile):

0102 90 51 – – – – – za zakol 30,00 SIT/kg ž.m.*
– – – – krave:

0102 90 61 – – – – – za zakol 30,00 SIT/kg ž.m.*
– – – – druge:

0102 90 71 – – – – – za zakol 75,00 SIT/kg ž.m.*
* Za izvoz živega goveda za zakol slovenskega porekla v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se

navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.
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0106 00 Druge žive živali
0106 00 10 – Domači kunci 30,00 SIT/kom

0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno *
0201 20 – Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20 – – ”kompenzirane četrti” 207,00/kg**
0201 20 30 – – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti 112,50/kg**
0201 20 50 – – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti 232,50/kg**
0201 20 90 – – drugo 232,50/kg**
0201 30 00 – Brez kosti 300,00/kg**

* Velja izključno za goveje meso slovenskega porekla oziroma za meso govedi, ki je bilo pred zakolom najmanj tri mesece pitano v Republiki
Sloveniji. Živali morajo biti odkupljene na domačem trgu najmanj po ceni 525 SIT/kg klavne mase za klavne trupe oz. polovice bikov, starih do 24
mesecev, preračunano na kakovostni tržni razred R3 in zaklane v slovenskih klavnicah, kar mora biti dokumentirano s priloženo kopijo računa za
odkup govedi ter kopijo ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopijo veterinarskega spričevala.

** Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.

0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega
mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži, ohlajeni ali zmrznjeni 10,60/kg

0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Kokoši vrste Gallus domesticus:

0207 11 – – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene: 12,00/kg
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene: 12,00/kg
0207 13 – – kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni:

– – – kosi:
– – – – s kostmi:

0207 13 50 – – – – – prsa in kosi prs 18,00/kg
0207 13 60 – – – – – noge in kosi nog 15,00/kg

– – – drobovje:
0207 13 91 – – – – jetra 10,00 /kg
0207 13 99 – – – – drugo 10,00 /kg
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni:
0207 14 50 – – – – – prsa in kosi prs 18,00/kg
0207 14 60 – – – – – noge in kosi nog 15,00/kg

– – – drobovje:
0207 14 91 – – – – jetra 10,00/kg
0207 14 99 – – – – drugo 10,00/kg

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
prekajeni; užitna moka ali zdrob iz mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov
– Meso prašičje:

0210 11 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – posušena ali prekajena:

0210 11 31 – – – – – šunke in njihovi kosi 120,00/kg
0210 11 39 – – – – – plečeta in njihovi kosi 51,00/kg
0210 12 – – prsi s potrebušino in njihovi kosi:

– – – domačih prašičev:
0210 12 19 – – – – sušene ali prekajene 26,60/kg
0210 19 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
– – – – sušeno ali prekajeno:
– – – – – drugo:

0210 19 81 – – – – – – brez kosti 100,00/kg
0210 20 – Meso, goveje 162,50/kg

0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304
– Druge ribe, razen jeter in iker:

0302 61 – – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.),
papaline (Sprattus Sprattus) 12,00/kg



Stran 2502 / Št. 23 / 30. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

1 2 3

0401* Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil
0401 10 – Z največ 1 mas.% maščobe:
0401 10 10 – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 5,80
0401 10 90 – – drugo 5,80
0401 20 – Z več kot 1 mas.% do vključno 6 mas.% maščobe:

– – do vključno 3 mas.%:
0401 20 11 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % 5,80
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas.% 9,00

0401 20 19 – – – drugo
– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % 5,80
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas.% 9,00
– – nad 3 mas.%:

0401 20 91 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov
– – – – z vsebnostjo maščobe do vljučno 4 mas. % 11,30
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. %

0401 20 99 – – – drugo
– – – – z vsebnostjo maščobe do vljučno 4 mas. % 11,30
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. %

0401 30 – Z več kot 6 mas.% maščobe:
– – do vključno 21 mas.%:

0401 30 11 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 10 mas. %
– – – – – z več kot 10 mas.% do vključno 17 mas.% 26,20
– – – – – z več kot 17 mas.% 39,30

0401 30 19 – – – drugo
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 10 mas. %
– – – – – z več kot 10 mas.% do vključno 17 mas.%
– – – – – z več kot 17 mas.% 39,30
– – nad 21 mas.% pa do vključno 45 mas.%:

0401 30 31 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 35 mas. % 95,50
– – – – – z več kot 35 mas.% do vključno 39 mas.% 149,20
– – – – – z več kot 39 mas.% 164,50

0401 30 39 – – – drugo
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 35 mas. % 95,50
– – – – – z več kot 35 mas.% do vključno 39 mas.% 149,20
– – – – – z več kot 39 mas.% 164,50
– – nad 45 mas.%:

0401 30 91 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 68 mas. % 187,50
– – – – – z več kot 68 mas.% do vključno 80 mas.% 275,60
– – – – – z več kot 80 mas.% 321,60

0401 30 99 – – – drugo
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 68 mas. % 187,50
– – – – – z več kot 68 mas.% do vključno 80 mas.% 275,60
– – – – – z več kot 80 mas.% 321,60

0402* Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
0402 10 – V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z manj kot 1,5 mas.% maščobe:

– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:
0402 10 11 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg 189,40
0402 10 19 – – – drugo 189,40

– – drugo:
0402 10 91 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg 1,90
0402 10 99 – – – drugo 1,90

– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas.% maščobe:
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0402 21 – – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:

0402 21 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
– – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – do vključno 11 mas.% 189,40
– – – – – – z več kot 11 mas.% do vključno 17 mas.% 239,80
– – – – – – z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.% 252,70
– – – – – – z več kot 25 mas.% 271,70
– – – – drugo:

0402 21 17 – – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas.% 189,40
0402 21 19 – – – – – z vsebnostjo maščob več kot 11 mas.% pa do vključno 27 mas. %

