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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU (ZPIZ-1C)
1. člen
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in 124/00) se v
2. členu črta tretji odstavek.
2. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Nosilci obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije ali pokojninske družbe iz 291. člena
tega zakona, ki so ustanovljene izključno za opravljanje dejavnosti obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.”
Tretji in četrti odstavek se črtata.
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3. člen
V četrtem odstavku 13. člena se besedilo “če je tako
zavarovanje določeno z mednarodnim sporazumom” nadomesti z besedilom “kolikor mednarodni sporazum ne določa
drugače”.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Obvezno se zavarujejo tudi osebe, ki v okviru
kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, za
katerega prejemajo plačilo najmanj v mesečnem znesku
minimalne plače, kolikor niso obvezno zavarovane na drugi
podlagi.”
4. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(2) Obvezno se zavarujejo družbeniki zasebnih družb
in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in
niso zavarovane na drugi podlagi.”
5. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“18. člen
(Pogoji, pod katerimi zavarovanje ni obvezno)
“(1) Šteje se, da samozaposleni ne opravlja samostojne dejavnosti kot edini ali glavni poklic, če v obdobju zadnjih
treh let, dobiček iz dejavnosti samozaposlenega – v katerem
niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v
obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino – dosežen
v posameznem letu in ugotovljen na podlagi odločbe davčnega organa, ne presega letnega zneska minimalne plače
v tem letu.
(2) Šteje se, da samozaposleni oziroma kmet ne opravlja dejavnosti kot edini ali glavni poklic, če je izpolnil pogoje
za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma
61 let (ženska) in:
– ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker ima
zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti
ali
– je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto
dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na
podlagi delovnega razmerja.”
6. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
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“19. člen
(Izvzem iz obveznega zavarovanja oseb, ki so vključene
v obvezno zavarovanje v tujini)
Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane v tujini oziroma njihovi delodajalci, lahko pri ministrstvu,
pristojnem za delo, predlagajo izvzem iz obveznega zavarovanja, če je tako določeno z mednarodnim sporazumom.”
7. člen
V 23. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Obvezno se zavaruje eden od staršev – upravičencev do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o
starševstvu, ki prekine delovno razmerje zaradi varstva otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.”
8. člen
V prvem odstavku 27. člena se za besedo “pridobitno”
dodata besedi “oziroma poklicno”, za besedilom “samostojnih podjetnikov posameznikov” pa se doda besedilo “oziroma drug predpisan register”.
9. člen
V 33. členu se črta tretja alinea.
Dosedanja četrta alinea, ki postane tretja alinea, se
spremeni tako, da se glasi:
“– za družbenike zasebnih družb in zavodov z dnem
vpisa v register kot poslovodna oseba in se zaključi z izbrisom iz takšnega registra;”.
Dosedanji peta in šesta alinea postaneta četrta in peta
alinea.
10. člen
V sedmem odstavku 34. člena se črta drugi stavek.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
“Zavarovanec oziroma upokojenec, ki je pretežni del
skupnega obveznega zavarovanja do pridobitve pravice do
pokojnine dosegel v zavarovanju za ožji obseg pravic, nima
pravice do delne pokojnine, odmere pokojnine od najnižje
pokojninske osnove, do odpravnine in oskrbnine, do varstvenega dodatka, do dodatka za pomoč in postrežbo, do
invalidnine, do pravic za primer invalidnosti, razen do invalidske pokojnine in do dodatka za rekreacijo.”
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
Dosedanji deveti odstavek se črta.
11. člen
V drugi alinei prvega odstavka 59. člena se beseda
“prebivala” nadomesti z besedami “imela prijavljeno stalno
prebivališče”.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
“(3) Oseba, ki je upravičena do samostojne družinske
oziroma vdovske pokojnine, ki ne dosega zneska državne
pokojnine, lahko ob pogojih iz prvega odstavka tega člena
namesto te pokojnine uveljavi pravico do državne pokojnine.”
12. člen
V 76. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Invalidska pokojnina, odmerjena po prejšnjem odstavku, za invalidnost, ki je posledica poškodbe izven dela
ali bolezni, ne more presegati zneska pokojnine za invalidnost, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, razen v primeru, če dejanska pokojninska doba presega
40 let pokojninske dobe (moški) oziroma 38 let pokojninske
dobe (ženska).”
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13. člen
V tretji alinei prvega odstavka 91. člena ter v prvem in
tretjem odstavku 94. člena se za besedama “delovna zmožnost” dodajo besede “za svoj poklic”.
14. člen
V prvem odstavku 133. člena se za besedami “dohodek iz samostojne dejavnosti” dodajo besede “dohodek od
kmetijskih in gozdnih zemljišč,”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
“(2) Dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč se všteva med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih
članov tako, da se katastrski dohodek pomnoži s količnikom
za preračun katastrskega dohodka, ki ga določi minister,
pristojen za delo.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se
spremeni tako, da se glasi:
“Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov se ne vštevata dodatek za pomoč in postrežbo
ter invalidnina, priznana po določbah tega zakona.”
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do
osmi odstavek.
15. člen
V petem odstavku 136. člena se besede “osnovo za
odmero pokojnine” nadomestijo z besedama “pokojnino,
odmerjeno”.
16. člen
Za 136. členom se doda nov 136.a člen, ki se glasi:
“136.a člen
(Odmera varstvenega dodatka uživalcu pokojnine, ki uživa
tudi pokojnino iz tujine)
Uživalcu pokojnine, ki uživa tudi pokojnino, uveljavljeno v tujini, se pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega
dodatka ter pri njegovi odmeri upošteva seštevek vseh pokojnin.”
17. člen
V drugem odstavku 138. člena se na koncu črta pika in
doda besedilo “oziroma če pridobijo pravico do pokojnine”.
18. člen
150. člen se spremeni tako, da se glasi:
“150. člen
(Usklajevanja pokojnin)
(1) Pokojnine se usklajujejo na podlagi statističnih podatkov o gibanju povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji. V posameznem koledarskem letu sme stopnja
rasti pokojnin doseči največ stopnjo rasti povprečnih plač in
ne manj kot je bila dosežena stopnja rasti cen življenjskih
potrebščin, razen v primeru, če je bila stopnja rasti povprečnih plač nižja od stopnje rasti cen življenjskih potrebščin.
(2) Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku se opravi v februarju in septembru.
(3) Uskladitev pokojnin velja od prvega dne meseca, v
katerem se opravi uskladitev.”
19. člen
Za 150. členom se dodata nova 150.a in 150.b člena,
ki se glasita:
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“150.a člen
(Usklajevanje pokojnin s plačami)
(1) V februarju zavod določi višino uskladitve tako, da
pozitivno razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih
plač na zaposlenega, izplačanih za obdobje januar–december predhodnega leta, v primerjavi s povprečjem teh plač,
izplačanih za enako obdobje eno leto pred tem in stopnjo
rasti izplačanih pokojnin za isti obdobji pomnoži z dvanajst
ter zmnožek deli z enajst. Tej razliki se prišteje še 50%
razlike v stopnjah rasti povprečnih mesečnih plač in pokojnin, izplačanih za predhodno koledarsko leto.
(2) V septembru zavod določi višino uskladitve tako, da
pozitivno razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač
na zaposlenega in stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za obdobje januar–julij tekočega leta, v primerjavi s poprečjem
januar–december predhodnega leta, pomnoži z dvanajst ter
zmnožek deli s številom preostalih mesecev od meseca uskladitve pokojnin do konca koledarskega leta. Pri tem se tudi
pri določanju ravni pokojnin iz prejšnjega koledarskega leta
upošteva višino razlike iz drugega stavka prejšnjega odstavka.
(3) V primeru, če v mesecu septembru niso bili izpolnjeni pogoji za izvedbo uskladitve pokojnin, se izvede uskladitev pokojnin na način, določen v prejšnjem odstavku:
– v mesecu oktobru na podlagi podatkov o stopnjah
rasti plač in pokojnin, izplačanih za obdobje januar–avgust
tekočega leta, v primerjavi s poprečjem januar–december
predhodnega leta, ali
– v mesecu novembru na podlagi podatkov o stopnjah
rasti plač in pokojnin, izplačanih za obdobje januar–september tekočega leta, v primerjavi s poprečjem januar–december predhodnega leta, ali
– v mesecu decembru na podlagi podatkov o stopnjah
rasti plač in pokojnin, izplačanih za obdobje januar–oktober
tekočega leta, v primerjavi s poprečjem januar–december
predhodnega leta, odvisno od tega, v katerem mesecu so
bili izpolnjeni pogoji za izvedbo uskladitve pokojnin.
(4) Stopnje rasti pokojnin v obdobjih, določenih v tem
členu, se ugotavljajo na podlagi sprememb najnižje pokojninske osnove, veljavne v teh obdobjih.
150.b člen
(Ohranjanje realne ravni pokojnin)
(1) Če je stopnja rasti povprečnih pokojnin, izplačanih
v posameznem koledarskem letu, v primerjavi s povprečjem
pokojnin, izplačanih v letu pred tem, nižja od stopnje rasti
cen življenjskih potrebščin v istem obdobju, se v februarju
poleg usklajenih pokojnin po prvem odstavku prejšnjega
člena izplača enkratni znesek za 12 mesecev preteklega
leta, izračunan upoštevaje razliko med doseženo stopnjo
rasti cen življenjskih potrebščin in stopnjo rasti pokojnin.
Osnova za izračun zneska za posameznega upravičenca je
njegova poprečna mesečna pokojnina v preteklem letu.
(2) Stopnja rasti pokojnin se ugotavlja na način, določen v četrtem odstavku prejšnjega člena.”
20. člen
V drugem odstavku 154. člena se številka “30” nadomesti s številko “33”.
21. člen
Za 163. členom se doda nov 163.a člen, ki se glasi:
“163.a člen
(Izplačevanje prejemkov iz invalidskega zavarovanja
uživalcem, ki ne pridejo na kontrolni pregled)
(1) Zapadli mesečni zneski prejemkov, pridobljeni iz
invalidskega zavarovanja, se ne izplačajo uživalcu, ki brez
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upravičenega razloga ne pride v določenem roku na pregled, na katerem naj bi se znova ugotovilo stanje invalidnosti
ali stopnja telesne okvare.
(2) Po prejšnjem odstavku zadržani mesečni zneski se
izplačajo uživalcu, ki pride na pregled, v enem mesecu od
dneva, ki je bil določen za pregled.
(3) Uživalcu, ki pride na pregled po preteku enomesečnega roka, se zadržani mesečni zneski prejemkov ne izplačajo, novi prejemki pa se mu izplačujejo od prvega dne
naslednjega meseca po tem, ko se je zglasil na pregledu.”
22. člen
V tretjem odstavku 180. člena se za besedama “povečanju pokojnine” doda besedilo “ki je bila zmanjšana po
prvem odstavku 53. člena tega zakona.”
23. člen
Črta se 182. člen.
24. člen
Tretji odstavek 186. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“(3) Državna pokojnina, varstveni dodatek, dodatek za
pomoč in postrežbo, oskrbnina in invalidnina se ne izplačujejo v času, ko upravičenec stalno prebiva v tujini, ne glede
na to, ali ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno ali
začasno prebivanje.”
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
“(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se invalidnina za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu
ali poklicne bolezni, izplačuje tudi v času, ko upravičenec
stalno prebiva v tujini.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
25. člen
V prvem odstavku 188. člena se za besedami “s polnim delovnim časom” postavi pika, ostalo besedilo se črta.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico
ter doda besedilo “in čas, ki ga prebije v delovnem razmerju
s krajšim delovnim časom od polnega delovni invalid s pravico do delne invalidske pokojnine.”
26. člen
V prvem odstavku 204. člena se za peto alineo doda
nova šesta alinea, ki se glasi:
“– delodajalcev za zavarovalno dobo s povečanjem za
zavarovance iz četrtega odstavka 430. člena tega zakona,”.
Dosedanji šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
27. člen
V prvi alinei 207. člena se za besedama “nadomestilo
plače,” ostalo besedilo črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
se ne plačujejo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja.”
28. člen
V 208. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
“(4) Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka
209. člena tega zakona, je najnižja osnova za obračun
prispevkov, za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena
tega zakona, najnižja pokojninska osnova.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
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29. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 209. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Osnova iz druge alinee 207. člena tega zakona se za
samozaposlene in kmete določi glede na doseženi dobiček
zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne
osnove, razen razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki
ureja dohodnino, in sicer:”.
Sedma alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
“– če je osnova med trikratno in triinpolkratno povprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini
triinpolkratne najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega
zakona, povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka
47. člena tega zakona;”.
Za sedmo alineo se doda nova osma alinea, ki se glasi:
“– če je osnova nad triinpolkratno povprečno letno
plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini najvišje pokojninske osnove iz 49. člena tega zakona, povečane
za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega
zakona.”
30. člen
210. člen se spremeni tako, da se glasi:
“210. člen
(Osnove za zavarovanje vrhunskih športnikov in šahistov
ter oseb, ki so prostovoljno vključene
v obvezno zavarovanje)
(1) Vrhunski športniki in šahisti plačujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnove, ki jo prosto izberejo, vendar najmanj od zneska minimalne plače.
(2) Osebe, ki so prostovoljno vključene v zavarovanje,
plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
od osnove, ki jo prosto izberejo, vendar najmanj od zneska
najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke po stopnjah, določenih skladno
s tretjim odstavkom 47. člena tega zakona.”
31. člen
V 212. členu se črta beseda “zavarovancev”.
32. člen
V 215. členu se pred besedo “Samozaposleni” dodajo
besede “Državljani Republike Slovenije, zaposleni v tujini,”.
33. člen
V 216. členu se črta tretji odstavek.
34. člen
V prvi alinei 222. člena se za besedo “zakona” doda
besedilo “ter zavarovanci iz 22. člena tega zakona, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti,”.
Za tretjo alineo se dodata novi četrta in peta alinea, ki
se glasita:
“– zavod za zaposlovanje za osebe, ki jim plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine,
– delodajalci za zavarovance iz 190. člena tega zakona.”
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Če se prispevki plačujejo od najnižje osnove, določene v tretjem odstavku 208. člena tega zakona, je ne
glede na prvo alineo prejšnjega odstavka, zavezanec za
plačilo prispevka zavarovanca za pokojninsko in invalidsko
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zavarovanje, zavarovanec za del prispevka, ki odpade na
plačo oziroma nadomestilo plače, in delodajalec za del prispevka, ki odpade na razliko med najnižjo osnovo, določeno v tretjem odstavku 208. člena tega zakona in plačo
oziroma nadomestilom plače.”
35. člen
V prvi alinei 223. člena se za besedo “in” dodata besedi “prve alinee”.
V drugi alinei se za besedo “iz” dodajo besede “druge
in tretje alinee 14. člena,”.
36. člen
V 225. členu se za besedo “delu,” dodajo besede
“pooblaščeni študentski servisi in agencije za posredovanje
dela dijakov in študentov”.
37. člen
V prvem odstavku 226. člena se za besedo “delodajalca” doda besedilo “za obvezno zavarovanje”.
38. člen
Drugi odstavek 228. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“(2) Upravni odbor zavoda odpisuje, delno odpisuje ter
dovoljuje odlog in obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje.”
V tretjem odstavku se za besedo “plačevanjem” dodata besedi “in obračunavanjem”, pred besedama “in zamudne” pa se doda besedilo “roki za plačilo prispevkov, zastaranje,”.
39. člen
V podnaslovu 229. člena se beseda “dolg” nadomesti
z besedo “odlog”.
40. člen
V drugem odstavku 230. člena se za besedilom “Osnova za odmero prispevkov” doda besedilo “v primerih plačila
za nazaj”.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
“(3) V primerih vračila prispevkov se znesek plačanega
prispevka valorizira na način, ki velja za valorizacijo osnove
za odmero prispevka iz prejšnjega odstavka.
(4) Zavezanec je dolžan plačati prispevek iz drugega
odstavka tega člena v roku 30 dni od prejema odločbe o
odmeri prispevka.”
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
41. člen
V 234. členu se besedi “morebitne izgube” nadomesti
z besedami “morebitnega primanjkljaja med prihodki in odhodki v posameznem koledarskem letu”.
42. člen
V 237. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti specificirani prihodki iz prispevkov zavarovancev in delodajalcev,
ki jih je zavod prejel v prejšnjem koledarskem letu, in sicer
kot:
– prispevki zaposlenih pri pravnih in fizičnih osebah;
– prispevki delodajalcev za zaposlene pri pravnih osebah, pri fizičnih osebah, pri lastnikih kmetijskih zemljišč, za
učence, ki so v učnem razmerju, za zavarovalno dobo s
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povečanjem za zaposlene pri pravnih osebah, pavšalni prispevki za posebne primere zavarovanja ter prispevki za posebne primere iz drugih pravnih razmerij;
– prispevki samozaposlenih od in iz zavarovalne osnove, lastnikov kmetijskih zemljišč ter za zavarovalno dobo s
povečanjem;
– ostali prispevki, kot so zamudne obresti iz naslova
prispevkov, pozneje vplačani odloženi prispevki in prispevki
iz preteklih let, prispevek zavarovanca od nadomestil za
porodniški dopust, zaradi bolezenske odsotnosti nad 30 dni
in za čas brezposelnosti.”
V tretjem odstavku se za drugo alineo doda nova tretja
alinea, ki se glasi:
“– prejeta sredstva iz drugih skladov socialnega zavarovanja in javnih skladov;”.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
“(5) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati tudi bilanco stanja na dan 31. 12. preteklega koledarskega leta.”
43. člen
V 252. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
“(4) V postopkih pred socialnimi sodišči v zadevah s
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se ne
uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku glede
zastopanja strank po odvetnikih oziroma osebah z opravljenim pravniškim državnim izpitom.”
44. člen
Za 259. členom se doda nov 259.a člen, ki se glasi:
“259.a člen
(Trajanje postopka)
(1) Če je za ugotovitev pravic iz invalidskega zavarovanja potrebno izvedensko mnenje, mora pristojni organ zavoda izdati odločbo najpozneje v šestih mesecih od dneva
uvedbe postopka.
(2) V roku, določenem v prejšnjem odstavku, se izda
tudi odločbo o pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja z uporabo mednarodnih sporazumov.”
45. člen
Prva alinea prvega odstavka 266. člena se spremeni
tako, da se glasi:
“– osem predstavnikov sindikatov, reprezentativnih za
območje države, od tega lahko imenujejo zveze ali konfederacije, ki so po registru reprezentativnih sindikatov reprezentativne za območje države, najmanj enega predstavnika;”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
“(2) V primeru, da zveza ali konfederacija sindikatov iz
prve alinee prejšnjega odstavka, v roku, določenem s statutom zavoda, ne imenuje svojega predstavnika v skupščino
zavoda, v nadaljnjem postopku imenovanja oziroma volitev
članov ne more več sodelovati.”
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do
šesti odstavek.
46. člen
V 267. členu se v drugem odstavku prva in druga
alinea spremenita tako, da se glasita:
“– trije predstavniki sindikatov, reprezentativnih za območje države,
– trije predstavniki delodajalskih združenj,”.
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47. člen
V 269. členu se v drugem odstavku za besedo “način”
dodata besedi “imenovanj in”.
48. člen
V 293. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
“(2) Individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno vsak posameznik iz 294. člena tega zakona (v nadaljevanju: individualno zavarovanje).
(3) Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki
iz 294. člena tega zakona preko delodajalca, ki v celoti ali
delno financira pokojninski načrt (v nadaljevanju: kolektivno
zavarovanje). V kolektivno zavarovanje se ne more vključiti
posameznik, samozaposlena oseba in posameznik, ki je
pretežni lastnik podjetja, zavoda ali zadruge, v kateri je zaposlen. Za pretežnega lastnika podjetja, zavoda ali zadruge se
šteje oseba, če je imetnik poslovnega deleža, delnic ali
drugih pravic, na podlagi katerih ima 25% glasovalnih pravic
ali 25% delež v kapitalu določene pravne osebe.”
49. člen
V tretjem odstavku 296. člena se doda nova prva alinea, ki se glasi:
“– opredelitev, ali je pokojninski načrt namenjen individualnemu ali kolektivnemu zavarovanju,”.
Dosedanja prva do šesta alinea postanejo druga do
sedma alinea.
50. člen
301. člen se spremeni tako, da se glasi:
“301. člen
(Višina premije in davčne olajšave)
(1) Znesek mesečne premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki se plačuje po pokojninskem načrtu iz
prvega odstavka 297. člena tega zakona, v koledarskem
letu ne sme biti nižji od 3.683 tolarjev.
(2) Znesek davčne olajšave za premije prostovoljnega
dodatnega zavarovanja, vplačane v koledarskem letu, lahko
znaša največ 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za zavarovanca, oziroma 5,844% pokojnine zavarovanca, vendar ne več kot 441.958 tolarjev
letno.
(3) Znesek premije iz prvega odstavka tega člena in
znesek davčne olajšave iz prejšnjega odstavka se valorizirata s koeficientom rasti povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v obdobju od januarja do oktobra leta pred
letom, za katero se opravi valorizacija, glede na enako obdobje predhodnega leta, po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije. Valorizirane zneske ugotovi minister,
pristojen za finance in jih objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije v decembru tekočega leta za naslednje leto.
(4) Če je v koledarskem letu znesek vplačane premije
prostovoljnega dodatnega zavarovanja višji od zneska davčne olajšave, določene v drugem odstavku tega člena, se
lahko olajšava uveljavi le za tisti del premije prostovoljnega
dodatnega zavarovanja, ki ne presega zneska olajšave, določene v drugem odstavku tega člena.
(5) Če plačujeta premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja tako delodajalec kot zaposleni, se pri določitvi
maksimalne višine premije, za katero se prizna davčna olajšava po tem zakonu, upošteva kumulativni znesek vplačanih
premij.
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(6) Če v primeru iz prejšnjega odstavka skupni znesek
vplačanih premij presega najvišjo premijo iz drugega odstavka tega člena, lahko zavarovanec uveljavlja davčne olajšave
samo od tistega dela vplačane premije, ki je enaka razliki
med najvišjo premijo in premijo, ki jo je zanj vplačal delodajalec.
(7) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi v
primeru, ko je zavarovanec istočasno vključen v pokojninski
načrt kolektivnega zavarovanja in v pokojninski načrt individualnega zavarovanja.”
51. člen
V naslovu pred 302. členom ter v podnaslovih 302. do
305. člena se izraz “pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec” nadomesti z izrazom “pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja”.
52. člen
302. člen se spremeni tako, da se glasi:
“302. člen
(Pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja)
(1) Delodajalec oblikuje pokojninski načrt za svoje zaposlene, s tem da se na način, določen v drugem odstavku
303. člena tega zakona, zaveže, da bo financiral ta pokojninski načrt tako, da bo delno ali v celoti plačeval premijo
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, določeno v tem pokojninskem načrtu, v korist svojih zaposlenih, ki so se vključili v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja.
(2) Delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 310. člena tega zakona ali več delodajalcev skupaj,
lahko samostojno oblikuje pokojninski načrt kolektivnega
zavarovanja, ki ga izvaja zaprt vzajemni pokojninski sklad.
(3) Delodajalec lahko oblikuje pokojninski načrt tudi
tako, da pristopi k odobrenemu pokojninskemu načrtu kolektivnega zavarovanja, ki ga izvaja zavarovalnica, pokojninska družba ali odprt vzajemni pokojninski sklad. Za sklenitev
pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta iz prejšnjega
stavka se ne uporablja določba šestega odstavka 304. člena tega zakona.
(4) Pravico do vključitve v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja morajo pod enakimi pogoji imeti vsi zaposleni pri tem delodajalcu.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
kot pogoj za uveljavitev pravice do vključitve v pokojninski
načrt kolektivnega zavarovanja določi, da mora biti zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu iz prvega odstavka
tega člena določeno časovno obdobje, ki pa ne sme biti
daljše od enega leta.
(6) Vključitev v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja ne sme biti pogoj za sklenitev delovnega razmerja pri
delodajalcu.
(7) Za pridobitev davčnih olajšav po tem zakonu mora
delodajalec ob uveljavljanju davčnih olajšav dokazati, da je
bilo v obdobju koledarskega leta, za katerega uveljavlja davčne olajšave, v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja
vključenih povprečno najmanj 51% vseh zaposlenih, ki so
pri njem v delovnem razmerju.”
53. člen
Za 306. členom se doda nov 306.a člen, ki se glasi:
“306.a člen
(Uporaba določb)
(1) Če je izvajalec pokojninskega načrta pokojninska
družba ali zavarovalnica iz 306. člena se uporablja določba
318. člena tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Če izvajalec iz prejšnjega odstavka izračunava odkupno vrednost iz 320. člena z uporabo enot premoženja
kritnega sklada, se uporabljajo določbe 319., 320. in 322.
člena tega zakona.
(3) Če izvajalec iz prvega odstavka tega člena izračunava odkupno vrednost iz 320. člena na podlagi sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada, se smiselno uporabljajo določbe 319., 320., in 322. člena tega
zakona.
(4) Pokojninska družba ali zavarovalnica v pokojninskem načrtu določi, ali bo upravljala kritni sklad v skladu z
drugim ali tretjim odstavkom tega člena.”
54. člen
V prvem odstavku 315. člena se za drugo alineo pika
nadomesti z vejico in se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– pokojninska družba, ki ima dovoljenje za opravljanje
poslov upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja
zavarovalništvo.”
55. člen
V tretjem odstavku 320. člena se črta besedilo “povečano za sorazmeren del rezervacij iz 322. člena tega zakona”.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
se, v primeru izrednega prenehanja zavarovanja zaradi smrti
člana sklada odkupna vrednost enot premoženja, vpisanih
na osebnem računu člana, izračuna glede na vrednost enote premoženja, ki je veljala na zadnji dan meseca pred
izplačilom odkupne vrednosti.”
56. člen
V 322. členu se črtajo tretji, četrti in šesti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo “in te razlike ni mogoče pokriti iz
rezervacij iz tretjega odstavka”.
57. člen
V drugem odstavku 339. člena se za tretjo alineo pika
nadomesti z vejico in se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“ – upravljanja z zaprtimi in odprtimi vzajemnimi pokojninskimi skladi.”
58. člen
V 348. členu se besedilo “o obvladovanju tveganj,
zavarovalno tehničnih rezervacijah, matematičnih rezervacijah ter kritnih skladih” nadomesti z besedilom “o opravljanju
zavarovalnih poslov, o obvladovanju tveganj, o varovanju
zaupnih podatkov, o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih, o revidiranju ter o nadzoru nad zavarovalnicami”.
59. člen
Četrti odstavek 350. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“(4) Oseba se lahko istočasno vključi v prostovoljno
dodatno zavarovanje po enem pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja in po enem pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja, ki izpolnjujeta pogoje iz prvega odstavka 297. člena tega zakona.”
60. člen
V tretjem odstavku 362. člena se na koncu besedila za
besedama “starostne pokojnine” pika nadomesti z vejico in
doda besedilo “lahko pa nadaljujejo z vplačevanjem premij v
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65. člen
V 382. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Sklad obrtnikov se vpiše v sodni register.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