– – – – – – do vključno 17 mas.% 239,80
– – – – – – z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.% 252,70
– – – – – – z več kot 25 mas.% 271,70
– – – z vsebnostjo maščob nad 27 mas.%:

0402 21 91 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
– – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – do vključno 28 mas.% 273,70
– – – – – – z več kot 28 mas.% do vključno 29 mas.% 275,40
– – – – – – z več kot 29 mas.% do vključno 41 mas.% 278,90
– – – – – – z več kot 41 mas.% do vključno 45 mas.% 298,10
– – – – – – z več kot 45 mas.% do vključno 59 mas.% 304,80
– – – – – – z več kot 59 mas.% do vključno 69 mas.% 330,30
– – – – – – z več kot 69 mas.% do vključno 79 mas.% 345,20
– – – – – – z več kot 79 mas.% 362,20

0402 21 99 – – – – drugo
– – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – do vključno 28 mas.% 273,70
– – – – – – z več kot 28 mas.% do vključno 29 mas.% 275,40
– – – – – – z več kot 29 mas.% do vključno 41 mas.% 278,90
– – – – – – z več kot 41 mas.% do vključno 45 mas.% 298,10
– – – – – – z več kot 45 mas.% do vključno 59 mas.% 304,80
– – – – – – z več kot 59 mas.% do vključno 69 mas.% 330,30
– – – – – – z več kot 69 mas.% do vključno 79 mas.% 345,20
– – – – – – z več kot 79 mas.% 362,20

0402 29 – – drugo
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:

0402 29 11 – – – – posebno mleko za dojenčke, v hermetično zaprti embalaži z neto vsebino do 500 g,
z vsebnostjo maščob več kot 10 mas.%
– – – – drugo:

0402 29 15 – – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
– – – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – – do vključno 11 mas.% 1,90
– – – – – – – z več kot 11 mas.% do vključno 17 mas.% 2,40
– – – – – – – z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.% 2,50
– – – – – – – z več kot 25 mas.% 2,70

0402 29 19 – – – – – drugo
– – – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – – do vključno 11 mas.% 1,90
– – – – – – – z več kot 11 mas.% do vključno 17 mas.% 2,40
– – – – – – – z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.% 2,50
– – – – – – – z več kot 25 mas.% 2,70
– – – z vsebnostjo maščob več kot 27 mas.%:

0402 29 91 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
– – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – do vključno 41 mas.% maščobe 2,70
– – – – – – z več kot 41 mas.% maščobe 3,00

0402 29 99 – – – – drugo
– – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – do vključno 41 mas.% maščobe 2,70
– – – – – – z več kot 41 mas.% maščobe 3,00
– Drugo:

0402 91 – – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas.%:
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0402 91 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe:
– – – – – – manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – – do vključno 3 mas.%
– – – – – – – z več kot 3 mas.%
– – – – – – 15 in več mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – – do vključno 3 mas.% 28,20
– – – – – – – z več kot 3 mas.% do vključno 7,4 mas.% 34,50
– – – – – – – z več kot 7,4 mas.% 42,00

0402 91 19 – – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe:
– – – – – – manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – – do vključno 3 mas.%
– – – – – – – z več kot 3 mas.%
– – – – – – 15 in več mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – – do vključno 3 mas.% 28,20
– – – – – – – z več kot 3 mas.% do vključno 7,4 mas.% 34,50
– – – – – – – z več kot 7,4 mas.% 42,00
– – – z vsebnostjo maščob več kot 8 mas.% pa do vključno 10 mas.%:

0402 91 31 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe:
– – – – – – manj kot 15%
– – – – – – 15% in več 49,60

0402 91 39 – – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe:
– – – – – – manj kot 15%
– – – – – – 15% in več 49,60
– – – z vsebnostjo maščob več kot 10 mas.% pa do vključno 45 mas. %:

0402 91 51 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
0402 91 59 – – – – drugo

– – – z vsebnostjo maščob več kot 45 mas.%:
0402 91 91 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino 159,40

do vključno 2,5 kg
0402 91 99 – – – – drugo 159,40
0402 99 – – drugo:

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 mas.%:
0402 99 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe z manj kot 15 mas. %
in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas.%
– – – – – – z več kot 3 mas.% do vključno 6,9 mas.%
– – – – – – z več kot 6,9 mas.%
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
s 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas.% 0,70
– – – – – – z več kot 3 mas.% do vključno 6,9 mas.% 0,80
– – – – – – z več kot 6,9 mas.% 1,10

0402 99 19 – – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vljučno 3 mas.%
– – – – – – z več kot 3 mas.% do vključno 6,9 mas.%
– – – – – – z več kot 6,9 mas.%
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – – z manj kot 3 mas.% 0,70
– – – – – – – z več kot 3 mas.% do vključno 6,9 mas.% 0,80
– – – – – – – z več kot 6,9 mas.% 1,10
– – – z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas.% pa do vključno 45 mas.%:

0402 99 31 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas.%:
– – – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe z manj kot 15 mas.%:
– – – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe z 15 ali več mas.%: 1,10
– – – – – z vsebnostjo maščobe od 21 do vključno 39 mas.%: 1,00
– – – – – z vsebnostjo maščobe nad 39 mas.%: 1,60
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0402 99 39 – – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas.%:
– – – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe z manj kot 15 mas.%:
– – – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe z 15 ali več mas.%: 1,10
– – – – – z vsebnostjo maščobe od 21 do vključno 39 mas.%: 1,10
– – – – – z vsebnostjo maščobe nad 39 mas.%: 1,60
– – – z vsebnostjo maščob, več kot 45 mas.%:

0402 99 91 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg 1,90
0402 99 99 – – – – drugo 1,90

0403* Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali
z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom

0403 10 – Jogurt:
– – nearomatiziran ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava:
– – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 10 11 – – – – do vključno 3 mas.%
– – – – – do vključno 1,5 mas.%
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – – z več kot 1,5 mas. %
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah

0403 10 13 – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah

0403 10 19 – – – – več kot 6 mas.%
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 10 31 – – – – do vključno 3 mas.%
– – – – – do vključno 1,5 mas.%
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – – z več kot 1,5 mas. %
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah

0403 10 33 – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah

0403 10 39 – – – – več kot 6 mas.%
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 10 51 – – – – do vključno 1,5 mas.%
0403 10 53 – – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
0403 10 59 – – – – več kot 27 mas.%

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 10 91 – – – – do vključno 3 mas.%
0403 10 93 – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
0403 10 99 – – – – več kot 6 mas.%
0403 90 – Drugo

– – nearomatizirano ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:
– – – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 90 11 – – – – – do vključno 1,5 mas.% 186,20
0403 90 13 – – – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%

– – – – – – do vključno 11 mas. % 186,20
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. % 237,50
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. % 250,30
– – – – – – več kot 25 mas. % 269,20

0403 90 19 – – – – – več kot 27 mas.% 271,20
– – – – drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 90 31 – – – – – do vključno 1,5 mas.% 1,90
0403 90 33 – – – – – več kot 1,5 mas.% do vključno 27 mas.%

– – – – – – do vključno 11 mas. % 1,90
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. % 2,40
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. % 2,50
– – – – – – več kot 25 mas. % 2,70

0403 90 39 – – – – – več kot 27 mas.% 2,70
– – – drugo:
– – – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:
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0403 90 51 – – – – – do vključno 3 mas.%
– – – – – – do vključno 1,5 mas. % 5,80
– – – – – – več kot 1,5 mas. %

0403 90 53 – – – – – več kot 3 mas.% do vključno 6 mas.% 125,00

0403 90 59 – – – – – več kot 6 mas.%
– – – – – – do vključno 10 mas. %
– – – – – – več kot 10 mas.% do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas.% do vključno 21 mas. % 39,30
– – – – – – več kot 21 mas.% do vključno 35 mas. % 95,50
– – – – – – več kot 35 mas.% do vključno 39 mas. % 149,20
– – – – – – več kot 39 mas.% do vključno 45 mas. % 161,50
– – – – – – več kot 45 mas.% do vključno 68 mas. % 161,50
– – – – – – več kot 68 mas.% do vključno 80 mas. % 161,50
– – – – – – več kot 80 mas. % 161,50
– – – – drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 90 61 – – – – – do vključno 3 mas.%
– – – – – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – – – več kot 1,5 mas. %

0403 90 63 – – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
0403 90 69 – – – – – več kot 6 mas.%

– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 90 71 – – – – do vključno 1,5 mas.%
0403 90 73 – – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
0403 90 79 – – – – več kot 27 mas.%

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 90 91 – – – – do vključno 3 mas.%
0403 90 93 – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
0403 90 99 – – – – več kot 6 mas.%

0404* Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih
mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu

0404 90 – Drugo:
– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0404 90 21 – – – do vključno 1,5 mas.%
– – – – v prahu ali zrnih 189,40
– – – – Drugo, z vsebnostjo suhe snovi brez maščobe:
– – – – – manj kot 15 mas. %
– – – – – 15 ali več mas. % 28,20

0404 90 23 – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – Drugo, z vsebnostjo maščob:
– – – – – – do vključno 11 mas. % 189,40
– – – – – – več kot 11 mas.% do vključno 17 mas. % 239,80
– – – – – – več kot 17 mas.% do vključno 25 mas. % 252,70
– – – – – – več kot 25 mas. % 271,70
– – – – Drugo, razen v prahu ali zrnih
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe z manj kot 15 mas. %
in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %
– – – – – – več kot 6 mas. % do vključno 10 mas. %
– – – – – – več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas.%
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. % 28,20
– – – – – – več kot 3 mas. % do vključno 7,4 mas. % 34,50
– – – – – – več kot 7,4 mas. % do vključno 8 mas. % 42,00
– – – – – – več kot 8 mas. % do vključno 10 mas. % 49,60
– – – – – – več kot 10 mas.% 51,90



Uradni list Republike Slovenije Št. 23 / 30. 3. 2001 / Stran 2507

1 2 3

0404 90 29 – – – več kot 27 mas.%
– – – – v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe
– – – – – do vključno 28 mas. % 273,70
– – – – – več kot 28 mas.% do vključno 29 mas. % 275,40
– – – – – več kot 29 mas. % do vključno 41 mas. % 278,90
– – – – – več kot 41 mas.% do vključno 45 mas. % 298,10
– – – – – več kot 45 mas. % do vključno 59 mas. % 304,80
– – – – – več kot 59 mas.% do vključno 69 mas. % 330,30
– – – – – več kot 69 mas. % do vključno 79 mas. % 345,20
– – – – – več kot 79 mas. % 362,20
– – drugo, z vsebnostjo maščob:

0404 90 81 – – – do vključno 1,5 mas.%
– – – – v prahu ali zrnih 1,90
– – – – Drugo, z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe:
– – – – – manj kot 15 mas. %
– – – – – 15 ali več mas. % 0,70

0404 90 83 – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – več kot 11 mas.% do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – več kot 25 mas. %
– – – – Drugo, razen v prahu ali zrnih
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. % 1,90
– – – – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. % 2,40
– – – – – – več kot 6 mas. % do vključno 10 mas. % 2,50
– – – – – – več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. % 2,70
– – – – – – več kot 17 mas.%
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. % 0,70
– – – – – – več kot 3 mas. % do vključno 6,9 mas. % 0,80
– – – – – – več kot 6,9 mas. % do vključno 9,5 mas. % 1,10
– – – – – – več kot 9,5 mas. % do vključno 21 mas. % 1,10

0404 90 89 – – – več kot 27 mas.%
– – – – v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe
– – – – – do vključno 41 mas. % 2,70
– – – – – več kot 41 mas. % 3,00
– – – – Drugo, razen v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe:
– – – – – do vključno 39 mas. % 1,10
– – – – – več kot 39 mas. % do vključno 45 mas. % 1,60
– – – – – več kot 45 mas.% 1,90

0405* Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi
0405 10 – Maslo:

– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas.%:
– – – naravno maslo:

0405 10 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. % 413,40
– – – – – – 82 ali več mas.% 423,70

0405 10 19 – – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. % 413,40
– – – – – – 82 ali več mas.% 423,70

0405 10 30 – – – rekombinirano maslo
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. % 413,40
– – – – – – 82 ali več mas.% 423,70
– – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
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– – – – – – 80 ali več mas. % do 82 mas. % 413,40
– – – – – – 82 ali več mas.% 423,70

0405 10 50 – – – sirotkino maslo
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. % 413,40
– – – – – – 82 ali več mas.% 423,70
– – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. % 413,40
– – – – – – 82 ali več mas.% 423,70

0405 10 90 – – drugo 439,20
0405 20 – Mlečni namazi:
0405 20 10 – – z vsebnostjo maščob 39 mas.% ali več, vendar z manj kot 60 mas.% maščobe
0405 20 30 – – z vsebnostjo maščob 60 mas.% ali več, pa do vključno 75 mas.% maščobe
0405 20 90 – – z vsebnostjo maščob več kot 75 mas.%, vendar z manj kot 80 mas.% maščobe

– – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – več kot 75 mas. % vendar manj kot 78 mas. % 387,60
– – – – 78 ali več mas.% 403,10

0405 90 – Drugo:
0405 90 10 – – z vsebnostjo maščob 99,3 mas.% ali več maščobe, 538,40

ter z največ 0,5 mas.% vode
0405 90 90 – – drugo 423,70

0406* Sir in skuta maks. min. vseb.
vsebnost maščobe
vode v % v SS v %

0406 10 – Sveži sir (vključno sir iz sirotke), nefermentiran, in skuta:
0406 10 20 – – z vsebnostjo maščob do vključno

40 mas.%
– – – sir iz sirotke, razen soljene Ricotta
– – – drugo
– – – – z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi, več kot 47 mas. %
do vključno 72 mas. %
– – – – – Ricotta, soljena
– – – – – – proizveden izključno iz ovčjega mleka 55 45 93,90
– – – – – – Drugo 55 39 87,40
– – – – – Skuta 60 38,40
– – – – – Drugo
– – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 5 mas. % 60 127,40
– – – – – – – 5 ali več mas. % vendar manj kot 19 mas. % 60 5 129,20
– – – – – – – 19 ali več mas. % vendar manj kot 39 mas. % 57 19 144,20
– – – – – – – Drugo, z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi:
– – – – – – – – več kot 47 mas. % vendar ne več kot 52 mas. % 40 39 211,90
– – – – – – – – več kot 52 mas. % vendar ne več kot 62 mas. % 40 39 176,60
– – – – – – – – več kot 62 mas. %
– – – – z izračunano vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi, več kot 72 mas. %:
– – – – – smetanov sir, z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi, več kot 77 mas. % vendar ne več
kot 83 mas. % in vsebnost maščobe v suhi snovi
– – – – – – 60 ali več mas. % in manj kot 69 mas. % 60 60 65,50
– – – – – – 69 ali več mas. % 59 69 79,40
– – – – – Drugo
– – – – Drugo

0406 10 80 – – drugo
0406 20 – Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:
0406 20 10 – – zeliščni sir glarus (znan kot schabziger), narejen iz

posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči
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0406 20 90 – – drugo
– – – sirni izdelki iz sirotke
– – – Drugo
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 20 mas. %, z
vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. % in vsebnostjo
suhe snovi:
– – – – – 60 ali več mas. % vendar manj kot 80 mas. % 40 34 146,50
– – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 85 mas. % 20 30 193,30
– – – – – 85 ali več mas. % vendar manj kot 95 mas. % 15 30 205,40
– – – – – 95 ali več mas. % 5 30 229,60
– – – – Drugo

0406 30 – Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:
0406 30 10 – – za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so

ementalski sir, gruyere in appenzell in ki lahko vsebujejo
dodani zeliščni sir glarus (znan kot schabziger);
pripravljen za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v
suhi snovi do vključno 56 mas.%
– – drugo:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas.% in
z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

0406 30 31 – – – – do vključno 48 mas.%
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:
– – – – – – 40 in več mas. % in manj kot 43 mas. % in
vsebnostjo maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 20 mas. % 60 23,80
– – – – – – – 20 in več mas. % 60 20 34,90
– – – – – – 43 in več mas. % in vsebnostjo maščobe
v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 20 mas. % 57 23,80
– – – – – – – 20 in več mas. % in manj kot 40 mas. % 57 20 34,90
– – – – – – – 40 in več mas. % 57 40 50,70

0406 30 39 – – – – več kot 48 mas.%:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:
– – – – – – 40 in več mas. % in manj kot 43 mas. % 60 48 34,90
– – – – – – 43 in več mas. % in manj kot 46 mas. % 57 48 50,70
– – – – – – 46 in več mas. % in vsebnostjo maščobe
v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 55 mas. % 54 48 50,70
– – – – – – – 55 in več mas. % 54 55 57,40

0406 30 90 – – – z vsebnostjo maščob več kot 36 mas.% 54 79 60,20
0406 40 – Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi

plesnimi nastale v jedru sira:
0406 40 10 – – roquefort
0406 40 50 – – gorgonzola 53 48 224,30
0406 40 90 – – drug 50 40 230,40
0406 90 – Sir, drug:
0406 90 01 – – za predelavo