prostovoljno dodatno zavarovanje do izpolnitve pogojev za
starostno pokojnino iz prvega odstavka tega člena.”
61. člen
367. člen se spremeni tako, da se glasi:
“367. člen
(Davčne olajšave za zavarovance in plačilo dohodnine)
(1) Zavarovancu, ki v svojo korist plačuje premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja izvajalcu pokojninskega
načrta s sedežem v Republiki Sloveniji po pokojninskem
načrtu, ki izpolnjuje pogoje iz 369. člena tega zakona, se
lahko zniža osnova za dohodnino za leto, v katerem je bila
premija plačana, vendar največ do zneska olajšave, določene v drugem odstavku 301. člena tega zakona oziroma do
višine razlike iz šestega odstavka 301. člena tega zakona.
Plačane premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja ni
mogoče uveljavljati kot zmanjšanje osnove za dohodnino v
skladu s 4. točko prvega odstavka 9. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95 in 44/96).
(2) Znesek premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki jo za račun zavarovanca plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Republiki Sloveniji po
pokojninskem načrtu, ki izpolnjuje pogoje iz 369. člena
tega zakona, se ne glede na določbe zakona o dohodnini,
zavarovancu ne všteva v osnovo za dohodnino v letu, v
katerem je bila premija plačana, vendar največ do zneska
olajšave, določene v drugem odstavku 301. člena tega zakona.
(3) V primeru izplačila dodatne starostne pokojnine iz
362. člena tega zakona oziroma predčasne dodatne starostne pokojnine iz 363. člena tega zakona, dodatne invalidske pokojnine iz 364. člena tega zakona ali dodatne družinske pokojnine iz 365. člena tega zakona je upravičenec do
navedene pokojnine zavezan plačati davek od osebnih prejemkov in dohodnino od navedene pokojnine, ki se v skladu
z zakonom o dohodnini obdavči kot drug prejemek po četrti
alinei prvega odstavka 15. člena zakona o dohodnini.”
62. člen
Prvi odstavek 368. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“(1) Delodajalcu, ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 302. do 305. člena
tega zakona, se premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki jih v posameznem letu plača v korist zavarovancev
po pokojninskem načrtu, ki izpolnjuje pogoje po 369. členu
tega zakona, priznajo kot davčna olajšava pri davku od dobička pravnih oseb in pri davku od dohodkov iz dejavnosti za
leto, v katerem so bile premije plačane, vendar največ do
zneska olajšave, določene v drugem odstavku 301. člena
tega zakona in največ do višine davčne osnove v tem letu.”

66. člen
V 396. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(1) Zavarovanec, ki mu je na dan 31. 12. 1999 do
izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine po predpisih, veljavnih do tega dne, manjkalo pet let starosti in pokojninske dobe ali manj, lahko
uveljavi pravico do starostne ali predčasne pokojnine po teh
predpisih, če:
– je na dan 31. 12. 1999 užival pravico do denarnega
nadomestila za čas brezposelnosti oziroma mu je na ta dan
pravica do denarnega nadomestila mirovala, po 1. 1. 2000
pa je uveljavil pravico do denarnega nadomestila za preostali
čas ali
– mu je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja,
likvidacije, prisilne poravnave ali drugih operativnih razlogov
do vključno 31. 12. 1999 in je do navedenega dne ostal
dejansko nezaposlen;
– ima na dan 31. 12. 1999 status delovnega invalida
II. oziroma III. kategorije
– mu je delovno razmerje za nedoločen čas prenehalo brez lastne krivde pred uvedbo stečaja podjetja, uvedenega do 31. 12. 1999 in je bil do 31. 12. 1999 prijavljen
pri zavodu za zaposlovanje več kot 24 mesecev ter je do
31. 12. 1999 ostal dejansko nezaposlen.”
67. člen
Za 396. členom se doda nov 396.a člen, ki se glasi:
“396. a člen
(Postopno dviganje starosti iz drugega odstavka 18. člena,
pri kateri zavarovanje ni obvezno)
Ne glede na določbo drugega odstavka 18. člena tega
zakona znaša v prehodnem obdobju starost, pri kateri zavarovanje ni obvezno za samozaposlene in kmete, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 18. člena tega zakona:
Leto

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

63. člen
369. člen se spremeni tako, da se glasi:
“369. člen
(Pogoji za uveljavitev olajšav)
Zavarovancu iz 367. člena in delodajalcu iz 368. člena
tega zakona se priznajo olajšave, določene s tem zakonom,
pod pogojem, da je pokojninski načrt, na podlagi katerega
se plačuje premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja,
odobren v skladu z 297. členom tega zakona in vpisan v
poseben register v skladu s tem zakonom.”
64. člen
V 373. členu se črta peti odstavek.
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“.

Ženske

Moški

leta

meseci

leta

meseci

54
54
54
55
55
55
56
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60

0
4
8
0
4
8
0
4
8
0
4
8
0
4
8
0
4
8
0
4
8

59
60
60
61
61
62
62

6
0
6
0
6
0
6
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68. člen
V 402. členu se na koncu besedila tretjega odstavka
doda besedilo:
“Starostna meja se najprej zniža do omejitev, določenih za najvišjo stopnjo povečanja, znižanje za naslednjo
stopnjo povečanja pa se izvede le, če znižanje po prejšnji
višji stopnji povečanja ni doseglo minimalne starosti za naslednjo nižjo stopnjo povečanja.”
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
“(4) Določba drugega odstavka se ne uporablja za zavarovance, ki se jim je zavarovalna doba štela s povečanjem
na podlagi osebnih okoliščin po predpisih, veljavnih do 31.
12. 1999 in za zavarovance iz 201. člena tega zakona.”
69. člen
V 404. členu se besedilo prvega odstavka pred tabelo
spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbe 154. člena tega zakona in ne
glede na določbe
– zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) ali
– zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list
RS, št. 22/00) minimalna starost in minimalna pokojninska
doba za pridobitev pravice do starostne pokojnine ne moreta biti nižji od:”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Določbe prejšnjega odstavka ter določbe
154. člena tega zakona se ne uporabljajo za zavarovance,
ki uveljavijo pokojnino pod ugodnejšimi pogoji po zakonu o
prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS, št. 56/96, 35/98 in
86/00) ali po zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list
RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/00 in
64/01).”
70. člen
Za 410. členom se doda nov 410.a člen, ki se glasi:
“410.a člen
(Povečanje starostne pokojnine v prehodnem obdobju)
Za povečanje starostne pokojnine po drugem odstavku
53. člena tega zakona se upošteva le zavarovalna doba,
dopolnjena v zavarovanju od 1. 1. 2000 dalje.”
71. člen
V 421. členu se za tabelo doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:

“(2) Ne glede na določbo druge alinee sedmega odstavka 110. člena tega zakona se v prehodnem obdobju
spreminja starostna meja za pridobitev pravice do vdovske
pokojnine pri starosti 48 let za vdove, ki ob zavarovančevi
smrti niso bile zavarovane, na naslednji način:
Leto

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

“.

meseci

6
0
6
0
6
0
6
0
6

72. člen
Za 428. členom se dodajo novi 428.a, 428.b in 428.c
člen, ki se glasijo:
“428.a člen
(Odložitev začetka uporabe določb za pridobitev pravice
do pokojnine za kmete)
Določbe tretjega in četrtega odstavka 156. člena tega
zakona se uporabljajo od 1.1.2014 dalje. Opravljanje kmetijske dejavnosti v tem času ne vpliva na pridobitev oziroma
uživanje pokojnine.
428.b člen
(Odlog uporabe določb o znižanju pokojnine zaradi
dodatnih dohodkov)
Določbe 183. in 184. člena tega zakona se uporabljajo od 1. 1. 2004 dalje.
428.c člen
(Postopno spreminjanje pogojev za dokup zavarovalne
dobe iz 195. člena za zavarovanke)
Ne glede na določbe 195. člena tega zakona, znaša
za zavarovanke starostna meja iz prve, druge in tretje alinee ter pokojninska doba iz prve alinee 195. člena tega
zakona, ki omogoča dokup zavarovalne dobe, v prehodnem obdobju:

Pokojninska doba

prva alinea
195. člena
leta
meseci

druga alinea
195. člena
leta
meseci

tretja alinea
195. člena
leta
meseci

54
54
54
55
55
55
56
56
56
57
57
57

59
59
59
60
60
60

61
61
61
62
62
62

0
4
8
0
4
8
0
4
8
0
4
8

leta

40
41
41
42
42
43
43
44
44

“.

Starostna meja
leto

Starostna meja iz
druge alinee
sedmega odstavka
110. člena

0
4
8
0
4
8

0
4
8
0
4
8

prva alinea
195. člena
leta

30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33

meseci

3
6
9
0
3
6
9
0
3
6
9
0
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73. člen
V drugem odstavku 443. člena se na koncu besedila
pika nadomesti z vejico in doda besedilo “če ni z ZPSPID
drugače določeno.”.
V tretjem odstavku se črta beseda “odprt”.

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti in temeljni obrestni meri
(ZPOMZO-A)

74. člen
V 446. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(1) Določbe 60. do 71. člena, 80. do 101. člena,
106. člena, petega odstavka 138. člena, 158. do
163. člena in četrtega odstavka 169. člena tega zakona
se začnejo uporabljati 1. 1. 2003.”
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
“(2) Določbe 102. do 105. člena tega zakona se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve novega zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov, vendar najpozneje s 1. 1.
2004.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni
obrestni meri (ZPOMZO-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 19. decembra 2001.

75. člen
Izvajalci pokojninskih načrtov so dolžni svoje poslovanje prilagoditi določbam tega zakona v roku 6 mesecev po
njegovi uveljavitvi.
Prenos sredstev zaradi prilagoditve iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi pisne zahteve za prenos sredstev, kateri mora zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja priložiti soglasje izvajalca pokojninskega načrta,
na katerega se prenašajo sredstva.
V primeru prenosa sredstev iz prejšnjega odstavka ne
nastopijo posledice iz 359. člena zakona.
Izvajalci pokojninskih načrtov oziroma upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov za opravljene prenose sredstev
ne smejo zaračunati nobenih stroškov.
Izvajalci pokojninskih načrtov oziroma upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov morajo opraviti prenos sredstev najkasneje v roku 30 dni po vložitvi zahteve iz drugega
odstavka tega člena.
76. člen
Določbi četrtega odstavka 307. člena in drugega odstavka 337. člena zakona se začneta uporabljati eno leto po
uveljavitvi tega zakona.
77. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 172-01/89-1/279
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5321.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in
temeljni obrestni meri (ZPOMZO-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

Št. 001-22-154/01
Ljubljana, dne 27. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREDPISANI OBRESTNI MERI ZAMUDNIH
OBRESTI IN TEMELJNI OBRESTNI MERI
(ZPOMZO-A)
1. člen
V drugem odstavku 1. člena zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni
list RS, št. 45/95 in 83/01 – OZ) se črta besedilo “ali če
tako določa poseben zakon”.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je enaka
temeljni obrestni meri povečani za 13,5 odstotnih točk.”
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Temeljna obrestna mera je letna obrestna mera za
ohranjanje vrednosti denarnih obveznosti in terjatev v domačem denarju.
Temeljno obrestno mero izračunava in objavlja Banka
Slovenije v skladu z metodologijo, ki je opredeljena v sklepu
Banke Slovenije in je objavljena v Uradnem listu Republike
Slovenije.”
4. člen
V 4. členu se črta prvi odstavek.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Za denarne obveznosti in terjatve izražene v domačem
denarju z rokom dospelosti do 1 leta se ne uporablja temeljna obrestna mera oziroma se denarne obveznosti in terjatve ne revalorizirajo.”
5. člen
Za 4. členom se dodata nova 4.a in 4.b člena, ki se
glasita:
“4.a člen
Stranke lahko v pogodbenih odnosih za določitev spremenljivih obrestnih mer, namesto temeljne obrestne mere
uporabljajo tudi izbrane tržne obrestne mere.
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4.b člen
Združenje bank Slovenije izračunava in objavlja slovenske medbančne obrestne mere kot ene izmed vrst tržnih
obrestnih mer v skladu z metodologijo, ki jo določi in objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Slovenske medbančne obrestne mere so obrestne mere za najeta likvidnostna posojila in najete vezane depozite
standardnih značilnosti in ročnosti v domači valuti, ki se
oblikujejo na domačem medbančnem denarnem trgu. Subjekti domačega medbančnega denarnega trga so vse poslovne banke, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije in dnevno sklepajo medsebojne posle v domači valuti.
Združenje bank Slovenije izračunava slovenske medbančne obrestne mere za vsak delovni dan in jih objavlja v
javnih občilih.”
6. člen
Črta se 5. člen.
7. člen
Ta zakon, razen 4. člena, začne veljati 1. januarja
2002.
4. člen začne veljati 1. julija 2002 in se uporablja za
novo sklenjena pogodbena razmerja.

Uradni list Republike Slovenije
“Davka ne plačujejo tuja diplomatska predstavništva in
konzulati, ki delujejo v Republiki Sloveniji.”
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Stopnje davka so:
če znaša mesečna bruto plača zaposlenega
do 130.000 tolarjev
od 130.001 do 400.000 tolarjev
od 400.001 do 750.000 tolarjev
nad 750.000 tolarjev

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon
uveljavljen.
Št. 435-03/96-3/6
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Št. 450-06/95-2/5
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
5323.

5322.

Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
davku na izplačane plače (ZDIP-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-B)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
davku na izplačane plače (ZDIP-B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2001.
Št. 001-22-155/01
Ljubljana, dne 27. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE (ZDIP-B)
1. člen
V zakonu o davku na izplačane plače (Uradni list RS,
št. 34/96 in 31/97) se v 2. členu doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:

znaša davek
0%
3,8%
7,8%
14,8%.”

Odlok o operativnem programu odvodnje in
čiščenja komunalnih odpadnih voda območij
poselitve velikosti med 2000 in 15000 PE in pod
2000 PE

Na podlagi 49. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99 – ZON, 22/00 – ZJS) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda območij poselitve
velikosti med 2000 in 15000 PE in pod 2000 PE
1. člen
S tem odlokom se določi operativni program odvodnje
in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve
velikosti med 2000 in 15000 PE in pod 2000 PE (v nadaljnjem besedilu: operativni program).
2. člen
Operativni program vsebuje:
– zakonska in programska izhodišča za pripravo operativnega programa,
– obstoječe stanje in analizo problemov, izvajanja tehničnih ukrepov in virov financiranja,
– cilje na področju izvedbe tehničnih ukrepov s časovnim načrtom izvedbe,
– seznam prednostnih investicij na področju odvodnje
in čiščenja odpadnih voda s časovnim načrtom izvedbe ter s
stroški in viri financiranja.
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3. člen
Za izvedbo operativnega programa se za obdobje od
2003 do 2010 iz državnega proračuna in drugih virov financiranja predvidoma nameni do 47.866,04 mio tolarjev, v
skladu z razpoložljivimi finančnimi možnostmi.
4. člen
Delež sofinanciranja s proračunske postavke 1366 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture znaša največ
20% od ocenjene investicijske vrednosti projekta, pri čemer
se proračunska sredstva dodeljujejo s pogodbo na osnovi
javnega razpisa in ustrezno pripravljene projektne dokumentacije.
5. člen
(1) Operativni program je kot priloga sestavni del tega
odloka.
(2) Operativni program vsebuje tudi časovno razporeditev investicij.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-08/2001-1
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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OPERATIVNI PROGRAM OD92'1-(,1ý,âý(1-$.OMUNALNIH
2'3$'1,+92'$2%02ý,J POSELITVE VELIKOSTI
MED 2000 IN 15000 PE IN POD 2000 PE
Uvod
2SHUDWLYQLSURJUDPRGYRGQMHLQþLãþHQMDNRPXQDOQLKRGSDGQLKYRGDVSURJUDPRPSURMHNWRYYRGRRVNUEH 8UO
RS 94/99) kot sektorski program prve faze do leta 2006 izvajanja prednostnih nalog Nacionalnega programa
YDUVWYD RNROMD 1392  MH XVPHUMHQ Y L]JUDGQMR VLVWHPRY RGYRGQMH LQ þLãþHQMD REPRþLM SRVHOLWYH YHþMLK RG 
000 PE, ki jih pogojujejo zahteve implementacije slovenske zakonodaje in smernic EU za obdobje do leta 2005,
R]  9 GUXJL ID]L SD 1392 QDUHNXMH L]JUDGQMR VLVWHPRY RGYRGQMH LQ þLãþHQMD ]D REPRþMD SRVHOLWYH
(aglomeracije), med 2000 in 15 000 PE in pod 2000 PE.
=D 5HSXEOLNR 6ORYHQLMR MH ]QDþLOQD VSHFLILþQR UD]GUREOMHQD SRVHOLWHY YHþ NRW  QDVHOLM  $OXYLDOQH GROLQH
NMHUMHSULVRWQDSRVHOLWHYLQLQWHQ]LYQDNPHWLMVNDSURL]YRGQMDSDSUHGVWDYOMDMRQDMYHþMH]DORJHSRGWDOQLFH9HOLN
GHO6ORYHQLMHMHNUDãNRREPRþMHEUH]SRYUãLQVNLKRGYRGQLNRYJOHGHYHOLNHYVHEQosti hranil v slovenskih rekah
MH SULVRWQD ODWHQWQD HYWURILNDFLMD KNUDWL SD VR GRORþHQL SUHGHOL WH NUDMLQH WXGL QDUDYRYDUVWYHQR ]DãþLWHQL
QDPHQMHQLNRSDQMXLQWXULVWLþQLGHMDYQRVWL5HãHYDQMHRGYRGQMHLQþLãþHQMDRGSDGQLKYRGDPDQMãLKQDVHOLMMHL]
zgoraM QDãWHWLK VSHFLILþQRVWL 6ORYHQLMH QDFLRQDOQR VNRUDM HQDNRYUHGQD SUHGQRVWQD QDORJD NRW UHDOL]DFLMD
LQYHVWLFLM YHOLNLK VLVWHPRY RGYRGQMH LQ þLãþHQMD RGSDGQLK YRGD NL MR QDUHNXMH 2SHUDWLYQL SURJUDP 8UO 56
94/99).
2SHUDWLYQLSURJUDPRGYRGQMHLQþLãþHQMDNRPXQDOQLKRGSDGQLKYRGDREPRþLMSRVHOLWYHYHOLNRVWLPHGLQ
 3( LQ SRG  3( QD REþXWOMLYLK SRGURþMLK 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH Y QDGDOMHYDQMX 2SHUDWLYQL SURJUDP ,,
ID]H GRORþD SURJUDP XNUHSRY V þDVRYQLP LQ ILQDQþQLP VWURãNL LQ YLUL LQYHVWLFLM  QDþUWRP L]YDMDQMD VDQDFLMH
WRþNRYQLKNRPXQDOQLKYLURYRQHVQDåHQMD RGYRGQMHLQþLãþHQMD L]REPRþLMSRVHOLWYHYHOLNRVWLPHG3(LQ
  3( LQ SRG  3( QD REþXWOMLYLK REPRþMLK ] GRGDWQLP SRXGDUNRP QD REPRþMLK ]DORJ SRGWDOQLFH LQ
kraških virov za naPHQYRGRRVNUEHLQQDUDYRYDUVWYHQR]DãþLWHQLKREPRþMLK
,]YHGED XNUHSRY L]JUDGQMD LQIUDVWUXNWXUH RGYRGQMH LQ þLãþHQMD NRPXQDOQLK RGSDGQLK YRGD  ER PRUDOD SROHJ
RVWDOH YHOMDYQH ]DNRQRGDMH QD SRGURþMX RGYRGQMH LQ þLãþHQMD NRPXQDOQLK RGSDGQLK YRGD XSRãWHYDWL tudi
2GUHGER R PLQLPDOQLK VWDQGDUGLK ]D RGYDMDQMH LQ þLãþHQMH RGSDGQLK YRGD LQ 2GUHGER R PLQLPDOQLK
VWDQGDUGLK]DJUDGQMRPDOLKþLVWLOQLKQDSUDY.

,]KRGLãþD
,]GHODYR 2SHUDWLYQHJD SURJUDPD ,, ID]H GRORþD =DNRQ R YDUVWYX RNROMD 8UO56 ãW LQ   Osnovne
NULWHULMH ]D L]GHODYR 2SHUDWLYQHJD SURJUDPD ,, ID]H SD GRORþD 8UHGED R HPLVLML VQRYL SUL RGYDMDQMX RGSDGQLK
YRG L] NRPXQDOQLK þLVWLOQLK QDSUDY 8UO56 ãW GRSROQLOR    3UL L]GHODYL VR XSRãWHYDQL ãH
kriteriji in smernice iz zaNRQRGDMHLQãWXGLMQDYHGHQLKY]DNRQVNLKLQSURJUDPVNLKL]KRGLãþLK
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2EPRþMDSRVHOLWYH
2EPRþMHSRVHOLWYHMHREPRþMHNMHUMH]DUDGLJRVWRWHQDVHOLWYHLQDOLRSUDYOMDQMDJRVSRGDUVNHDOLGUXJHGHMDYQRVWL
treba zbirati in odvajati odpadne vode v kanalizacijo.2EUHPHQMHYDQMHYRGH]RGYDMDQMHPYRGDVH]DREPRþMH
SRVHOLWYH L]UDåD V SRSXODFLMVNLP HNYLYDOHQWRP 3(  1D SRGODJL YHULILFLUDQLK SRGDWNRY QDORJH ª=ELUDQMH LQ
REGHODYD SRGDWNRY R L]YDMDQMX MDYQLK VOXåE ]ELUDQMD RGYRGQMH LQ þLãþHQMD RGSDGQLK YRGD , ID]D© so izdelane
SUHJOHGQLFHREPRþLMSRVHOLWYHY6ORYHQLMLSRSRYRGMLK3UHGVWDYOMHQHVRYWDEHODKGR2SHUDWLYQLSURJUDP,,
)D]H QH REUDYQDYD REPRþLM SRVHOLWYH NL VR SR NULWHULMLK 2SHUDWLYQHJD SURJUDPD RGYRGQMH LQ þLãþHQMD
komunalnih odpadnih voda s progUDPRPSURMHNWRYYRGRRVNUEH023-XQLMR]QDþHQDNRW
•
•
•

YRGRGHILFLWDUQRREPRþMH
REþXWOMLYR RJURåHQR REPRþMH
SRWHQFLDOQRREþXWOMLYR RJURåHQR REPRþMH

LQMHQDSRGODJLWHJD]DQMHSUHGSLVDQSURJUDPLQYHVWLFLMREPRþLMSRVHOLWYHNDWHULKLQYHVWLFLMHVo bile opredeljene
Y GRGDWNX 2SHUDWLYQHJD SURJUDPD 023 -XQLM   LQ REPRþLM SRVHOLWYH NMHU MH ELOD SR SRGDWNLK REþLQ LQ
SURMHNWDQWRY þLVWLOQD QDSUDYD åH L]JUDMHQD R]LURPD UHNRQVWUXLUDQD 7DEHOD  SUHGVWDYOMD VWDWLVWLNR REPRþLM
poselitve po povodjih in QMLKRYH YHOLNRVWL WDEHOD  SD QDYDMD QDVHOMD NL VHVWDYOMDMR SRVDPH]QD REPRþMD
SRVHOLWYH 3RGDWNL R YHOLNRVWLK QDþUWRYDQLK ý1 VR SRY]HWL L] ]JRUDM RPHQMHQH QDORJH , ID]D  LQ GRSROQMHQL V
SRGDWNLSURMHNWDQWRYR]LURPDREþLQ
1D SRGODJL DQNHW REþLQ VR ]EUDQL SRGDWNL R QDþUWRYDQLK þLVWLOQLK QDSUDYDK ] YHOLNRVWPL PHG  LQ  3(
Pregled je v tabeli 10.
Tabela 1

6NXSQLSUHJOHGREPRþLMSRVHOLWYHSRSRYRGMLK
Povodje

âWHYLORREPRþLM
poselitve v
povodju II. faze

6NXSQDYHOLNRVWý1
II. faze [PE]

Mura

10

50.500

Drava

19

118.190

Sava – Gorenjska

7

37.750

Sava – Ljubljanica

13

78.400

Spodnja Sava

13

66.250

6RþD

10

40.826

Obala

2

15.750

ý1PHGLQ3(

22

21.796

Vsota

96

429.462

2SHUDWLYQL SURJUDP ,, ID]H GRORþD SUHGQRVWQL VH]QDP L]JUDGQMH þLVWLOQLK QDSUDY SR NULWHULMLK 8UHGEH R HPLVLML
VQRYL SUL RGYDMDQMX RGSDGQLK YRG L] NRPXQDOQLK þLVWLOQLK QDSUDY 8UO56 ãW GRSROQLOR  
  NL GRORþD REþXWOMLYD REPRþMD QDGDOMH SD XSRãWHYD ãH GRGDWQH NULWHULMH JOHGH RJURåHQRVWL NDNRYRVWL
SRG]HPQLK LQ SRYUãLQVNLK YRGD QDPHQMHQLK ]D SRVDPH]QH UDEH =D FHORWQR SRGURþMH 6ORYHQLMH VR XSRãWHYDQL
SRGDWNLRVOHGHþLKREPRþMLKSRVHEQHJDSRPHQDJOHGHUDEHYRGD
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

2EPRþMDSUHGYLGHQD]DULERORY
Lokacije neurejenih kopališþ
/RNDFLMHXUHMHQLKNRSDOLãþ
2EPRþMDVSRGWDOQLFR
2EPRþMDDOSVNHJDSUHGDOSVNHJDLQYLVRNHJDGLQDUVNHJDNUDVD
2EPRþMDQDUDYQLKUHJLMVNLKLQNUDMLQVNLKSDUNRY
Lokacije vodovodnih sistemov
Analize kakovosti odvodnikov
9RGRYDUVWYHQLSDVRYL]DþUSDOLãþD

Uradni list Republike Slovenije

Vsi QDYHGHQLSRGDWNLVRJHRJUDIVNRRSUHGHOMHQL6SRPRþMRJHRJUDIVNHJDLQIRUPDFLMVNHJDVLVWHPDVRGRORþHQD
REPRþMDSRVHOLWYHNDWHUDVHJDMRYR]LURPD]DMHPDMRRPHQMHQHSURVWRUVNHVHVWDYLQH7DEHODSUHGVWDYOMDVLVWHP
RFHQH RJURåHQRVWL NL ] XSRãWHYDQMHP SUHGQRVWL L]YDMDQMD XNUHSRY L]JUDGQMH REMHNWRY RGYRGQMH LQ þLãþHQMD
RGSDGQLKYRGDQDREþXWOMLYLKREPRþMLKãHSRGUREQHMHGRORþDL]GHODYRSUHGQRVWQHOLVWHLQYHVWLFLMVNLKSURMHNWRY
]DSRVDPH]QDREPRþMDSRVHOLWYH
Tabela 2

Vrednotenje prostorskih okoljskih podatkov

2EPRþMHSRVHOLWYHYVHEXMHR]LURPDVHND

2FHQDRJURåHQRVWL

2EPRþMDSUHGYLGHQD]DULERORY
/RNDFLMHXUHMHQLKNRSDOLãþ
/RNDFLMHQHXUHMHQLKNRSDOLãþ
2EPRþMDVSRGWDOQLFR
2EPRþMD DOSVNHJD SUHGDOSVNHJD LQ YLVRNHJD
dinarskega krasa
2EPRþMDQDUDYQLKUHJLMVNLKLQNUDMLQVNLKSDUNRY
Lokacije vodovodnih sistemov
Analize kakovosti odvodnikov

1/3
1/3
1/3
1
2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2
1.5
1
0.5
0

•
•
•
•

2
1
½
¼

Kakovostni razred = 4
Kakovostni razred = 3 – 4
Kakovostni razred = 3
Kakovostni razred = 2 – 3
Kakovostni razred = 2

1/3
1

9RGRYDUVWYHQLSDVRYL]DþUSDOLãþD
•
•
•
•

QDMRåMLSDV
RåMLSDV
širši pas
vplivni pas

9HOLNRVWSUHGYLGHQHý1>3(@

1DMYHþMDWRþNR
ostale sorazmerno
manj PE/maxPE

8UHGED R HPLVLML VQRYL SUL RGYDMDQMX RGSDGQLK YRG L] NRPXQDOQLK þLVWLOQLK QDSUDv (Ur. L. RS 35/96, 90/98,
  XYUãþD REPRþMD SRVHOLWYH JOHGH QD YHOLNRVW REPRþMD LQ SULVRWQR HYWURILþQRVW RGYRGQLND Y VOHGHþH
razrede:
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REPRþMDSRVHOLWYHYHOLNRVWL3(!QDREþXWOMLYHPREPRþMX
REPRþMDSRVHOLWYHYHOLNRVWL3(QDREþXWOMLYHPREPRþMX
REPRþMDSRVHOLWYHYHOLNRVWL3(!
REPRþMDSRVHOLWYHYHOLNRVWL3(
REPRþMDSRVHOLWYHYHOLNRVWL3(