– – drugi:
– – – ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese in appenzell:
– – – – drugo

0406 90 13 – – – – – ementalec 40 45 253,30
0406 90 15 – – – – – grojer, sbrinz

– – – – – – grojer, sbrinz 38 45 261,70
0406 90 17 – – – – – bergkase, appenzell

– – – – – – bergkase 38 45 261,70
0406 90 18 – – – Fromage fribourgeois, Vacherin mont d’Or

in Tete de Moine
0406 90 19 – – – glarus zeliščni sir (znan kot schabziger), narejen iz

posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči
0406 90 21 – – – cheddar 39 48 256,50
0406 90 23 – – – edamec 47 40 225,50
0406 90 25 – – – tilsit 47 45 223,80
0406 90 27 – – – masleni sir (butterkaese) 52 45 202,60
0406 90 29 – – – kačkaval

– – – feta:
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0406 90 31 – – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico
ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico ali
v mehovih iz ovčje ali kozje kože
– – – – – proizvoden izključno iz ovčjega mleka:
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi, do vključno 72 mas. % 56 43 186,20

0406 90 33 – – – – drugo
– – – – – proizvedeno iz ovčjega ali/in kozjega mleka
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi, do vključno 72 mas. % 56 43 186,20
– – – – – Drugo
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi, do vključno 72 mas. % 60 39 170,20
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi, več kot 72 mas. % 59 50 171,90

0406 90 35 – – – kefalo– tyri
– – – – proizveden izključno iz ovčjega oziroma kozjega mleka 38 40 263,50
– – – – drugo 38 40 263,50

0406 90 37 – – – finlandia 40 45 253,30
– – – Drugo:
– – – – Drugo:
– – – – – vsebnost maščobe do vključno 40 mas. % in
z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:
– – – – – – do vključno 47 mas. %

0406 90 39 – – – jarlsberg
– – – drugo:

0406 90 50 – – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih
s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in
vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:
– – – – – – do vključno 47 mas.%:

0406 90 61 – – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano 35 32 279,20
0406 90 63 – – – – – – – fiore sardo, pecorino

– – – – – – – – proizveden izključno iz ovčjega mleka 35 36 277,70
– – – – – – – – Drugo 35 36 267,00

0406 90 69 – – – – – – – drugi
– – – – – – – – Siri proizvedeni iz sirotke
– – – – – – – – Drugo 38 30 267,00
– – – – – – več kot 47 mas.% do vključno 72 mas.%:

0406 90 73 – – – – – – – provolone 45 44 232,50
0406 90 75 – – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 45 39 234,10
0406 90 76 – – – – – – – danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti,

maribo, samsoe
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 45 mas. %
in več vendar manj kot 55 mas. %
– – – – – – – – – vsebnost suhe snovi 50 mas. % in več
vendar manj kot 56 mas. % 50 45 211,10
– – – – – – – – – vsebnost suhe snovi 56 mas. % in več 44 45 236,40
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi
55 mas. % in več 46 55 224,90

0406 90 78 – – – – – – – gauda
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi manj
kot 48 mas. % 50 20 218,10
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 48 mas.
% in več vendar manj kot 55 mas. % 45 48 231,30
– – – – – – – – Drugo 45 55 229,10

0406 90 79 – – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint– nectaire,
saint– paulin, taleggio 56 40 187,00

0406 90 81 – – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire,
double gloucester, blarney, colby, monterey 44 45 236,40

0406 90 82 – – – – – – – camembert
0406 90 84 – – – – – – – brie
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0406 90 85 – – – – – – – kefalograviera, kasseri
– – – – – – – – proizveden izključno iz ovčjega oziroma kozjega mleka 40 39 255,30
– – – – – – – – Drugo
– – – – – – – – – vsebnost vode do vključno 40 mas. % 40 39 255,30
– – – – – – – – – vsebnost vode več kot 40 mas. %
do vključno 45 mas. % 40 39 234,10
– – – – – – – – – drugo
– – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:

0406 90 86 – – – – – – – – več kot 47 mas.% pa do vključno 52 mas.%
– – – – – – – – – siri prozvedeni iz sirotke
– – – – – – – – – drugo, vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas % 52 214,80
– – – – – – – – – – 5 mas. % in več vendar manj kot 19 mas. % 51 5 217,90
– – – – – – – – – – 19 mas. % in več vendar manj kot 39 mas. % 47 19 231,50
– – – – – – – – – – 39 mas. % in več 40 39 255,30

0406 90 87 – – – – – – – – več kot 52 mas.% pa do vključno 62 mas.%
– – – – – – – – – siri proizvedeni iz sirotke, izvzet je Manouri
– – – – – – – – – drugo, vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas % 60 179,00
– – – – – – – – – – 5 mas. % in več vendar manj kot 9 mas. % 55 5 200,10
– – – – – – – – – – 19 mas. % in več vendar manj kot 40 mas. % 53 19 205,30
– – – – – – – – – – 40 mas. % in več
– – – – – – – – – – – Idoazabal, Manchego and Roncal,
proizvedeni iz ovčjega mleka 45 45 232,20
– – – – – – – – – – – Maasdam 45 45 232,20
– – – – – – – – – – – Manouri 43 53 98,90
– – – – – – – – – – – Hushallsost 46 45 228,00
– – – – – – – – – – – Murukoloinen 41 50 247,40
– – – – – – – – – – – Drugo 47 40 225,20

0406 90 88 – – – – – – – – več kot 62 mas.% pa do vključno 72 mas.%
– – – – – – – – – sir proizveden iz sirotke
– – – – – – – – – Drugo
– – – – – – – – – – Gradost 42 60
– – – – – – – – – – Drugo
– – – – – – – – – – – z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – – – 10 mas. % ali več vendar manj kot 19 % 60 10 176,70

0406 90 93 – – – – – – več kot 72 mas.%
0406 90 99 – – – – – drugo

* Višina podpore velja za 1 kg proizvoda. V ECL, rubrika št. 31: “Tovorki in opis blaga” ali na fakturo je potrebno navesti ustrezen opis proizvoda, ki
omogoča uvrstitev proizvoda v določeno alineo znotraj tarifne oznake oziroma določitev ustrezne podpore (vsebnost maščobe v proizvodu; vsebnost
suhe snovi brez maščobe; vsebnost vode, izračunane v nemaščobni snovi; vsebnost maščobe v suhi snovi; v prahu ali zrnih idr.).

0409 00 00 Med, naravni 56,80/kg

0701 Krompir, svež ali ohlajen *
0701 90 – Drug:
0701 90 90 – – – drugo 3,00/kg

* Podpora velja za krompir letine 2000.

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže
0808 10 – Jabolka:

– – drugo:
0808 10 20 – – – vrste zlati delišes *
0808 10 50 – – – vrste granny smith *
0808 10 90 – – – druga *

* Podpora velja za izvoz jabolk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 30,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša višina
podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge 20,00 SIT/kg, za ostale upravičence 14,00 SIT/kg. Za izvoz v
druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za ostale upravičence
10,00 SIT/kg.

Podpora se dodeli le za izvoz v embalaži namenjeni končnemu potrošniku (embalaža do 25 kg).Izvoženih v državo, ki je končna destinacija
proizvoda.
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0808 20 – Hruške in kutine:
– – hruške:

0808 20 50 – – – druge *
* Podpora velja za izvoz hrušk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 31,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša višina

podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge 20,00 SIT/kg, za ostale upravičence 14,00 SIT/kg. Za izvoz v
druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za ostale upravičence
10,00 SIT/kg.

Podpora se dodeli le za izvoz v embalaži namenjeni končnemu potrošniku (embalaža do 25 kg). Izvoženih v državo, ki je končna destinacija
proizvoda.

1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

1601 00 10 – Iz jeter 26,80/kg
– Drugo:

1601 00 91 – – klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane 52,60/kg
1601 00 99 – – drugo 47,00/kg

1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi
1602 10 00 – Homogenizirani proizvodi 35,10/kg
1602 20 – Iz jeter katerekoli živali: 17,30/kg

– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
1602 31 – – puranov: 22,60/kg
1602 32 – – kokoši vrste Gallus domesticus: 17,30/kg*
1602 39 – – drugo: 13,40/kg

– Prašičev:
1602 41 – – šunka (stegno) in njeni kosi:
1602 41 10 – – – domačih prašičev 82,60/kg
1602 42 – – plečeta in njihovi kosi:
1602 42 10 – – – domačih prašičev 52,00/kg
1602 49 – – drugo, vključno mešanice:

– – – domačih prašičev: 47,00kg
1602 50 – Goved: 95,50/kg
1602 90 – Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerihkoli živali: 17,30/kg

1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:

1604 13 – – sardine, velike sardele in papaline: **
* Za izvoz v države bivše Jugoslavije in države CEFTE se navedena višina podpore pomnoži s faktorjem 1,50.
** Višina podpore znaša 12,00 SIT/konzervo.

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z
dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 ut. %, preračunano na popolnoma odmaščeno
osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404
brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot 5 ut.. %,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 10 00 – Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno 5,80*
1901 90 – Drugo:

– – drugo:
1901 90 99 – – – drugo 5,80*

* Višina podpore velja za kilogram mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo.

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene,
razen proizvodov iz tar. št. 2006

2005 20 – Krompir:
2005 20 20 – – – v tankih rezinah, ocvrt ali pečen, osoljen in začinjen ali ne, v nepredušni embalaži,

primeren za takojšnjo uporabo 25,00/kg
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2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

2202 90 – Drugo:
– – druge, ki vsebujejo maščobe, pridobljene iz proizvodov iz tar.št. 0401do 0404:

2202 90 91 – – – do 0,2 ut. % 5,80*
2202 90 95 – – – 0,2 ut. % ali več, vendar manj kot 2 ut. % 5,80*
2202 90 99 – – – 2 ut. % ali več 5,80*

* Višina podpore velja za kilogram mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo.

2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
2204 10 – Peneča vina:

– – z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol.%:
2204 10 19 – – – druga 80,00/l*

– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:
2204 21 – – v posodah do vključno 2 l:

– – – drugo:
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola največ 13 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, ki se pridelujejo v vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:

iz 2204 21 38 10 – – – – – – – – slovenskega geografskega porekla 80,00/l*
– – – – – – druga:

iz 2204 21 78 10 – – – – – – – – slovenskega geografskega porekla 80,00/l*
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do
vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina iz posameznih regij:

2204 21 81 – – – – – – bela 80,00/l*
2204 21 82 – – – – – – druga 80,00/l*

* Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla (dokazilo pooblaščenih inštitucij). Podpora se dodeli za vino, ki je ob izvozu
doseglo ceno najmanj 90,00 SIT/l.