=D REPRþMD SRVHOLWYH QD REþXWOMLYLK REPRþMLK MH SUHGSLVDQD WHUFLDUQD VWRSQMD þLãþHQMD Y þLVWLOQLK QDSUDYDh, na
ostalih pa sekundarna.
=D þLVWLOQH QDSUDYH YHOLNRVWL PHG  LQ  3( ãH QL QD UD]SRODJR REPRþLM SRVHOLWYH DPSDN VDPR ORNDFLMH
QDVHOLMSRNDWHULKVRþLVWLOQHQDSUDYHSRLPHQRYDQH*HRJUDIVNDDQDOL]D]DWHORNDFLMHMHELODL]YHGHQDVDPRQD
podlagi: REPRþLM V SRGWDOQLFR REPRþLM NUDVD LQ SDUNRY WHU REPRþLM YRGRYDUVWYHQLK SDVRY 9 SURJUDP VR
YNOMXþHQHWLVWHþLVWLOQHQDSUDYHNLVRELOHYVHERYDQHYYVDMHQHPL]PHGQDãWHWLKREPRþLM
7DEHOD  SRGDMD SUHGQRVWQL VH]QDP L]YDMDQMD XNUHSRY ]D SRVDPH]QD REPRþMD SRVHOLWYH NL VR UD]YUãþHQD SR
UD]UHGLK JOHGH HYWURILþQRVWL ]QRWUDM OH WHK SD SR VNXSQL RFHQL RJURåHQRVWL NL MR GHILQLUD 7DEHOD  9 VWROSFX
GRNXPHQWDFLMDVRQDYHGHQHDNWLYQRVWLNDWHUHåHWHþHMR]DL]JUDGQMRR]LURPDUHNRQVWUXNFLMRþLVWLOQLKQDSUDY
7DEHODSRGDMDQDVHOMDNLVRGLMRNSRVDPH]QHPREPRþMXSRVHOLWYH
V tabeli 13 Priloge Operativnega programa II. faze je pregled stroškov investicij v izgradnjo kanalizacijskega
VLVWHPD LQ þLVWLOQLK QDSUDY =D SRNULWMH VWURãNRY YHþLQH REPRþLM SRVHOLWYH ER zadostovala taksa za
REUHPHQMHYDQMH YRGH 3UL L]UDþXQX WDNVH MH XSRãWHYDQD L]KRGLãþQD YUHGQRVW VLW3( ]D OHWR  NL MH ]D
YVDNR QDVOHGQMH OHWR GR ]DNOMXþND JUDGQMH SRYHþDQD ]D  /HWR ]DNOMXþND JUDGQMH MH GRORþHQR QD SRGODJL
SRGDWNRY R åH SULSUDYOMHQL GRNXPHQWDFLML 8SRãWHYDQD VR  OHWD JUDGQMH 2EPRþMD SRVHOLWYH NL åH LPDMR
JUDGEHQR GRYROMHQMH QDM EL ]DNOMXþLOD JUDGQMR Y  WLVWD ] ORNDFLMVNR GRNXPHQWDFLMR R]LURPD ] SURMHNWL
PGD/PZI 2008 in ostala v 2010.
Tabela 14 Priloge Operativnega prograPD ,, ID]H SUHGVWDYOMD SUHJOHG REPRþLM SRVHOLWYH SR REþLQDK WHU
primerjavo taks za obremenjevanje voda, ki so bile pobrane v letih 1998 in 1999 ter taks, ki bi glede na velikost
REPRþMDSRVHOLWYH 3( PRUDOHELWLSREUDQH7DNVDQDHQRWR3(MHELOD]DOHWR 1998 2100sit/PE, za leto 1999 pa
3400sit/PE.
V tabeli 15 Priloge 2SHUDWLYQHJD SURJUDPD ,, ID]H MH L]YHGED FHORWQLK LQYHVWLFLM ]D YVDNR REPRþMH SRVHOLWYH
porazdeljena na 4 leta. Prikazana je celotna investicija po letih od 2003 do 2010 glede na investirano takso.
V tabeli 16 Priloge2SHUDWLYQHJDSURJUDPD,,ID]HSDMHVNXSQDYHOLNRVWL]JUDMHQLKþLVWLOQLKQDSUDYSROHWLKRG
2006 do 2010.
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=DNRQVNDLQSURJUDPVNDL]KRGLãþD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS št.32/93 in 1/96) (poglavja, ki obravnavajo izdelavo sanacijskih
programov)
8UHGEDRHPLVLMLVQRYLLQWRSORWHSULRGYDMDQMXRGSDGQLKYRGL]YLURYRQHVQDåHQMD 8UO56ãW
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Ur.l.RS št. 35/96)
Uredba o emLVLML VQRYL SUL RGYDMDQMX RGSDGQLK YRG L] NRPXQDOQLK þLVWLOQLK QDSUDY 8UO56 ãW
dopolnilo 90/98, 31/2001)
8UHGED R HPLVLML VQRYL SUL RGYDMDQMX RGSDGQLK YRG L] REMHNWRY UHMH GRPDþLK åLYDOL 8UO56 ãW 
7/2000)
Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur.l.RS št. 46/97, dopolnila 52/97, 54/98)
=DNRQLLQXUHGEHQDSRGURþMXYDUVWYDQDUDYH QDFLRQDOQLLQUHJLMVNLSDUNL
Urban Waste Water Directive (91/271/EEC, 98/15/EC)
Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC
Sewage Sludge (86/278/EEC)
Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC), (91/692/EEC)
Nitrates Directive (91/676/EEC)
Surface Water for the Abstraction of Drinking Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC),
(90/656/EEC), (91/692/EEC)
Water Framework Directive (Ur.L.RS 60/2000)
Bathing Water Directive (76/160/EEC), (90/656/EEC)
Nacionalni program varstva okolja (NPVO, Ur.L.RS 83/99)
2SHUDWLYQLSURJUDPRGYRGQMHLQþLãþHQMDNRPXQDOQLKRGSDGQLKYRGDVSURJUDPRPSURMHNWRYYRGRRVNUEH
(Ur.l. RS 94/98)
National Programme of Adaption ofthe Acquis Communautaire, MOP 1988
CRP V2-9139-97: Varstvo voda, Zakonodaja in dmgi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998
DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998
GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998
1DþUWRYDQHLQYHVWLFLMHYNRPXQDOQLLQIUDVWUXNWXULLQSUHGYLGHQQDþLQQMLKRYHJDILQDQFLUDQMD(NRQRPVND
Fakulteta, dr. Mojmir Mrak, 1998
Protection and Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995
%D]D SRGDWNRY R MDYQRILQDQþQLK LQ GUXJLK YLULK ILQDQFLUDQMD LQYHVWLFLM Y NRPXQDOQR LQIUDVWUXNWXUR QD
SRGURþMXYDUVWYDRNROMDRGOHWDGDOMH(NRQRPVNDIakulteta Univerze v Ljubljani
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3UHJOHGREPRþLMSRVHOLWYH]DSRYRGMH0XUH

Tabela 3

POVODJE MURE
Ukrepi

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

2EPRþMHSRGWDOQLFH
=DãþLWHQRREPRþMHSDUNRY
Prisoten vodovodni sistem
• L]JUDGQMR&ý1/MXWRPHU– 16.000 PE 2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
• dogradnjo kanalskega sistema – 31500
m
2EPRþMHULERORYD
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
2EPRþMHSRGWDOQLFH
.ULåHYFLREVHJD
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
• L]JUDGQMR&ý1.ULåHYFL– 4.000 PE
• dogradnjo kanalskega sistema – 10100
m
2EPRþMHSRGWDOQLFH
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
Prisoten vodovodni sistem
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
Ljutomer obsega:

Odranci obsega:

•

dogradnjo kanalskega sistema – 5000
m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHlitve Murski 2EPRþMHULERORYD
2EPRþMHSRGWDOQLFH
ýUQFLREVHJD

•
•

2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý10XUVNLýUQFL– 3.200
PE
dogradnjo kanalskega sistema – 9248
m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
Petjanci obsega:

•

L]JUDGQMR&ý13HWMDQFL– 1.800 PE

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
7XUQLãþHREVHJD

•

2EPRþMHSRGWDOQLFH
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

dogradnjo kanalskega sistema – 34802
m

Program ukreSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
/XNDþHYFLREVHJD

•

2EPRþMHSRGWDOQLFH
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

dogradnjo kanalskega sistema – 10000
m

2EPRþMHSRGWDOQLFH
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POVODJE MURE
Ukrepi

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
Beltinci obsega:

2EPRþMHSRGWDOQLFH
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

•
•

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH
&ý1%HOWLQFL– 10.000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 62900
m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH*RUQMD Prisoten vodovodni sistem
Radgona obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý1*RUQMD5DGJRQD–
13.500 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 7000
m

ProgUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
Dobrovnik obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý1'REURYQLN– 2.000 PE
dogradnjo kanalskega sistema

Geograska analiza ni bila izvedena
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3UHJOHGREPRþLMSRVHOLWYH]DSRYRGMH'UDYH

Tabela 4

POVODJE DRAVE
Ukrepi

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH.LGULþHYR
obsega:

2EPRþMHSRGWDOQLFH
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

•
•

L]JUDGQMR&ý1.LGULþHYR- 7500 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 31100 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYHýUQDQD
Koroškem obsega:

•

dogradnjo kanalskega sistema – 3500 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH=UHþH
obsega:

•
•

Kras
Prisoten vodovodni sistem

L]JUDGQMR&ý1=UHþH- 7000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 27000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH6WUDQLFH
obsega:

•
•

Kras
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

2EPRþMHULERORYD
Kras
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý16WUDQLFH- 2390 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 15000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH5RJOD
obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý15RJOD- 3000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 2000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH6SRGQMD
Polskava obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý16SRGQMD3ROVNDYD- 4000
PE
dogradnjo kanalskega sistema – 4000 m

•
•

L]JUDGQMR&ý13ROMþDQH- 6000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 10000 m

2EPRþMHSRGWDOQLFH
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVov

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH3ROMþDQH 2EPRþMHULERORYD
obsega:
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POVODJE DRAVE
Ukrepi

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH*DMPragersko obsega:

2EPRþMHULERORYD
2EPRþMHSRGWDOQLFH
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

•
•

L]JUDGQMR&ý1*DM- Pragersko – 4000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 6000 m

3URJUDP LQYHVWLFLM QD REPRþMX SRVHOLWYH 2SORWQLFD
obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý12SORWQLFD- 3500 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 10000 m

Program ukrepov na obmRþMXSRVHOLWYH5DGOMH
obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý15DGOMH- 3600 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 7000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH5DYQHPrevalje obsega:

•
•

Kras
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý15DYQH- Prevalje – 15000
PE
dogradnjo kanalskega sistema – 36290 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH)UDP
obsega:

•
•

Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

2EPRþMHSRGWDOQLFH
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý1)UDP- 2000 PE
dogradnjo kanalskega sistema

Program ukrepov na obPRþMXSRVHOLWYHâHQWMDQåSUL
Dravogradu obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý1âHQWMDQåSUL'UDYRJUDGX4000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 3000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH2UPRå
obsega:

•
•

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH&ý1
2UPRå- 5000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 3750 m

2EPRþMHULERORYD
Prisoten vodovodni sistem
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POVODJE DRAVE
Ukrepi

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

3URJUDP LQYHVWLFLM QD REPRþMX SRVHOLWYH 'XSOHN 1HXUHMHQRNRSDOLãþH
Kras
obsega:
=DãþLWHQRREPRþMHSDUNRY
• L]JUDGQMR&ý1'XSOHN- 2000 PE
• dogradnjo kanalskega sistema – 27375 m
ProgramXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH5DþH- Fram 2EPRþMHSRGWDOQLFH
=DãþLWHQRREPRþMHSDUNRY
obsega:
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
• UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH&ý1
5DþH- Fram - 7000 PE
•

dogradnjo kanalskega sistema – 12000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSoselitve Ruše
obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý15XãH- 11900 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 24066 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH'UDYVNR
Polje obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý1QD'UDYVNHPSROMX27.300 PE
dogradnjo kanalskih sistemov

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH5DGL]HOHotinja Vas obsega:

•
•

2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

VDQDFLMRLQUHNRQVWUXNFLMR&ý1
HotinjaVas - 3000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 10000 m

ObPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
2EPRþMHSRGWDOQLFH
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHULERORYD
=DãþLWHQRREPRþMHSDUNRY
1HXUHMHQRNRSDOLãþH
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
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3UHJOHGREPRþLMSRVHOLWYH]DSRYRGMH6DYHSRGSRYRGMH6DYD*RUHQMVND

Tabela 5

POVODJE SAVE
PODPOVODJE SAVA GORENJSKA
Ukrepi

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH%HVQLFD
obsega:

•
•

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý1%HVQLFD- 3000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 10000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH%LWQMH
obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý1%LWQMH- 5000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 10000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH1DNOR
obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý11DNOR- 10000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 15000 m

Program ukrHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYHâHQþXU
obsega:

•
•

Kras
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý1äLURYQLFD– 5250 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 28700 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH*RGHãLþ
obsega:

•
•

1HXUHMHQRNRSDOLãþH
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ýN Preddvor - 2500 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 20000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYHäLURYQLFD
obsega:

•
•

2EPRþMHSRGWDOQLFH
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH&ý1
âHQþXU- 10000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 20000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH3UHGGYRU
obsega:

•
•

Kras
=DãþLWHQRREPRþMHSDUNRY
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý1*RGHãLþ- 2000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 11833 m

2EPRþMHULERORYD
1HXUHMHQRNRSDOLãþH
2EPRþMHSRGWDOQLFH
2EPRþMH vodovarstvenih pasov
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3UHJOHGREPRþLMSRVHOLWYH]DSRYRGMH6DYHSRGSRYRGMH/MXEOMDQLFD- Sava

Tabela 6

POVODJE SAVE
PODPOVODJE LJUBLJANICA - SAVA
Ukrepi

Program ukrepov naREPRþMXSRVHOLWYH9HOLNH
/DãþHREVHJD

•
•

•

•

•

2EPRþMHULERORYD
Kras
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH&ý1
Ribnica - 6000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 15600 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH.LVRYHF
(Izlaki) obsega:

•

Kras
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH&ý1
Logatec - 15000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 21000 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH5LEQLFD
obsega:

•

Kras
Prisoten vodovodni sistem

L]JUDGQMR&ý19HOLNH/DãþH- 5000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 5700 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH/RJDWHF
obsega:

•

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

Kras
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý1.LVRYHF ,]ODNL – 3000
PE
dogradnjo kanalskega sistema – 3100 m

2EPRþMHULERORYD
1HXUHMHQRNRSDOLãþH
Kras
• UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH&ý1Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
Kamnik pod Krimom - 2500 PE
• dogradnjo kanalskega sistema – 9470 m
Kras
Program ukUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH1RWUDQMH
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþju poselitve Kamnik
pod Krimom obsega:

Gorice obsega:

•
•

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþHý1
Notranje Gorice - 4000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 8750 m

Stran

12016 / Št. 109 / 28. 12. 2001

Uradni list Republike Slovenije

POVODJE SAVE
PODPOVODJE LJUBLJANICA - SAVA
Ukrepi

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH'ROSUL
Ljubljani obsega:

2EPRþMHSRGWDOQLFH
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

•
•

i]JUDGQMR&ý1'ROSUL/MXEOMDQL- 2600
PE
dogradnjo kanalskega sistema – 21310 m

1HXUHMHQRNRSDOLãþH
Kras
• UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH&ý12EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
Ig - 3100 PE
• dogradnjo kanalskega sistema – 4000 m
Kras
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH0DWHQD
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH,JREVHJD

obsega:

•
•

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH&ý1
Matena - 2000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 3899 m

PURJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH/RãNLSRWRN Kras
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
obsega:

•

dogradnjo kanalskega sistema – 26900 m

2EPRþMHULERORYD
1HXUHMHQRNRSDOLãþH
Kras
• UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH&ý1Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
.RþHYMH– 30000 PE
• dogradnjo kanalskega sistema – 24615 m
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH%RURYQLFD Kras
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH.RþHYMH
obsega:

obsega:

•
•

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHY&ý1
Borovnica - 3000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 12700 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYHâHQWYLG
obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý1âHQWYLG- 2200 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 4982 m

Kras
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3UHJOHGREPRþLMSRVHOLWYH]DSRYodje Save, podpovodje spodnja Sava – Savinja, Krka, Sotla,
Kolpa

Tabela 7

POVODJE SAVE
PODPOVODJE SPODNJA SAVA
Ukrepi

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYHâHQWMXU Kras
Prisoten vodovodni sistem
obsega:
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
• L]JUDGQMR&ý1âHQWMXU- 12000 PE
• dogradnjo kanalskega sistema – 29910
m
2EPRþMHULERORYD
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH/RNH
1HXUHMHQRNRSDOLãþH
obsega:
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
• dogradnjo kanalskega sistema – 1700
m
2EPRþMHULERORYD
ProgramXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
Kras
3RGþHWUWHNREVHJD
=DãþLWHQRREPRþMHSDUNRY
• UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
&ý13RGþHWUWHN– 4000 PE
• dogradnjo kanalskega sistema – 4900
m
PrRJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH7DERU 2EPRþMHSRGWDOQLFH
Kras
obsega:
Prisoten vodovodni sistem
• L]JUDGQMR&ý17DERU- 2000 PE
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH7UHEQMH Kras
Prisoten vodovodni sistem
obsega:

•
•

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH
&ý17UHEQMH– 7450 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 20500
m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH5DGHþH Kras
Prisoten vodovodni sistem
obsega:

•
•

2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý15DGHþH- 6000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 2000
m
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POVODJE SAVE
PODPOVODJE SPODNJA SAVA
Ukrepi

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

Program ukrepRYQDREPRþMXSRVHOLWYH6HQRYR Kras
Prisoten vodovodni sistem
– Brestanica obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý16HQRYR- Bresternica –
4800 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 4500
m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYHâNRFMDQ Kras
Prisoten vodovodni sistem
obsega:

•
•

2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý1âNRFMDQ- 2000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 8200
m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
Dobruška vas obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý1'REUXãNDYDV- 2000
PE
dogradnjo kanalskega sistema – 6000
m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
Šentjernej obsega:

•
•

2EPRþMHSRGWDOQLFH

L]JUDGQMR&ý1âHQWMHUQHM- 8000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 4400
m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
äXåHPEHUJREVHJD

•
•

2EPRþMHSRGWDOQLFH
Kras
ObmoþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

1HXUHMHQRNRSDOLãþH

L]JUDGQMR&ý1äXåHPEHUJ- 5000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 9800
m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH'RERYD 2EPRþMHSRGWDOQLFH
obsega:

•
•

L]JUDGQMR&ý1'RERYD– 3000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 10400
m
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POVODJE SAVE
PODPOVODJE SPODNJA SAVA
Ukrepi

Utemeljitev po prednostnih kriterijih Tabele 2

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH
ýUQRPHOMRbsega:

Prisoten vodovodni sistem

•
•

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH
&ý1ýUQRPHOM– 10000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 23000
m

3UHJOHGREPRþLMSRVHOLWYH]DSRYRGMH6RþH

Tabela 8

3292'-(62ý(
Ukrepi

Utemeljitev po kriterijih

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH7ROPLQREVHJD

1HXUHMHQRNRSDOLãþH
Prisoten vodovodni sistem

•

UHNRQVWUXNFLMRLQUD]ãLULWHYREVWRMHþH&ý1
Tolmin - 12500 PE

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH'HVNOHREVHJD

•
•

L]JUDGQMR&ý1'HVNOH- 2300 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 3700 m

3URJUDPLQYHVWLFLMQDREPRþMXSRVHOLWYH.DQDOREVHJD

•
•

L]JUDGQMR&ý1.DQDO- 2300 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 4000 m

PrograPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH&HUNQRREVHJD

•
•

UHNRQVWUXNFLMRLQVDQDFLMRREVWRMHþHý1
Cerkno – 5000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 3000 m

Kras
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
1HXUHMHQRNRSDOLãþH
Kras
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
Kras
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

Kras
=DãþLWHQRREPRþMHSDUNRY
Prisoten vodovodni sistem
• izJUDGQMR&ý1,GULMD– 5500 PE
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
• dogradnjo kanalskega sistema – 3000 m
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH2]HOMDQREVHJD 2EPRþMHULERORYD
1HXUHMHQRNRSDOLãþH
2EPRþMHSRGWDOQLFH
• L]JUDGQMR&ý12]HOMDQ– 4500 PE
Kras
• dogradnjo kanalskega sistema – 18480 m
=DãþLWHQRREPRþMHSDUNRY
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH,GULMDREVHJD
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3292'-(62ý(
Ukrepi

Utemeljitev po kriterijih

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH0LUHQREVHJD

2EPRþMHSRGWDOQLFH
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

•
•

L]JUDGQMR&ý10LUHQ- 2000 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 14770 m

3URJUDP LQYHVWLFLM QD REPRþMX SRVHOLWYH 'REURYR
obsega:

•
•

VDQDFLMRLQUHNRQVWUXNFLMR&ý1'REURYR2500 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 1300 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYe Podnanos
obsega:

•
•

Kras
=DãþLWHQRREPRþMHSDUNRY
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY

L]JUDGQMR&ý13RGQDQRV- 2216 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 6300 m

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH/RåHREVHJD

•
•

L]JUDGQMR&ý1/RåH- 2010 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 5000 m

3UHJOHGREPRþLMSRVHOLWYH]DSRYRGMH2EDOQRPRUMH

Tabela 9

POVODJE OBALNO MORJE
Ukrepi

Utemeljitev po kriterijih

3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH3RVWRMQDREVHJD Kras
Prisoten vodovodni sistem
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
• UHNRQVWUXNFLMR&ý13RVWRMQD- 12500 PE
• dogradnjo kanalskega sistema – 2500 m
2EPRþMHYRGRYDUVWYHQLKSDVRY
3URJUDPXNUHSRYQDREPRþMXSRVHOLWYH3LYNDREVHJD

•
•

L]JUDGQMR&ý13LYND- 3250 PE
dogradnjo kanalskega sistema – 15500 m
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3UHJOHGORNDFLM]DPDOHþLVWLOQHQDSUDYH 3( SRSRYRGMLK
2EþLQD

Naselje

Velikost [PE]

Investicija
(mio sit)

Sp. in Zg Gorica
Dvorjane
Slovenja vas

600
1300
616

60.00
49.96
70.00

1000
900

45.00
66.88

1000
1000
1200

120.00
30.00
195.00

Povodje Drave
5DþH-Fram
Duplek
Hajdina

Povodje Save, podpovodje Gorenjska
Škofja Loka
Cerklje

Draga
Cerklje

Povodje Save, podpovodje Ljubljanica - Sava
Vrhnika
Grosuplje
Škofljica

Bevka
Mali Vrh
Pijava Gorica

Povodje Save, podpovodje spodnja Sava – Savinja, Krka, Sotla, Kolpa
Krško
äDOHF
Sevnica
Sevnica
Krško
Velenje

Senuše
V. Pirešica
Gabrijele-Polje
Krmelj
Raka
Janškovo selo

650
1000
1000
1000
1200
1400

7.10
80.00
50.00
50.00
14.30
90.30

Grgar

1000

80.00

Nova Vas
Begunje
Hruševje-Slavinje
Hrpelje
6HþRYOMH-Košuta
Dutovlje
Kozina

930
1000
1000
1000
1000
1000
1000

27.00
50.001
57.96
70.00
61.83
60.00
70.00

3RYRGMH6RþH
Nova Gorica
Povodje Obalno morje
Bloke
Cerknica
Postojna
Hrpelje Kozina
Piran
6HåDQD
Hrpelje Kozina

1

Ocena
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Tabela 11
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Prednosti se]QDPREPRþLMSRVHOLWYH

2EþXWOMLYDREPRþMD 3(!
2EPRþMHSRVHOLWYH
.RþHYMH
Logatec
Postojna

Rok2
1998/2008
1998/2008
1998/2008

Dokumentacija
PGD, PZI, PP
v pripravi IZ
PGD,PZI, PP, LD,
GD

Velikost [PE]
2000
2100
2000
6000
7450
5000
3250
8000
5000

Rok
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015

Dokumentacija

Velikost [PE]
16000
27300
15000

Rok
2000/2010
2000/2010
2000/2010

Dokumentacija
IZ,PP

Velikost [PE]
12000
10000
11900
10000
10000
13500
12500
10000

Rok
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015
2005/2015

Dokumentacija
IZ,IP, v pripravi PP

Velikost [PE]
30000
15000
12500

2EþXWOMLYDREPRþMD 3(
2EPRþMHSRVHOLWYH
Dobruška vas
Loški potok
Škocjan
Ribnica
Trebnje
VeOLNH/DãþH
Pivka
Šentjernej
äXåHPEHUJ

IZ, PP
IO širitev 2003
PGG, PZI
v pripravi IP
IZ,PP
IZ,IP,PP

2EPRþMD 3(!
2EPRþMHSRVHOLWYH
Ljutomer
Dravsko polje
Ravne – Prevalje

IP, PP

2EPRþMD 3(
2EPRþMHSRVHOLWYH
Šentjur
Naklo
Ruše
Beltinci
âHQþXU
Gornja Radgona
Tolmin
ýUQRPHOM

2

IZ, IP, PP
IZ, IP
PP, UN
IO
IO

Podana sta dva roka. Prvi je rok v skladu z uredbo, drugi za izvedbo sanacijskega programa
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2EPRþMD 3(
2EPRþMHSRVHOLWYH
Ozeljan
Kamnik pod
Krimom
5DGHþH
Cerkno
3RGþHWUWHN
Idrija
7XUQLãþH
äLURYQLFD
Stranice
Petjanci
Podnanos
Borovnica
Matena
0XUVNLýUQFL
Miren
Notranje Gorice

Velikost [PE]
4500
2500

Rok
2010/2015
2010/2015

Dokumentacija
IZ

6000
5000
4000
5500
5200
5250
2390
1800
2216
3000
2000
3200
2000
4000

2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015

VG
VG

Tabor
.LGULþHYR
.ULåHYFL
Ig
Deskle
=UHþH
Kisovec (Izlaki)
Dol pri Ljubljani
Senovo –
Bresternica
Duplek

2000
7500
4000
3100
2300
7000
3000
2600
4800

2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015

2000

2010/2015

Kanal
Loke
Preddvor
*RGHãLþ
Radlje
Dobova
5DþH– Fram
Šentvid
/XNDþHYFL
Odranci
2UPRå

2300
3000
2500
2000
3600
3000
7000
2200
2000
2000
5000

2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015

VG
PŠ
IZ,PP
PGD,PP,LD
IO
IO
PGD,PP,LD
IO, aktivnosti za
razširitev še ni
IZ,IP, v pripravi PP
IZ, v pripravi PP
IZ
IO
IZ,PP
IZ
PR
IP, PP, v pripravi
PGD, PZI
IP,PP, v pripravi
PGD,PZI
IO
IZ,IP
IP, PP
PP

IP
IO
IO
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Fram
Pregersko – Gaj
Besnica
Sp. Polskava
ŠentjanåSUL
Dravogradu
3ROMþDQH
Radizel - Hotinja vas
Bitnje
Oplotnica
Rogla
Dobrovo
/RåH
Dobrovnik
ýUQDQD.RURãNHP
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2000
4000
3000
4000
4000

2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015

6000
3000
5000
3500
3000
2500
2010
2000
-

2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015

PP

sanacijski PGD

0DOHþLVWLOQHQDSUDYH 3(
Grgar
Nova Vas
Senuše
V. Pirešica

1000
930
650
1000

2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015

Draga
Begunje
Gabrijele-Polje
Krmelj
Mali Vrh
Raka
Janškovo selo
Hruševje-Slavinje
Pijava Gorica
Sp. in Zg Gorica
Hrpelje

1000
1000
1000
1000
1000
1200
1400
1000
1200
600
1000

2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015

Bevka
6HþRYOMH–Košuta
Dvorjane
Slovenja vas
Cerklje
Dutovlje
Kozina

1000
1000
1300
616
900
1000
1000

2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015
2010/2015

IP

v letošnjem letu
izdelani potrebni
dokumenti
PP, IP, LD
je ni
je ni

IZ
PGD
IP
PGD_PZI za
rekonstrukcijo
IZ
IZ

IP
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Razlaga okrajšav v stolpcu dokumentacija:
IZ
izdelana idejna zasnova
IP
izdelan idejni projekt
PP
potrjen prostorski plan
SULSUDYOMHQMHXUHGLWYHQLQDþUW
UN
PR
izdelana programska rešitev
PŠ
izdelana programska študija
PGD
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PZI
projekt za izvedbo
ý1MHL]JUDMHQDLQREUDWXMHSRWUHEQDMHUHNRQVWUXkcija oziroma dograditev
IO
ý1MHYJUDGQML
VG
VVWUDQLREþLQHQLVPRGRELOLLQIRUPDFLMH
prazno polje

Tabela 12

3UHJOHGQDVHOLMYREPRþMLKSRVHOLWYH

2EPRþMDSRVHOLWYH

1DVHOMDYREPRþMXSRVHOLWYH

Povodje Mure
Ljutomer
.ULåHYFL
Odranci
0XUVNLýUQFL
Petjanci
7XUQLãþH
/XNDþHYFL
Beltinci
Dobrovnik
Gornja Radgona

LjXWRPHU6S.DPHQãþDN5DGRPHUMH3RGJUDGMH
6WURþMDYDV1RUãLQFL%DELQFL&YHQ0RWD
.ULåHYFL%RUHFL.OMXþDURYFL,OMDãHYFL
0XUVNLýUQFL*UDGLãþH7URSRYFL7LãLQD9DQþD
vas, Rankovci, Borejci
Krajna, Gederovci, Sodišinci, Murski Petrovci,
Petanjci
7XUQLãþH*RPLOLFD1HGHOLFD5HQNRYFL
0RUDYVNH7RSOLFH/XNDþHYFL1RUãLQFL0ODMWLQFL
%HOWLQFL%UDWRQFL'RNOHåRYMH*DQþDQL,åDNRYFL
Lipa, Lipovci, Melinci
*RUQMD5DGJRQDýUHãQMHYFL

Stran

12026 / Št. 109 / 28. 12. 2001
2EPRþMDSRVHOLWYH
Povodje Drave
.,'5,ý(92

ý51$QD.RURãNHP
=5(ý(
STRANICE
ROGLA
SP. POLSKAVA
32/-ý$1(
PRAGERSKO-GAJ
OPLOTNICA
Radlje
Ravne – Prevalje
Fram
âHQWMDQåSUL'UDYRJUDGX
2UPRå
DUPLEK
5$ý(– FRAM
RUŠE
Dravsko Polje

Radizel

Uradni list Republike Slovenije

1DVHOMDYREPRþMXSRVHOLWYH
$SDþH&LUNRYFH'UDJRQMDYDV.LGULþHYR/RYUHQF
na Dr. polju, Mihovce, Njiverce, Pleterje, Pongrce,
Sp. Jablane, Strašgonjca, Šikole, Zg. Jablane,
äXSHþMDYDV
ýUQDQD.RURãNHPäHUMDY2NROLFD
=UHþH'REUDYD*DEURYOMH/RãND*RUD5DGDQDYDV
6WUDQLFH/LSDýUHWYHå%XNRYOMH*UDEHQ.ULåHYHF

Radlje ob Dravi
Ravne, Prevalje, Kotlje
Fram, Morje
2UPRå+DUGHN
Zgornji Duplek
5DþH-Fram
Ruše
Formin, Podvinci, Bohova, Orehova vas, Polana,
Pivola, Rogoza, Slivnica pri Mariboru, Slivniško
Pohorje6SRGQMH+RþH=JRUQMH+RþH'REURYFH
Skoke, Pohorski dvor, Zg. in Sp. Gorica, Ješenca,
3RåHJ'UDYVNLGYRU0DUMHWDQD'UDYVNHPSROMX
3UHSROMH%UXQãYLN/RND5RãQMD6WDUãH=ODWROLþMH
+RþH-Slivnica, Radizel

Povodje Save – podpovodje SAVA GORENJSKA
BESNICA
BITNJE
NAKLO
â(1ý85
PREDDVOR
ä,5291,&$
*RGHãLþ

0RVWH%UHJäLURYQLFD6HORSULäLURYQLFL
%UH]QLFD=DEUH]QLFD'RVORYþH6PRNXþ5RGLQH
Vrba
*RGHãLþ5HWHþH*RUHQMDYDV
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2EPRþMDSRVHOLWYH
1DVHOMDYREPRþMXSRVHOLWYH
Povodje Save – podpovodje LJUBLJANICA SAVA
9(/,.(/$âý(
LOGATEC
RIBNICA

9HOLNH/DãþH
Logatec, Kalce
5LEQLFD*ULþ'ROHQMLOD]+UDVWMH%UHJ+URYDþD
*RULþDYDV
KISOVEC
Kisovec, Loke pri Zagorju
KAMNIK p. KRIMOM -H]HUR3RGSHþ3UHVHUMH3UHYDOMH*RULþLFD/D]H
Kamnik pod Krimom
NOTRANJE GORICE Plešivica, Brezovica pri Ljubljani, Vnanje gorice,
Notranje Gorice
%HULþHYR%ULQMH9LGHP'ROSUL/MXEOMDQL=DERUãW
DOL PRI LJ.
pri Dolu, Zajelše
IG
Draga, Iška vas, Staje, Kot, Iška Loka, Ig-Rastuka,
Ig
MATENA
Podkraj, Gmajnarji, Verteh, Brest, Matena,
Tomišelj, Vrbljene, Strahomer
LOŠKI POTOK ro
Retje, Hrib, Travnik, Mali log, Šegova vas, Srednja
vas
.2ý(9-(
.RþHYMH.REODUML.RQFDYDV.OLQMDYDV'ROJD
vas, Livold, Slovenska vas, Stara cerkev, Mlaka pri
.RþHYMX%UHJSUL.RþHYMX0DKRYQLNäHOQMH
Šalkavas
BOROVNICA
Borovnica, Dol pri Borovnici, Laze pri Borovnici,
Breg, Pako
âHQWYLGSUL6WLþQL3HWUXãQMDYDV0DOHýHãQMLFH
Šentvid
Povodje Save – podpovodje spodnja Sava
Šentjur
Loke
3RGþHWUWHN
Tabor
TREBNJE
5$'(ý(
KRŠKO
SENOVOBRESTANICA
ŠKOCJAN
DOBRUŠKA VAS

âHQWMXU%UH]RYMH%RWULþQLFDýUQROLFD.DPHQR
Rifnik, Vrbno
Mozirje, Nazarje
3RGþHWUWHN6RGQDYDV2OLPMH
ýHSOMH.DSOD2MVWULãNDYDV3RQGRU3UHNRSD
Tabor
Trebnje, Šentlovrenc, Štefan, Velika Loka, Veliki
Gaber
5DGHþH+RWHPHå2EUHåMH
Krško, Leskovec, Veniše
Brestanica, Senovo
Škocjan, Zloganje, Hrastulje, Zavinek, Dol.Stara
vas, Grmovlje
Dobruška vas, Dobrava, Hudenje, ind.cona Bramac,
6WUDQMH7RPDåMDYDV
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2EPRþMDSRVHOLWYH
ŠENTJERNEJ
ä8ä(0%(5.
DOBOVA
ý5120(/-
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1DVHOMDYREPRþMXSRVHOLWYH
*RU%UH]RYLFD'REUDYLFD9UKâPDOþMa vas
äXåHPEHUN3UDSURþH=DIDUD
'RERYD/RþH02EUHå92EUHå0LKDORYHF
9RMQDYDV.RþHYMHSULýUQRPOMX6YLEQLN
ýUQRPHOM

3RYRGMH6RþH
TOLMIN
DESKLE
KANAL
&(5.12 REVW.ý1
Idrija
Ozeljan
Miren
Dobrovo
Podnanos
/RåH

Deskle, Gor. Deskle, Rodez, Globno
Kanal, Gorenja vas0RUVNR%RGUHå

Ozeljan, Vitovlje, Osek, Šempas
Miren
Dobrovo
Lozice, Podnanos, Podraga
*RþH–/RåH6ODS– Erzelj

Povodje obalno morje
POSTOJNA
PIVKA

Postojna, Stara vas, Veliki otok
Petelinje, Pivka
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PRILOGA
PREGLED STROŠKOV IZVAJANJA OPERATIVNEGA
PROGRAMA IN VIROV FINANCIRANJA
Tabela 13

Pregled stroškov investicije in virov financiranja

Stroški
Prednostna lista investicij po
povodjih

kanalizacija

þLVWLOQD
naprava

Viri financiranja
skupaj

leto
]DNOMXþND
gradnje

Taksa za
drugi viri
obremenjevanje
voda

Povodje Mure
Ljutomer
.ULåHYFL
Odranci
0XUVNLýUQFL
Petjanci
7XUQLãþH
/XNDþHYFL
Beltinci

Dobrovnik

Gornja Radgona

mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%

763.00 480.00 1243.00
61
193.00
78
3.00

39
100
55.00 248.00
22
0

100
3.00

100
0
100
778.80 175.00 953.80
68
32
100
435.00 142.00 577.00
68
1019.0
0
75
200.00

32
100
0.00 1019.00
25
100
0 200.00

100
0
100
1525.6 400.00 1925.60
0
79
21
100
460.20 94.01 554.21
83
17
100
1.00 622.00 623.00
0

100

100

2010

1243.00

0.00

2010

100
239.00

0
9.00

2010

96
3.00

4
0.00

2008

100
0
190.00 763.80

2008

20
80
107.00 470.00

2010

19
81
498.00 521.00

2010

49
191.00

2010

96
4
957.00 968.60

2010

50
50
191.00 363.21

2010

34
623.00

66
0.00

100

0

51
9.00
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Stroški
Prednostna lista investicij po
povodjih

kanalizacija

þLVWLOQD
naprava

Viri financiranja
skupaj

leto
]DNOMXþND
gradnje

Taksa za
drugi viri
obremenjevanje
voda

Povodje Drave
.LGULþHYR
ýUQDQD
Koroškem
=UHþH
Stranice

Rogla

Spodnja
Polskava
3ROMþDQH
Gaj – Pragersko

Oplotnica

Radlje

Ravne – Prevalje

Fram
âHQWMDQåSUL
Dravogradu

mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%

933.00 200.00 1133.00
82
60.00

18
0.00

100
60.00

100
0
100
1013.0 350.00 1363.00
0
74
26
100
399.70 79.30 479.00

2010

2010

718.00 415.00
63
60.00

37
0.00

2010

100
0
670.00 693.00

2010

49
51
229.00 250.00

2010

48
153.00

52
0.00

2010

100
383.00

0
37.00

29
71
100
300.00 400.00 700.00

2010

91
9
574.00 126.00

43
57
100
180.00 300.00 480.00

2010

82
383.00

38
63
100
300.00 300.00 600.00

2010

80
20
335.00 265.00

50
50
100
167.70 135.80 303.50

2010

56
303.50

83
17
100
53.00 100.00 153.00
35
65
100
120.00 300.00 420.00

55
45
100
1488.1 435.00 1923.10
0
77
23
100
400.00 100.00 500.00
80
20
100
200.00 200.00 400.00
50

50

100

18
97.00

44
0.00

2010

100
0
1435.00 488.10

2010

75
25
191.00 309.00

2010

38
383.00

62
17.00

96

4
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Št.

Stroški
Prednostna lista investicij po
povodjih

2UPRå
Duplek
5DþH– Fram
Ruše

Dravsko polje

Radizel

mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%

kanalizacija

36.00

þLVWLOQD
naprava

35.00

109 / 28. 12. 2001 / Stran 12031

Viri financiranja
skupaj

leto
]DNOMXþND
gradnje

Taksa za
drugi viri
obremenjevanje
voda

71.00

2010

51
49
100
634.40 187.60 822.00

2008

100
0
178.00 644.00

77
23
100
300.00 383.80 683.80

2010

22
670.00

44
56
100
601.70 518.70 1120.40

2010

98
2
957.00 163.40

54
46
100
500.00 1000.00 1500.00

2010

33
67
100
250.00 239.20 489.20

2010

51

49

100

71.00

85
1500.00

0.00

78
13.80

15
0.00

100
0
383.00 106.20
78

22

2010

287.00

13.00
4
0.00

Povodje Save - podpovodje Sava Gorenjska
Besnica

Bitnje

Naklo
âHQþXU
Preddvor
äLURYQLFD
*RGHãLþ

mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%

250.00

50.00 300.00

83
250.00

17
100
50.00 300.00

2010

96
300.00

83
375.00

17
100
75.00 450.00

2010

100
450.00

0
0.00

83
500.00

17
100
80.00 580.00

2010

100
580.00

0
0.00

86
500.00

14
100
60.00 560.00

2010

100
478.00

0
82.00

2010

85
15
502.00 670.00

2010

43
57
191.00 379.40

89
11
100
1002.0 170.00 1172.00
0
85
15
100
460.40 110.00 570.40
81

19

100

33

67
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Stroški
Prednostna lista investicij po
povodjih

kanalizacija

þLVWLOQD
naprava

Viri financiranja
skupaj

leto
]DNOMXþND
gradnje

Taksa za
drugi viri
obremenjevanje
voda

Povodje Save - podpovodje Ljubljanica - Sava
9HOLNH/DãþH
Logatec

Ribnica

Kisovec

Kamnik pod
Krimom
Notranje gorice

Dol pri Ljubljani

Ig

Matena

Loški potok
.RþHYMH
Borovnica

Šentvid

mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%

120.00 185.00 305.00

2010

305.00

39
61
100
945.00 492.00 1437.00

2010

100
0
957.00 480.00

66
34
100
747.00 132.00 879.00

2007

67
33
274.00 605.00

2010

31
287.00

2010

99
1
239.00 527.30

2010

31
69
392.00 163.60

2010

71
29
249.00 1274.10

85
15
100
180.00 110.00 290.00
62
38
100
601.30 165.00 766.30
78
555.60

22
100
0.00 555.60

70
0
100
1353.1 170.00 1523.10
0
89
11
100
20.00 63.00 83.00

2010

16
83.00

0.00

69
3.00

84
0.00

24
76
100
218.40 100.00 318.40

2010

100
0
191.00 127.40

69
735.00

2010

60
40
201.00 534.00

31
100
0.00 735.00

100
0
100
541.00 700.00 1241.00

2008

44
508.00

2010

100
0
287.00 281.00

2010

51
49
210.00 396.00

56
100
60.00 568.00

89
11
100
152.00 454.00 606.00
25

75

100

27
1241.00

35

73
0.00

65
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Št.

Stroški
Prednostna lista investicij po
povodjih

kanalizacija

þLVWLOQD
naprava
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Viri financiranja
skupaj

leto
]DNOMXþND
gradnje

Taksa za
drugi viri
obremenjevanje
voda

Povodje Save - podpovodje spodnja Sava
Šentjur

Loke
3RGþHWUWHN
Tabor

Trebnje
5DGHþH
Senovo Brestanica
Škocjan

Dobruška vas

Šentjernej
äXåHPEHUJ
Dobova
ýUQRPHOM

mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%

508.50 250.00 758.50

2010

758.50

0.00

2010

100
110.00

0
0.00
0
0.00

67
85.00

33
100
0 110.00

100
216.00

0
100
60.00 276.00

2010

100
276.00

78
22
100
120.80 180.00 300.80

2010

100
0
191.00 109.80

40
60
100
465.00 200.00 665.00

2008

63
37
443.00 222.00

70
120.00

2006

67
200.00

33
0.00

60
40
100
25.00 150.00 175.00

2008

100
175.00

0
0.00

14
86
100
164.00 100.00 264.00

2010

100
191.00

0
73.00

62
38
100
120.00 100.00 220.00

2010

72
191.00

28
29.00

55
45
100
88.00 150.00 238.00

2010

87
238.00

13
0.00

2010

100
396.00

0
0.00

2010

100
0
287.00 2173.00

2010

12
88
957.00 443.00

30
100
80.00 200.00

37
63
100
246.00 150.00 396.00
62
38
100
2260.0 200.00 2460.00
0
92
8
100
1000.0 400.00 1400.00
0
71
29
100

68

32
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Stroški
Prednostna lista investicij po
povodjih

kanalizacija

þLVWLOQD
naprava

Viri financiranja
skupaj

leto
]DNOMXþND
gradnje

Taksa za
drugi viri
obremenjevanje
voda

PoYRGMH6RþH
Tolmin

Deskle

Kanal

Cerkno

Idrija

Ozeljan

Miren

Dobrovo

Podnanos
/RåH

mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%

0.00 200.00 200.00

2010

200.00

0.00

0
100
100
115.00 165.00 280.00

2010

100
220.00

0
60.00

41
59
100
130.00 165.00 295.00

2010

79
220.00

21
75.00

2006

75
170.00

25
0.00

2010

100
0
526.00 224.00

2010

70
30
239.00 748.00

2010

24
76
191.00 475.00

44
150.00

56
100
20.00 170.00

88
12
100
500.00 250.00 750.00
67
33
100
831.00 156.00 987.00
84
16
100
531.00 135.00 666.00
80
59.00

20
30.00

100
89.00

2010

29
89.00

71
0.00

66
34
100
220.00 120.00 340.00

2010

100
0
212.00 128.00

65
35
100
176.00 110.00 286.00

2010

62
192.00

38
94.00

67

33

62

38

100

Povodje Obalno morje
Postojna

Pivka

mio
SIT
%
mio
SIT
%

68.00 494.00 562.00
12
504.00
86

88
100
81.00 585.00
14

100

2006

428.00 134.00

2010

76
24
311.00 274.00
53

47
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Stroški
Prednostna lista investicij po
povodjih
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Viri financiranja

kanalizacija

þLVWLOQD
naprava

0.00

80.00

80.00

0
0.00

100
27.00

0
0.00

skupaj

leto
]DNOMXþND
gradnje

Taksa za
drugi viri
obremenjevanje
voda

0DOHþLVWLOQHQDSUDYH
(600 – 1500 PE)
Grgar

mio
SIT
%
Nova Vas
mio
SIT
%
Senuše
mio
SIT
%
V. Pirešica
mio
SIT
%
Draga
mio
SIT
%
Begunje
mio
SIT
%
Gabrijele-Polje mio
SIT
%
Krmelj
mio
SIT
%
Mali Vrh
mio
SIT
%
Raka
mio
SIT
%
Janškovo selo mio
SIT
%
Hruševjemio
Slavinje
SIT
%
Pijava Gorica
mio
SIT
%

2010

80.00

0.00

100
27.00

2010

100
27.00

0
0.00

100
7.10

100
7.10

2010

100
7.10

0
0.00

0
0.00

100
80.00

100
80.00

2010

100
80.00

0
0.00

0
0.00

100
45.00

100
45.00

2010

100
45.00

0
0.00

0
0.00

100
50.00

100
50.00

2010

100
50.00

0
0.00

0
0.00

100
50.00

100
50.00

2010

100
50.00

0
0.00

0
0.00

100
50.00

100
50.00

2010

100
50.00

0
0.00

0
0.00

100
30.00

100
30.00

2010

100
30.00

0
0.00

0
0.00

100
14.30

100
14.30

2010

100
14.30

0
0.00

0
0.00

100
90.30

100
90.30

2010

100
90.30

0
0.00

0
0.00

100
57.96

100
57.96

2008

100
57.96

0
0.00

2010

100
115.00

0
80.00

59

41

0
100
100
0.00 195.00 195.00
0

100

100
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Stroški
Prednostna lista investicij po
povodjih

Sp. in Zg
Gorica
Hrpelje

Bevka
6HþRYOMHKošuta
Dvorjane

Slovenja vas

Cerklje

Dutovlje

Kozina

mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio
SIT
%
mio SIT

%

Viri financiranja

kanalizacija

þLVWLOQD
naprava

0.00

60.00

60.00

0
0.00

100
70.00

100
70.00

skupaj

0
100
100
0.00 120.00 120.00

leto
]DNOMXþND
gradnje

Taksa za
drugi viri
obremenjevanje
voda

2010

57.00

3.00

2008

95
59.00

5
11.00

2010

84
96.00

16
24.00

2010

80
61.83

20
0.00
0
0.00

0
0.00

100
61.83

100
61.83

0
0.00

100
49.96

100
49.96

2010

100
49.96

0
0.00

100
70.00

100
70.00

2010

100
59.00

0
11.00

0
0.00

100
66.88

100
66.88

2010

84
66.88

16
0.00

0
0.00

100
60.00

100
60.00

2010

100
60.00

0
0.00

0
0.00
0

100
70.00
100

100
70.00
100

100
70.00
100

0
0.00
0

2010
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Vrednost
investicij z viri
financiranja
mio SIT
%

Tabela 14

Skupna
vrednost
investicij
(mio SIT)
47.866,04
100

Št.

Investirana
taksa
(mio SIT)
30.210,33
63
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'UåDYQL
SURUDþXQ SS
1366)
(mio SIT)
9000,00
19

2EþLQVNL
SURUDþXQL
(mio SIT)
8655,71
18

3UHJOHGREPRþLMSRVHOLWYHSRREþLQDKVWDNVR]DREUHPHQMHYDQMHYRGH

2EPRþMH
poselitve

2EþLQD

Beltinci
Besnica
Bitnje
Borovnica
Cerkno
ýUQDQD
Koroškem
ýUQRPHOM
Deskle
Dobova
Dobruška vas
Dobrovo
Dol pri Ljubljani

BELTINCI
LJUBLJANA
BOHINJ
BOROVNICA
CERKNO
ý51$1$
KOROŠKEM
ý5120(/KANAL
%5(ä,&(
ŠKOCJAN
BRDA
DOL PRI
LJUBLJANI

Dravsko Polje
Duplek
Fram
Gaj – Pragersko

DUPLEK
5$ý(-FRAM
SLOVENSKA
BISTRICA
*RGHãLþ
ŠKOFJA LOKA
Gornja Radgona
GORNJA
RADGONA
Idrija
IDRIJA
Ig
IG
Kamnik pod
BREZOVICA
Krimom
Kanal
KANAL
.LGULþHYR
.,'5,ý(92

Pobrana Taksa za Pobrana Taksa za
taksa REPRþMH taksa REPRþMH
1998
1998
1999
1999
[mio
[mio [mio SIT] [mio SIT]
SIT]3
SIT]4
1.55
21.00
34.00
966.47
6.30 1.270.80
10.20
4.89
10.50
13.01
17.00
5.75
6.30
10.20
1.39
10.50
1.62
17.00
3.63
6.72
3.38
10.88
24.72
6.98
43.00
4.89
12.31
5.70

21.00
4.83
6.30
4.20
5.25
5.46

33.52
8.51
57.77

6.67
4.59
34.16

57.33
6.30
4.20
8.40

15.34
4.81
48.61

92.82
10.20
6.80
13.60

18.69

4.20
28.35

29.23
5.15

6.80
45.90

21.41
3.17
4.25

11.55
6.51
5.25

15.81

18.70
10.54
8.50

6.98
15.80

4.83
15.75

8.51
28.35

7.82
25.50

16.91

34.00
7.82
10.20
6.80
8.50
8.84

3

3RGDWNHRREUDþXQDQLWDNVL]DOHWLLQMHSRY]HWSRãWXGLML(NRQRPVNH)DNXOWHWH%$=$32'$7.292-$912),1$1ý1,+,1'58*,+
9,5,+),1$1&,5$1-$,19(67,&,-9.2081$/12,1)5$6758.78521$32'52ý-89$5679$2.2/-$2'/(7$'$/-(

4

7DNVDNLELPRUDODELWLSREUDQD]DREPRþMDSRVHOLWYH=DOHWRMHWR3( VLW]DOHWRSD3( VLW
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2EPRþMH
poselitve

Kisovec

2EþLQD

ZAGORJE OB
SAVI
.RþHYMH
.2ý(9-(
.ULåHYFL
.5,ä(9&,
Ljutomer
LJUTOMER
Logatec
LOGATEC
Loke
MOZIRJE
Loški potok
LOŠKI POTOK
/RåH
VIPAVA
/XNDþHYFL
MORAVSKE
TOPLICE
Matena
IG
Miren
MIRENKOSTANJEVIC
A
0XUVNLýUQFL
TIŠINA
Naklo
NAKLO
Notranje gorice BREZOVICA
Odranci
ODRANCI
Oplotnica
OPLOTNICA
2UPRå
2502ä
Ozeljan
NOVA GORICA
Petjanci
TIŠINA
Pivka
PIVKA
3RGþHWUWHN
32'ý(757(.
Podnanos
VIPAVA
3ROMþDQH
SLOVENSKA
BISTRICA
Postojna
POSTOJNA
Preddvor
PREDDVOR
5DþH- Fram
5$ý(-FRAM
5DGHþH
5$'(ý(
+2ý(Radizel
SLIVNICA
Radlje
RADLJE OB
DRAVI
Ravne - Prevalje
PREVALJE
Ribnica
RIBNICA
Rogla
SLOVENSKA
BISTRICA
Ruše
RUŠE
Senovo –
KRŠKO
Bresternica
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Pobrana Taksa za Pobrana Taksa za
taksa REPRþMH taksa REPRþMH
1998
1998
1999
1999
[mio
[mio [mio SIT] [mio SIT]
SIT]3
SIT]4
20.81
6.30
30.52
10.20
27.51
28.17
10.06
9.77
0.00
14.89
1.98

63.00
5.25
33.60
21.00
6.30
4.41
4.22
4.20

3.17
7.12

4.20
4.20

9.95
9.24
14.89
34.16

6.72
21.00
8.61
4.20
7.35
10.50
5.25
3.78
6.83
8.40
4.65
12.60

18.11
1.84
4.59
7.57
0.00

37.42
0.00
32.45
12.51
19.09
18.42
4.91

102.00
8.50
54.40
34.00
10.20
7.14
6.83
6.80

9.05

6.80
6.80

18.42
48.61

10.88
34.00
13.94
6.80
11.90
17.00
8.50
6.12
11.05
13.60
7.53
20.40

26.25
10.50
14.70
12.60
8.40

23.78
0.00
4.81
9.91
3.54

42.50
17.00
23.80
20.40
13.60

6.49

7.56

11.45

12.24

16.38
34.16

31.50
12.60
6.30

20.06
19.47
48.61

51.00
20.40
10.20

22.49
56.36

21.00
16.80

26.92
73.43

34.00
27.20

9.24
4.25
0.33
24.87
103.82

3.39
10.64
1.51
4.11
32.46
117.72
11.70
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2EPRþMH
poselitve

2EþLQD

Spodnja
Polskava
Stranice
âHQþXU
âHQWMDQåSUL
Dravogradu
Šentjernej
Šentjur

SLOVENSKA
BISTRICA
=5(ý(
â(1ý85
DRAVOGRAD

Šentvid
Škocjan
Tabor
Tolmin
Trebnje
7XUQLãþH
9HOLND/DãþH
=UHþH
äLURYQLFD
äXåHPEHUJ

ŠENTJERNEJ
ŠENTJUR PRI
CELJU
,9$1ý1$
GORICA
ŠKOCJAN
TABOR
TOLMIN
TREBNJE
7851,âý(
9(/,.(/$âý(
=5(ý(
ä,5291,&$
ä8ä(0%(5.

Št.
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Pobrana Taksa za Pobrana Taksa za
taksa REPRþMH taksa REPRþMH
1998
1998
1999
1999
[mio
[mio [mio SIT] [mio SIT]
SIT]3
SIT]4
34.16
8.40
48.61
13.60

18.36
8.44

5.02
21.00
8.40

21.29
9.08

8.13
34.00
13.60

13.40
20.68

10.50
25.20

28.64

17.00
40.80

16.83

4.62

29.00

7.48

4.89

4.20
4.20
26.25
15.65
10.92
10.50
14.70
11.03
10.50

19.52
23.32

27.58
45.94
7.53

6.80
6.80
42.50
25.33
17.68
17.00
23.80
17.85
17.00

Stran
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MalaþLVWLOQD
2EþLQD
naprava
Grgar
Nova Gorica
Nova Vas
Bloke
Senuše
Krško
äDOHF
V. Pirešica
Draga
Škofja Loka
Begunje
Cerknica
Gabrijele-Polje Sevnica
Krmelj
Sevnica
Mali Vrh
Grosuplje
Raka
Krško
Janškovo selo
Velenje
Hruševje
Slavinje
Postojna
Pijava Gorica
Škofljica
Sp. in Zg Gorica 5DþH-Fram
Hrpelje
Hrpelje Kozina
Bevka
Vrhnika
6HþRYOMH-Košuta Piran
Dvorjane
Duplek
Slovenja vas
Hajdina
Cerklje
Cerklje
6HåDQD
Dutovlje
Kozina
Hrpelje Kozina
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Pobrana Taksa za Pobrana Taksa za
taksa REPRþMH taksa REPRþMH
1998
1998
1999
1999
[mio [mio SIT] [mio
[mio SIT]
SIT]
SIT]
2.10 117.72
3.40
103.82
1.95
3.16
1.36
2.21
56.36
73.43
2.10
3.40
73.31
66.65
2.10
3.40
18.69
29.23
2.10
3.40
13.11
20.35
2.10
3.40
14.23
18.22
2.10
3.40
14.23
18.22
2.10
3.40
15.92
22.25
2.52
4.08
56.36
73.43
2.94
4.76
71.99
75.66
18.11
9.18
4.59
6.64
37.40
53.15
6.67
13.98
23.11
6.64

2.10
2.52
1.26
2.10
2.10
2.10
2.73
1.29
1.89
2.10
2.10

23.78
4.81
59.84
72.95
15.34
47.05
45.58

3.40
4.08
2.04
3.40
3.40
3.40
4.42
2.09
3.06
3.40
3.40
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Tabela 15

Št.
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Pregled investicij po letih glede na investirano takso

Pregled investicij po letih (mio SIT)
2EPRþMD
poselitve
Investicija 2003 2004 2005 2006
2007
2008
2009
2010
Ljutomer
1243.00
310.75 310.75 310.75 310.75
.ULåHYFL
239.00
59.75 59.75 59.75 59.75
Odranci
3.00
0.75
0.75
0.75
0.75
0XUVNLýUQFL
190.00
47.50 47.50 47.50 47.50
Petjanci
107.00
26.75 26.75 26.75 26.75
7XUQLãþH
498.00
124.50 124.50 124.50 124.50
/XNDþHYFL
191.00
47.75 47.75 47.75 47.75
Beltinci
957.00
239.25 239.25 239.25 239.25
Dobrovnik
191.00
47.75 47.75 47.75 47.75
Gornja Radgona
623.00
155.75 155.75 155.75 155.75
.LGULþHYR
718.00
179.50 179.50 179.50 179.50
ýUQDQD
Koroškem
60.00
15.00 15.00 15.00 15.00
=UHþe
670.00
167.50 167.50 167.50 167.50
Stranice
229.00
57.25 57.25 57.25 57.25
Rogla
153.00
38.25 38.25 38.25 38.25
Spodnja
Polskava
383.00
95.75 95.75 95.75 95.75
3ROMþDQH
574.00
143.50 143.50 143.50 143.50
Gaj – Pragersko
383.00
95.75 95.75 95.75 95.75
Oplotnica
335.00
83.75 83.75 83.75 83.75
Radlje
303.50
75.88 75.88 75.88 75.88
Ravne – Prevalje 1435.00
358.75 358.75 358.75 358.75
Fram
191.00
47.75 47.75 47.75 47.75
âHQWMDQåSUL
Dravogradu
383.00
95.75 95.75 95.75 95.75
2UPRå
71.00
17.75 17.75 17.75 17.75
Duplek
178.00
44.50 44.50 44.50 44.50
5DþH– Fram
670.00
167.50 167.50 167.50 167.50
Ruše
957.00
239.25 239.25 239.25 239.25
Dravsko polje
1500.00
375.00 375.00 375.00 375.00
Radizel
383.00
95.75 95.75 95.75 95.75
Besnica
287.00
71.75 71.75 71.75 71.75
Bitnje
300.00
75.00 75.00 75.00 75.00
Naklo
450.00
112.50 112.50 112.50 112.50
âHQþXU
580.00
145.00 145.00 145.00 145.00
Preddvor
478.00
119.50 119.50 119.50 119.50
äLURYQLFD
502.00
125.50 125.50 125.50 125.50
*RGHãLþ
191.00
47.75 47.75 47.75 47.75
9HOLNH/DãþH
305.00
76.25 76.25 76.25 76.25
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Pregled investicij po letih (mio SIT)
2EPRþMD
poselitve
Investicija 2003 2004 2005 2006
2007
2008
Logatec
957.00
239.25 239.25
Ribnica
274.00
68.50 68.50 68.50 68.50
Kisovec
287.00
71.75 71.75
Kamnik pod
Krimom
239.00
59.75 59.75
Notranje gorice
392.00
98.00 98.00
Dol pri Ljubljani
249.00
62.25 62.25
Ig
83.00
20.75 20.75
Matena
191.00
47.75 47.75
Loški potok
201.00
50.25 50.25
.RþHYMH
1241.00
310.25 310.25 310.25 310.25
Borovnica
287.00
71.75 71.75
Šentvid
210.00
52.50 52.50
Šentjur
758.50
189.63 189.63
Loke
110.00
27.50 27.50
3RGþHWUWHN
276.00
69.00 69.00
Tabor
191.00
47.75 47.75
Trebnje
443.00
110.75 110.75 110.75 110.75
5DGHþH
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Senovo –
Brestanica
175.00
43.75 43.75 43.75 43.75
Škocjan
191.00
47.75 47.75
Dobroška vas
191.00
47.75 47.75
Šentjernej
238.00
59.50 59.50
äXåHPEHUJ
396.00
99.00 99.00
Dobova
287.00
71.75 71.75
ýUQRPHOM
957.00
239.25 239.25
Tolmin
200.00
50.00 50.00
Deskle
220.00
55.00 55.00
Kanal
220.00
55.00 55.00
Cerkno
170.00 42.50 42.50 42.50 42.50
Idrija
526.00
131.50 131.50
Ozeljan
239.00
59.75 59.75
Miren
191.00
47.75 47.75
Dobrovo
89.00
22.25 22.25
Podnanos
212.00
53.00 53.00
/RåH
192.00
48.00 48.00
Postojna
428.00 107.00 107.00 107.00 107.00
Pivka
311.00
77.75 77.75
Grgar
80.00
20.00 20.00
Nova Vas
27.00
6.75
6.75
Senuše
7.10
1.78
1.78

2009
2010
239.25 239.25
71.75

71.75

59.75
98.00
62.25
20.75
47.75
50.25

59.75
98.00
62.25
20.75
47.75
50.25

71.75 71.75
52.50 52.50
189.63 189.63
27.50 27.50
69.00 69.00
47.75 47.75

47.75 47.75
47.75 47.75
59.50 59.50
99.00 99.00
71.75 71.75
239.25 239.25
50.00 50.00
55.00 55.00
55.00 55.00
131.50 131.50
59.75 59.75
47.75 47.75
22.25 22.25
53.00 53.00
48.00 48.00
77.75
20.00
6.75
1.78

77.75
20.00
6.75
1.78
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Št.
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Pregled investicij po letih (mio SIT)
2EPRþMD
Investicija 2003 2004 2005 2006
poselitve
V. Pirešica
80.00
Draga
45.00
Begunje
50.00
Gabrijele-Polje
50.00
Krmelj
50.00
Mali Vrh
30.00
Raka
14.30
Janškovo selo
90.30
HruševjeSlavinje
57.96
14.49 14.49
Pijava Gorica
115.00
Sp. in Zg Gorica
57.00
Hrpelje
59.00
14.75 14.75
Bevka
96.00
6HþRYOMH–Košuta
61.83
Dvorjane
49.96
Slovenja vas
59.00
Cerklje
66.88
Dutovlje
60.00
Kozina
70.00
SKUPAJ

2007
20.00
11.25
12.50
12.50
12.50
7.50
3.58
22.58

2008
20.00
11.25
12.50
12.50
12.50
7.50
3.58
22.58

14.49
28.75
14.25
14.75
24.00
15.46
12.49
14.75
16.72
15.00
17.50

14.49
28.75
14.25
14.75
24.00
15.46
12.49
14.75
16.72
15.00
17.50

2009
20.00
11.25
12.50
12.50
12.50
7.50
3.58
22.58

2010
20.00
11.25
12.50
12.50
12.50
7.50
3.58
22.58

28.75
14.25

28.75
14.25

24.00
15.46
12.49
14.75
16.72
15.00
17.50

24.00
15.46
12.49
14.75
16.72
15.00
17.50

30210.33 199.50 268.00 880.74 880.74 7356.50 7288.00 6675.16 6675.16
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Tabela 16
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6NXSQDYHOLNRVWL]JUDMHQLKý1SROHWLK

2EPRþMHSRVHOLWYe
5DGHþH
Cerkno
Postojna

PE
6000
5000
12500

SKUPAJ 2006

23500

Ribnica

6000

SKUPAJ 2007
SKUPAJ do 2007

6000
29500

MuUVNLýUQFL
Petjanci
Duplek
.RþHYMH
Trebnje
Senovo – Brestanica
Hruševje-Slavinje
Hrpelje

3200
1800
2000
30000
7450
4800
1000
1000

SKUPAJ 2008
SKUPAJ do 2008

51250
80750

Ljutomer
.ULåHYci
Beltinci
Dobrovnik
Gornja Radgona
.LGULþHYR
=UHþH
Stranice
Rogla
Spodnja Polskava
3ROMþDQH
Gaj – Pragersko
Oplotnica
Radlje
Ravne – Prevalje
Fram
âHQWMDQåSUL'UDYRJUDGX
2UPRå
5DþH– Fram

16000
4000
10000
2000
13500
7500
7000
2390
3000
4000
6000
4000
3500
3600
15000
2000
4000
5000
7000

Konec
gradnje
2006
2006
2006

2007

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
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2EPRþMHSRVHOLWYe
Ruše
Dravsko polje
Radizel
Besnica
Bitnje
Naklo
ŠenþXU
Preddvor
äLURYQLFD
*RGHãLþ
9HOLNH/DãþH
Logatec
Kisovec
Kamnik pod Krimom
Notranje gorice
Dol pri Ljubljani
Ig
Matena
Borovnica
Šentvid
Šentjur
3RGþHWUWHN
Tabor
Škocjan
Dobroška vas
Šentjernej
äXåHPEHUJ
Dobova
ýUQRPHOM
Tolmin
Deskle
Kanal
Idrija
Ozeljan
Miren
Dobrovo
Podnanos
/RåH
Pivka
Grgar
Nova Vas
Senuše
V. Pirešica
Draga
Begunje

Uradni list Republike Slovenije

PE
11900
27300
3000
3000
5000
10000
10000
2500
5250
2000
5000
15000
3000
2500
4000
2600
3100
2000
3000
2200
12000
4000
2000
2000
2000
8000
5000
3000
10000
12500
2300
2300
5500
4500
2000
2500
2216
2010
3250
1000
930
650
1000
1000
1000

Konec
gradnje
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
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Št.

2EPRþMHSRVHOLWYe
Gabrijele-Polje
Krmelj
Mali Vrh
Raka
Janškovo selo
Pijava Gorica
Sp. in Zg Gorica
Bevka
6HþRYOMH-Košuta
Dvorjane
Slovenja vas
Cerklje
Dutovlje
Kozina
SKUPAJ 2010
SKUPAJ do 2010

PE
1000
1000
1000
1200
1400
1200
600
1000
1000
1300
616
900
1000
1000
348712
429462

6NXSQDYHOLNRVWL]JUDMHQLKý1SROHWLK
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Konec
gradnje
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
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ODLOČBO

Odločba o imenovanju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena, v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
111-22/01 z dne 6. 11. 2001, na 50. seji dne 15. 11.
2001 sprejela naslednjo

Borut Markošek, rojen 11. 3. 1965, pomočnik okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Ljubljani, se imenuje na funkcijo državnega tožilca na mesto
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 115-19/01
Ljubljana, dne 15. novembra 2001.

ODLOČBO

Vlada Republike Slovenije

Desanka Novak, rojena 31. 10. 1966, višja svetovalka
v Upravni enoti Ljutomer, se imenuje na funkcijo pomočnice
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti – zunanji oddelek v Ljutomeru.
Št. 115-22/01
Ljubljana, dne 15. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
predsednik

5325.

dr. Janez Drnovšek l. r.
predsednik

5327.

Odločba o imenovanju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena, zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-22/01 z dne 6. 11. 2001, na 50.
seji dne 15. 11. 2001 sprejela naslednjo

Odločba o imenovanju

ODLOČBO
Na podlagi prvega odstavka 17. člena, v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
111-22/01 z dne 6. 11. 2001, na 50. seji dne 15. 11.
2001 sprejela naslednjo

ODLOČBO

Andrejka Luznik, rojena 18. 8. 1967, pomočnica
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici, se imenuje na funkcijo državne tožilke na
mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.
Št. 115-20/01
Ljubljana, dne 15. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije

Dean Mauser, rojen 19. 11. 1969, strokovni sodelavec na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, se imenuje na
funkcijo pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

dr. Janez Drnovšek l. r.
predsednik

Št. 115-23/01
Ljubljana, dne 15. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
predsednik

5326.

Odločba o imenovanju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena, zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-22/01 z dne 6. 11. 2001, na 50.
seji dne 15. 11. 2001 sprejela naslednjo

5328.

Odločba o imenovanju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena, v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
111-22/01 z dne 6. 11. 2001, na 50. seji dne 15. 11.
2001 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Ivanka Slana, rojena 21. 11. 1954, vodja oddelka za
kmetijstvo in gospodarstvo v Upravni enoti Lenart, se imenuje na funkcijo pomočnice okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 115-21/01
Ljubljana, dne 15. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
predsednik

MINISTRSTVA
5329.

Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 193,57 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 99/01).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 18. decembra 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

5330.

Odredba o določitvi mejnih prehodov za promet
fitofarmacevtskih sredstev in postopkov nadzora
nad uvozom fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi tretjega odstavka 50. in drugega odstavka
68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list
RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o določitvi mejnih prehodov za promet
fitofarmacevtskih sredstev in postopkov nadzora
nad uvozom fitofarmacevtskih sredstev
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1. člen
(vsebina)
Ta odredba določa mejne prehode za promet fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) in postopke nadzora nad uvozom FFS.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, imajo naslednji pomen:
Pošiljka FFS je količina FFS, ki se uvažajo v Republiko
Slovenijo in so v obliki končnih pripravkov namenjena za
promet in neposredno uporabo.
Vstopna mesta so s to odredbo določeni mejni prehodi, preko katerih se lahko vnašajo pošiljke FFS.
3. člen
(vstopna mesta)
Pošiljke FFS se smejo uvažati samo čez vstopna mesta
v krajih, ki so navedeni na Seznamu vstopnih mest v Prilogi
1, ki je sestavni del te odredbe.
4. člen
(prijava za inšpekcijski pregled)
Uvoznik pošiljke vloži prijavo za inšpekcijski pregled pri
fitosanitarnem inšpektorju na vstopnem mestu, kjer poteka
uvoz.
Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko in mora vsebovati zlasti:
– ime in naslov izvoznika pošiljke,
– ime in naslov prejemnika pošiljke,
– vrsto in številko prevoznega sredstva,
– izvor FFS,
– trgovsko ime FFS, način in število pakiranj ter količino FFS.
5. člen
(postopek nadzora)
Uvozniki, prevozniki in njihovi zastopniki morajo o prispetju pošiljk FFS obvestiti fitosanitarnega inšpektorja. Omogočiti morajo neoviran dostop do vsakega dela pošiljke.
Carinski organi ne smejo začeti s postopkom za začetek carinsko dovoljene rabe ali uporabe, razen tranzita preko carinskega območja, dokler fitosanitarni inšpektor ne
dovoli uvoza.
Inšpekcijski pregled obsega zlasti pregled listin.
Po končanem inšpekcijskem pregledu fitosanitarni inšpektor z odločbo dovoli ali zavrne uvoz. Na spremne listine
vpiše podatke o kraju in datumu pregleda, ki morajo biti
podpisani in overjeni z žigom fitosanitarne inšpekcije.
Če se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz predpisov, ki urejajo FFS, fitosanitarni inšpektor z odločbo dovoli uvoz pošiljke v državo. Na eno od
spremnih listin pritisne žig z napisom: ‘UVOZ DOVOLJEN’.
Če FFS ni registrirano v RS ali za uvoz ni izdano uvozno
dovoljenje pristojnega organa ali uvoznik ne izpolnjuje pogojev iz predpisov o FFS, fitosanitarni inšpektor z odločbo
prepove uvoz pošiljke v državo ter odredi takojšnjo vrnitev
pošiljke. Na eno od spremnih listin pritisne žig z napisom:
‘UVOZ PREPOVEDAN’.
6. člen
(tranzit in izvoz pošiljk)
Pošiljke FFS, ki so v tranzitu preko carinskega območja ali se izvažajo iz države, se ob vstopu v državo oziroma
ob izstopu iz države ne prijavljajo fitosanitarni inšpekciji in
zanje inšpekcijski pregled ni obvezen.

Stran

12050 / Št. 109 / 28. 12. 2001

7. člen
(prevoz do ustreznega skladiščnega prostora)
Če fitosanitarni inšpektor pri pregledu pošiljke ugotovi
nepravilnosti, ki jih je mogoče naknadno odpraviti, na primer
če pošiljka ni opremljena z varnostnim listom v skladu s
predpisi, ki urejajo kemikalije, ali etiketo v slovenskem jeziku, odredi v dogovoru s carinskimi organi z odločbo prevoz
do uradno določenega mesta oziroma ustreznega skladiščnega prostora v notranjosti države, kjer se po odpravi
nepravilnosti opravi inšpekcijski pregled.
V primeru iz prejšnjega odstavka fitosanitarni inšpektor
na spremno listino vpiše: ‘Pregled ni opravljen. Dovoljuje se
prevoz pošiljke pod carinskim nadzorstvom do skladiščnega
prostora v (kraj). Takoj po prispetju obvestiti fitosanitarnega
inšpektorja v (kraj).’
8. člen
(delovni čas)
Inšpekcijski pregled pošiljk FFS se opravlja v delovnem času fitosanitarne inšpekcije. Delovni čas določi predstojnik Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo in to javno objavi.
9. člen
(prehodna določba)
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
se za vstopna mesta, določena s to uredbo, štejejo le tista
vstopna mesta, ki bodo določena s sporazumom o članstvu
Republike Slovenije v Evropski uniji.
10. člen
(uveljavitev odredbe)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-02-306/01
Ljubljana, dne 23. novembra 2001.