2204 29 – – drugo:
– – – drugo:
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:

iz 2204 29 18 10 – – – – – – – – slovenskega geografskega porekla 60,00/l**
– – – – – – druga:

iz 2204 29 58 10 – – – – – – – – slovenskega geografskega porekla 60,00/l**
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših:

2204 29 81 – – – – – – bela 60,00/l**
2204 29 82 – – – – – – druga 60,00/l**

** Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla (dokazilo pooblaščenih institucij). Podpora se dodeli za vino, ki je ob
izvozu doseglo ceno najmanj 40,00 SIT/l. Podpora se daje le za vino, izvoženo v državo, ki je končna destinacija proizvoda.«



Stran 2514 / Št. 23 / 30. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

1453. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi minimalne odkupne cene kravjega
mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru
ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki

Na podlagi drugega odstavka 8. člena v zvezi s 16.
členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi

minimalne odkupne cene kravjega mleka za
namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z

mlekom in mlečnimi izdelki

1. člen
Uredba o določitvi minimalne odkupne cene kravjega

mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z
mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 15/01, v
nadaljevanju: uredba) se dopolni tako, da se za 1. členom
doda nov 1a. člen, ki se glasi:

“1a. člen
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– ‘kmetijski proizvajalec’ pomeni vsako fizično ali prav-

no osebo, ki oddaja mleko neposredno predelovalcu mleka
ali posredno preko organizatorja odkupa mleka;

– ‘organizator odkupa mleka’ pomeni vsako fizično ali
pravno osebo, ki od kmetijskih proizvajalcev kupi mleko z
namenom prodaje predelovalcu mleka;

– ‘predelovalec mleka’ pomeni vsako fizično ali pravno
osebo, ki od kmetijskih proizvajalcev ali organizatorja odku-
pa mleka kupi mleko z namenom toplotne obdelave ali pre-
delave v mlečne izdelke;

– ’pogodba o odkupu mleka’ pomeni veljavno pogod-
bo, ki je sklenjena med kmetijskim proizvajalcem oziroma
organizatorjem odkupa mleka in predelovalcem mleka glede
odkupa mleka;’

– ’minimalna odkupna cena mleka’ pomeni odkupno
ceno mleka za kmetijskega proizvajalca, ki je sestavljena iz
izračunane minimalne odkupne cene mleka v skladu z 2.,
3., 4., 5. in 6. členom te uredbe in plačil ter drugih finan-
čnih obveznosti v skladu s pogodbo o odkupu mleka.“

2. člen
V 2. členu uredbe se:
– pred besedo “minimalna“ doda beseda “izračunana“;
– beseda “MOCP“ nadomesti z besedo “IMOCP“;
– beseda “IC“ nadomesti z besedo “IMOC“.

3. člen
V 6. členu uredbe se beseda “izračun“ nadomesti z

besedama “določitev izračunane“.

4. člen
Za 6. členom se doda novi 6a. člen, ki se glasi:

“6a. člen
Upravičenci do ukrepov iz drugega odstavka 1. člena

morajo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 20. v
tekočem mesecu za pretekli mesec predložiti dokumentaci-
jo, iz katere je razvidno, da je bila kmetijskemu proizvajalcu
za oddano mleko zagotovljena najmanj minimalna odkupna
cena mleka po tej uredbi.

Dokumentacija iz prejšnjega odstavka vključuje:
– poročilo predelovalca mleka o skupni količini od-

kupljenega mleka ter o količini odkupljenega mleka po po-
sameznih pogodbah o odkupu mleka;

– kopije vseh veljavnih pogodb o odkupu mleka, upra-
vičenci posredujejo kopije pogodb samo ob prvi predložitvi
dokumentacije iz tega člena, kasneje pa le kopije aneksov k
tem pogodbam, če so bile sklenjene v preteklem mesecu;

– kopije računov, ki so podlaga za plačilo mleka po
posameznih pogodbah o odkupu mleka;

– izjavo, podpisano s strani kmetijskega proizvajalca
oziroma podpisano in žigosano s strani odgovorne osebe
organizatorja odkupa mleka ter odgovorne osebe predelo-
valca mleka, da je bilo odkupljeno mleko plačano v skladu s
to uredbo.

V primeru, da upravičenec ni hkrati tudi predelovalec
mleka, mora predložiti izjavo predelovalca mleka, od katere-
ga je kupil mleko oziroma mlečne izdelke, da je bilo
odkupljeno mleko plačano v skladu s to uredbo.“

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 388-09/2001-2
Ljubljana, dne 29. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1454. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in
določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

Za izvrševanje zakona o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83) je Vlada
Republike Slovenije na 19. seji dne 29. 3. 2001 sprejela

S K L E P
o valorizaciji nadomestila za invalidnost in

določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

I
Nadomestilo za invalidnost po zakonu o družbenem

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od 1.
aprila 2001 dalje 42.241,15 tolarja.

II
Dodatek za tujo nego in pomoč po zakonu o družbenem

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od 1.
aprila 2001 dalje:

– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri oprav-
ljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 24.137,80 tolarja

in
– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri oprav-

ljanju večine osnovnih življenjskih potreb 12.068,90 tolarja.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 195-00/2001-1
Ljubljana, dne 29. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1417. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto
2001 2469
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žemberk 2498


	DRŽAVNI ZBOR
	1363. Odlok o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije

	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	1364. Ukaz o imenovanju izredne in pooblašèene veleposlanice - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Stras

	VLADA
	1451. Uredba o financiranju ukrepov kmetijske politike v obdobju zaèasnega financiranja Republike Slovenije v obdobju april-jun
	1452. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
	1453. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o doloèitvi minimalne odkupne cene kravjega mleka za namen izvajanja ukrepov v 
	1365. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
	1454. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in doloèitvi višine dodatka za tujo nego in pomoè
	1366. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju

	MINISTRSTVA
	1367. Odredba o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja
	1368. Odredba o minimalni zajamèeni donosnosti za mesece september 2000, oktober 2000, november 2000, december 2000, januar 200
	1369. Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe na področj
	1370. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacev
	1371. Odloèba o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, za izvajanje do
	1372. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Solidarnostni sklad Študentske organizacije Univerze v Mariboru
	1373. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

	BANKA SLOVENIJE
	1374. Sklep o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odloèanje o zahtevah za izdajo

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	1375. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

	OBÈINE
	BISTRICA OB SOTLI
	1376. Odlok o povpreèni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišèa in povpreènih stroških komunalnega urejanja stavbnih
	1377. Sklep o podaljšanju zaèasnega financiranja Obèine Bistrica ob Sotli za leto 2001

	BLED
	1378. Odlok o obliki in naèinu uporabe simbolov in peèata Obèine Bled (preèišèeno besedilo)
	1379. Sklep o povpreèni gradbeni ceni stanovanj in o povpreènih stroških urejanja zemljišè v Obèini Bled

	BOROVNICA
	1380. Ugotovitveni sklep Obèinske volilne komisije obèine Borovnica

	BREZOVICA
	1381. Pravilnik o oddaji javnih naroèil male vrednosti

	BREŽICE
	1382. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Brežice

	CELJE
	1383. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za obmoèje Sp. Dobrova - 056

	DOBJE
	1384. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določanje dežurnih prodajaln
	1385. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finanènih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Obè

	DOBROVNIK
	1386. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
	1387. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava
	1388. Spremembe in dopolnitve statuta Obèine Dobrovnik

	GORNJA RADGONA
	1389. Odlok o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine Gornja Radgona za leto 2000
	1390. Sklep o podaljšanju zaèasnega financiranja Obèine Gornja Radgona

	HODOŠ
	1391. Odlok o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine Hodoš za leto 2000
	1392. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišèa
	1393. Pravilnik o oddaji javnih naroèil male vrednosti

	HORJUL
	1394. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul

	IDRIJA
	1395. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
	1396. Sklep o zaèasnem financiranju javne porabe do sprejetja proraèuna Obèine Idrija za leto 2001
	1397. Sklep o financiranju politiènih strank v Obèini Idrija

	KIDRIÈEVO
	1398. Odlok o proraèunu Obèine Kidrièevo za leto 2001
	1399. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidrièevo

	KOBARID
	1400. Odlok o ureditvenem naèrtu obnove za obmoèje vzhodne obvoznice Kobarid

	KUZMA
	1401. Odlok o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine Kuzma za leto 2000
	1402. Sklep o podaljšanju zaèasnega financiranja proraèuna Obèine Kuzma v letu 2001
	1403. Sklep o imenovanju pod•upana Obèine Kuzma
	1404. Sklep o financiranju politiènih strank v Obèini Kuzma

	LAŠKO
	1405. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem naèrtu: ZN za stanovanjsko izgradnjo v

	LENART
	1406. Odlok o povpreèni gradbeni ceni in povpreènih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišè v Obèini Lenart
	1407. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroènega in srednjeroènega plana Obèine Lenart

	LITIJA
	1408. Program priprave prostorsko izvedbenih aktov Obèine Litija, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Obèine Litija 

	MAJŠPERK
	1409. Odlok o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine Majšperk za leto 2000
	1410. Odlok o odvajanju in èišèenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na obmoèju Obèine Majšperk
	1411. Odlok o kriterijih in merilih za določanje dežurnih prodajaln
	1412. Sklep o podaljšanju zaèasnega financiranja iz proraèuna Obèine Majšperk za leto 2001

	MIRNA PEÈ
	1413. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega naèrta obrtne cone »Postaja«
	1414. Sklep o postopnem poveèanju cen za odvoz odpadkov v Obèini Mirna Peè za gospodinjstva

	MISLINJA
	1415. Sklep o prispevku - fiksnemu delu ob ceni vode

	MURSKA SOBOTA
	1416. Odlok o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih odpadkov v Murski Soboti

	PODLEHNIK
	1417. Odlok o proraèunu Obèine Podlehnik za leto 2001
	1418. Odlok o odvajanju in èišèenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na obmoèju obèine
	1419. Sklep o vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa na obmoèju Obèine Podlehnik od leta 2000 do

	POSTOJNA
	1420. Odlok o priznanjih Obèine Postojna (preèišèeno besedilo)
	1421. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada obèine Postojna
	1422. Pravilnik o podeljevanju priznanja Obèine Postojna »23. april«

	PUCONCI
	1423. Spremembe in dopolnitve statuta Obèine Puconci
	1424. Spremembe in dopolnitve poslovnika Obèinskega sveta obèine Puconci
	1425. Sklep o naèinu financiranja politiènih strank

	RAZKRIŽJE
	1426. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2000
	1427. Sklep o povpreèni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišè in vrednosti stavbnih zemljišè v Obèini 
	1428. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Razkrižje

	SEVNICA
	1429. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišè v Obèini Sevnica
	1430.  Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Radia Sevnica

	SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
	1431. Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001
	1432. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiišèa
	1433. Navodilo za oddajo javnih naroèil male vrednosti

	ŠENTJERNEJ
	1434. Odlok o proraèunu Obèine Šentjernej za leto 2001
	1435. Odlok o spremembi odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vo

	ŠENTJUR PRI CELJU
	1436. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega naèrta odlagališèa Cinkarne Celje Za Tra

	ŠKOFLJICA
	1437. Sklep o ukinitvi javnega dobra

	VODICE
	1438. Odlok o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine Vodice za leto 2000
	1439. Odlok o proraèunu Obèine Vodice za leto 2001

	ZREÈE
	1440. Odlok o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine Zreèe za leto 2000
	1441. Sklep o ukinitvi statusa zemljišèa v splošni rabi
	1442. Spremembe pravilnika o merilih za doloèitev podaljšanega obratovalnega èasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se o

	ŽIRI
	1443. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2001
	1444. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Žiri

	ŽUŽEMBERK
	1445. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001
	1446. Odlok o doloèitvi števila èlanov sveta ter doloèitvi volilne enote za volitve èlanov sveta Krajevne skupnosti Hinje v Obè
	1447. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
	1448. Ugotovitveni sklep o prenehanju in prenosu mandata na naslednjega kandidata
	1449. Sklep o potrditvi stališè do pripomb na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroènega in srednjeroèneg
	1450. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk