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

Priloga 1

SEZNAM VSTOPNIH MEST
Za vstopna mesta se štejejo naslednji kraji:
1. za železniški promet: Dobova, Hodoš, Pragersko,
Jesenice, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Sežana;
2. za cestni promet: Dolga vas, Dragonja, Fernetiči,
Gruškovje, Holmec, Jelšane, predor Karavanke, Obrežje,
Središče ob Dravi, Šentilj, Škofije in Vrtojba;
3. za pomorski promet: Luka Koper;
4. za zračni promet: Letališče Ljubljana – Brnik;
5. za poštni promet: Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije

5331.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o postopkih za preprečevanje vnosa,
širjenja in zatiranje škodljivih organizmov
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov

Na podlagi 7., 8., 10., 18., 25., 31., 32., 35. in
36. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list
RS, št. 45/01) ter v povezavi s konvencijo o varstvu rastlin
(spremenjeno; Uradni list RS, št. 84/00 – mednarodne
pogodbe) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja
in zatiranje škodljivih organizmov rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov
1. člen
V pravilniku o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 69/01)
se v 7. členu doda prvi odstavek z naslednjim besedilom:
“Fitosanitarno spričevalo je potrdilo o zdravstvenem
stanju rastlin, ki ga izda državna organizacija za varstvo
rastlin ali pristojni organ, ki deluje v njenem imenu.”
Prvi odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
V 9. členu se v drugem odstavku, v četrti alinei besedilo “1 kg” nadomesti z besedilom “5 kg”.
3. člen
V 10. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek z naslednjim besedilom:
“Uvoznik vloži prijavo za inšpekcijski pregled iz tega
člena pri fitosanitarnem inšpektorju tudi za pošiljke, za katere se zahteva pregled listin v skladu s predpisi, ki urejajo
semenski in sadilni material ter potrjevanje, introdukcijo in
varstvo sort kmetijskih in gozdnih rastlin.”
4. člen
V 14. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedilo “z odločbo”.
V 14. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo:
“Uvoznik mora na uradno določenih mestih v notranjosti države zagotoviti ustrezen prostor za opravljanje zdravstvenega pregleda, ki je primerno osvetljen in opremljen z
inšpekcijsko delovno mizo.”
5. člen
Za 20. členom se v poglavju III. IZVOZ POŠILJK doda
nov 20.a člen z naslednjim besedilom:
“Fitosanitarna inšpekcija v okviru Inšpektorata RS za
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo v imenu državne organizacije za varstvo rastlin izdaja fitosanitarna spričevala iz priloge
7 in 8 tega pravilnika.”
6. člen
V 23. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: “
“Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo” ter znak fitosanitarne inšpekcije in pod
njim besedilo: “Fitosanitarna inšpekcija” “.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
V 34. členu se besedilo tretjega odstavka nadomesti z
naslednjim besedilom:
“Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski
uniji je s 1. junijem 2002 dovoljen uvoz rastlin in kalivega
peloda za opraševanje iz rodov: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus
L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., in
Stranvaesia Lindl., v Republiko Slovenijo le, če izpolnjujejo
poleg določb s Seznamov II.A.II iz Priloge 2, III.A (9), (18) iz
Priloge 3, IV.A (15), (17) iz Priloge 4 in V.A.I iz Priloge 5 še
naslednje zahteve:
1. da rastline izvirajo iz držav, ki jih je Republika Slovenija priznala kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. v skladu z drugim odstavkom 36. člena
tega pravilnika, ali
2. da rastline izvirajo z območij Evropske unije, priznanih kot varovana območja ali uradno priznana območja, ki
pokrivajo vsaj 50 km2, v skladu z drugim odstavkom 36.
člena tega pravilnika, ali
3. da rastline izvirajo z območja, priznanega v skladu z
drugim odstavkom 36. člena tega pravilnika, ki pokriva vsaj
50 km2 in so na tem območju dokazali odsotnost bakterije
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pod naslednjimi
pogoji:
– da so rastline iz tega odstavka rastle vsaj eno leto na
enoti pridelave, na kateri se opravlja uradno obvladovanje
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in ki je bila uradno
odobrena pred začetkom zadnje popolne rastne dobe za
gojenje rastlin skladno z zahtevami, določenimi v tej točki,
– da je bilo z uradnimi inšpekcijskimi pregledi, ki se
opravljajo na enoti pridelave kot tudi v okoliškem pasu s
polmerom vsaj 250 m od začetka zadnje popolne rastne
dobe vsaj dvakrat, in sicer enkrat v juliju ali avgustu in enkrat
v septembru ali oktobru, ugotovljeno, da ni navzoča Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
– da je bil okoliški varovalni pas s polmerom vsaj 1 km
uradno pregledan vsaj enkrat med julijem in oktobrom, na
izbranih ustreznih krajih in zlasti tam, kjer so navzoče rastline iz tega odstavka,
– da so bili v primeru pojava simptomov Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. na kateri od enot pridelave na
območju ali na drugih delih območja vzeti vzorci rastlin iz
tega odstavka v tej rastni dobi, ki so bili preverjeni z uradnimi
testi, opravljenimi skladno z ustrezno laboratorijsko metodo,
– da rastline iz tega odstavka, na katerih so se pojavili
simptomi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., niso bile
odstranjene brez predhodnega uradnega pregleda iz katerega koli dela celotnega območja.
Določbe tega odstavka se ne nanašajo na uvoz plodov
in semena rastlin iz tega odstavka.”
8. člen
V 35. členu se za prvim odstavkom dodata drugi in tretji
odstavek z naslednjim besedilom:
“Poleg posebnih fitosanitarnih zahtev s Seznama IV.A
iz Priloge 4, ki morajo biti izpolnjene za uvoz in premeščanje
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov,
se lahko rastline iz rodu Dianthus L. daje v promet, če niso
kontaminirane z nageljnovim zavijačem Cacoecimorpha pronubana Hb in Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.) oziroma so bile rastline tretirane proti njim.
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Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
rezane nageljnove cvetove, rahlo kontaminirane z nageljnovim zavijačem, daje v promet v času od 16. oktobra do 30.
aprila.”
9. člen
V 36. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek z naslednjim besedilom:
“Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski
uniji uprava s 1. junijem 2002 priznava izpolnjevanje posebnih zahtev glede Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in
Globodera pallida (Stone) Behrens le na podlagi tehničnih
podatkov o sistematičnem nadzoru, ki vključuje laboratorijsko testiranje, in podatkov o ukrepih za obvladovanje zadevnega škodljivega organizma, ki jih posreduje uradni organ za
zdravstveno varstvo rastlin države izvora.”
10. člen
V Prilogi 3 se na Seznamu III.A v levi koloni 9. in
18. točke črta oznaka “##”.
11. člen
V Prilogi 4 se na Seznamu IV.A.I v desni koloni
39. točke v prvi alinei beseda “listov” nadomesti z besedo
“cvetov”.
V Prilogi 4 se na Seznamu IV.A.I v levi koloni 41. točke
beseda “mediteranskih” nadomesti z besedo “nemediteranskih”.
V Prilogi 4 se na Seznamu IV.A.II v levi koloni 2. točke
besedilo “ki je ohranil svojo naravno okroglo površino” nadomesti z besedilom “ki ni ohranil svoje naravne okrogle
površine”.
V Prilogi 4 se na Seznamu IV.A.II v desni koloni 18.1
(e) točke besedilo prve alinee nadomesti z besedilom “bodisi da gomolji izvirajo iz mesta pridelave, za katero je na
podlagi letne sistematične raziskave pridelave gostiteljev z
vizualnim inšpekcijskim pregledom gostiteljskih rastlin v ustreznih časovnih obdobjih ter z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev po spravilu na mestu pridelave pridelanega krompirja ugotovljeno, da ni okuženo z Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen, ali”.
12. člen
V Prilogi 6.4 se na Seznamu IV.B v srednji koloni 20.1
(a) točke besedilo “da je navzoč” nadomesti z besedilom “da
ni navzoč”.
13. člen
V Prilogi 8 se v vzorčnem obrazcu fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz besedilo v točki 2 nadomesti z
besedilom “FITOSANITARNO SPRIČEVALO ZA PONOVNI
IZVOZ št. _____________ “.
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-138/2001
Ljubljana, dne 14. decembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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5332.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika
o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih
gospodarjenja z divjadjo

Uradni list Republike Slovenije
Št. 322-09-7/01
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Na podlagi 38. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu
divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76,
29/86, Uradni list RS, št. 29/95 in 89/99) in drugega
odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – odl. US in 80/99) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi pravilnika
o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih
gospodarjenja z divjadjo
1. člen
V pravilniku o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo (Uradni list RS, št. 27/99) se
13. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pregled odstrela in izgub divjadi v loviščih za vsako
načrtovalno leto (1. 1.–31. 12. tekočega leta) opravi komisija lovskogojitvenega območja ob rednem letnem pregledu, ki mora biti opravljen najpozneje do 31. januarja vsako
leto.
Komisiji se ob pregledu predloži za vsak osebek odstreljene ali poginule divjadi:
– za srnjad in jelenjad: trofeja in spodnja leva čeljust za
oba spola;
– za divjega prašiča: za oba spola spodnja čeljust s
sekalci oziroma čekane pri večletnih osebkih;
– za gamsa: trofeja pri obeh spolih;
– za muflona: trofeja pri samcih, pri samicah spodnja
leva čeljust.
Komisija je dolžna po pregledu čeljusti trajno označiti
ali uničiti.
Komisijo imenuje pristojni organ lovskogojitvenega območja in je enotna za celo lovskogojitveno območje. Eden
od članov komisije je obvezno predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
O pregledu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo in
prejmejo vsi člani komisije. Zapisnik se sestavi na obrazcu,
ki ga skupaj pripravita Lovska zveza Slovenije in zavod.«
2. člen
V 14. členu se v prvem odstavku besede »do 15.
februarja« nadomestijo z besedami » do 10. februarja «.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če so se v času od 1. januarja do oddaje letnih
lovskogojitvenih načrtov lovskogojitvenih območij v sprejem
ministru, pristojnemu za divjad in lovstvo, zgodili dogodki v
populacijah divjadi in njenem življenjskem okolju, ki vplivajo
na sestavo letnega lovskogojitvenega načrta območja, se to
smiselno upošteva pri izdelavi načrta za novo načrtovalno
obdobje«.
3. člen
V 15. členu se v drugem odstavku črtajo besede »v
soglasju z zavodom«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5333.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini
lovskogojitvenih načrtov območij

Na podlagi 16. člena zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom
za okolje in prostor

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o vsebini lovskogojitvenih
načrtov območij
1. člen
V pravilniku o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij
(Uradni list RS, št. 27/99 in 39/00) se v 22. členu spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
“Zavod pošlje z odločbo ministra pristojnega za divjad
in lovstvo potrjeni letni lovskogojitveni načrt pristojnemu organu lovskogojitvenega območja, ki zagotovi, da se letni
načrti gospodarjenja z divjadjo v loviščih uskladijo z letnim
lovskogojitvenim načrtom. Eden od članov organa lovskogojitvenega območja je tudi predstavnik zavoda. Organ lovskogojitvenega območja z zapisnikom potrdi razdelilnik odvzema in del v življenjskem okolju in ga vroči zavodu ter
pristojni lovski inšpekciji. Tako usklajene letne načrte gospodarjenja z divjadjo sprejmejo pristojni organi lovskih organizacij najpozneje v 30 dneh od sprejema lovskogojitvenega načrta.”
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Dovoljen je odstrel divjadi, ki se po določbah predpisa, ki ureja varstvo, gojitev in lov divjadi, lahko lovi vse leto.
Pri vrstah divjadi, za katere je določen delni lovopust pa je
dovoljen odstrel divjadi v višini 30% od odstrela, predvidenega v načrtu iz preteklega leta. Do sprejema letnih lovskogojitvenih načrtov se izvajajo ukrepi v življenjskem okolju
divjadi, kot so bili opredeljeni v letnem lovskogojitvenem
načrtu za isto obdobje preteklega leta.”
2. člen
V 23. členu se besede “do 25. aprila” nadomestijo z
besedami “do 10. aprila”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-20/01
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Mag. Franc But l. r.
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5334.

Pravilnik o financiranju in izvajanju programa
javnih del

Na podlagi 52., 53. in 53.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list
RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97 – odl. US
in 69/98) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

PRAVILNIK
o financiranju in izvajanju programa javnih del
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način izvajanja in financiranja
letnih programov javnih del, določa deleže izhodiščnih plač
za brezposelne osebe, vključene v javna dela, ki jih financira
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem
besedilu: zavod), način dodeljevanja kvot sredstev za financiranje izbranih lokalnih in nacionalnih programov javnih del
po območnih službah in centralni službi zavoda, postopek
za izbor teh programov ter način poročanja zavoda Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ta pravilnik opredeljuje tudi prednostno ciljno skupino brezposelnih oseb, ki se vključujejo v programe javnih
del ter vrsto stroškov in obveznosti zavoda in naročnikov
oziroma izvajalcev javnih del.
2. člen
(1) Letni program javnih del (v nadaljnjem besedilu:
letni program) v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in
zavarovanje za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon), določi Vlada Republike Slovenije v okviru programa aktivne politike zaposlovanja za proračunsko obdobje.
Letni program določa globalne in operativne cilje, ki se letno
realizirajo preko izvajanja lokalnih in nacionalnih programov
javnih del, izbranih na podlagi javnega razpisa.
(2) Brezposelnim osebam, ki se vključujejo v izvajanje
izbranih lokalnih in nacionalnih programov javnih del (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) zavod zagotavlja deleže izhodiščne plače iz proračunskih sredstev ministrstva, dodeljenih na podlagi letne pogodbe o financiranju delovanja in
financiranju programov zavoda. Sredstva, namenjena za financiranje deleža izhodiščne plače za udeležence javnih
del, so del sredstev, namenjenih za financiranje letnega
programa.
(3) Pri odločanju o izboru programov javnih del na
nivoju območnih služb in centralne službe zavoda se upoštevajo dodeljene kvote sredstev za financiranje izbranih programov. Sredstva za financiranje izbranih programov, ki jih
zagotavlja zavod, se opredelijo z letno pogodbo med ministrstvom in zavodom.
3. člen
(1) Izbor programov javnih del izvajajo razpisne komisije zavoda na podlagi splošnih kriterijev, opredeljenih z zakonom, in na podlagi kriterijev iz javnega razpisa, v skladu z
določbami zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije. Izbor programov javnih del nacionalnega pomena
opravi razpisna komisija pri centralni službi zavoda, izbor
lokalnih programov pa opravijo razpisne komisije območnih
služb zavoda.
(2) Razpisne komisije iz prejšnjega odstavka štejejo po
pet članov in jih imenuje zavod.
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4. člen
(1) Delo območnih komisij in izvajanje lokalnih programov javnih del spremljajo regijski odbori javnih del, ki jih
imenuje zavod s soglasjem ministrstva. Regijski odbori predlagajo prioritete in smernice za izvajanje javnih del ter na
podlagi poročil in obiskov po terenu spremljajo realizacijo
ciljev javnih del in nadzirajo porabo proračunskih sredstev v
skladu z dodeljeno kvoto finančnih sredstev. Regijski odbori
javnih del trimesečno, polletno in letno poročajo o svojem
delu odboru javnih del.
(2) Upravni odbor zavoda imenuje na predlog ministrstva odbor javnih del iz predstavnikov delodajalcev, delojemalcev in ministrstev, pristojnih za delo, promet, kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, gospodarstvo, kulturo, okolje in
prostor ter znanost in šport. Za predsednika odbora javnih
del se imenuje predstavnika ministrstva, pristojnega za delo.
Odbor javnih del oblikuje smernice, potrjuje osnutek letnega programa, osnutek javnega razpisa in osnutek razpisne
dokumentacije s kriteriji izbora. Odbor javnih del spremlja
delo razpisne komisije centralne službe zavoda in izvajanje
nacionalnih programov javnih del ter obravnava poročila regijskih odborov javnih del. Spremlja izvajanje in realizacijo
globalnih in operativnih ciljev letnega programa. O svojem
delu trimesečno, polletno in letno poroča upravnemu odboru zavoda.
5. člen
(1) Udeleženci imajo pravico do plače v višini izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe
za delo, ki ga opravljajo v programu javnih del.
(2) Zavod zagotavlja izhodiščno plačo v celoti za lokalne programe javnih del, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– izvajajo se v območjih z višjo stopnjo brezposelnosti
od povprečne v Republiki Sloveniji, ki jih določa in objavi
ministrstvo, ali v občinah z višjo stopnjo brezposelnosti od
povprečne v Republiki Sloveniji,
– vključujejo samo težje zaposljive brezposelne osebe,
opredeljene v pravilniku, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne
politike zaposlovanja.
(3) Težje zaposljive brezposelne osebe so:
– brezposelna oseba, ki je starejša od 50 let in je na
zavodu prijavljena več kot 6 mesecev,
– brezposelna oseba, ki je starejša od 45 let in ima
srednjo stopnjo strokovne izobrazbe ali manj, ter je dolgotrajno brezposelna oseba,
– brezposelna oseba, pri kateri je ugotovljen upad
delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti,
– invalidna brezposelna oseba,
– brezposelna oseba, ki sama skrbi za enega ali več
otrok, ki so stari manj kot 15 let ali katere zakonec je
brezposeln,
– brezposelna oseba, pri kateri je ugotovljena zaposlitvena oviranost ali
– brezposelna oseba, ki je brez izobrazbe, kvalifikacije
ali delovnih izkušenj.
(4) Za zaposlitvene programe v okviru programov javnih
del zagotavlja zavod izhodiščno plačo v celoti.
(5) Za programe javnih del nacionalnega pomena, za
katere so naročniki ministrstva, občine, drugi državni organi, javni zavodi in neprofitne pravne osebe, v katerih ima
država večinski lastninski delež, zagotavlja zavod 75% izhodiščne plače, pristojna ministrstva pa 25% izhodiščne
plače.
(6) O izpolnjevanju pogojev iz tega člena odloča minister, pristojen za delo.
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6. člen
(1) Zavod zagotavlja udeležencem deleže izhodiščne
plače glede na delež brezposelnosti v prebivalstvu in glede
na bruto dodano vrednost po naslednjih kriterijih:
– 85% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu 10% ali več, ne glede na bruto
dodano vrednost,
– 80% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu od vključno 7% do 10%, ne
glede na bruto dodano vrednost,
– 75% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu od vključno 5,4% do 7% ali, če
je bruto dodano vrednost na prebivalca občine nižja od
68%,
– 60% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu nižji od 5,4% in če je bruto
dodano vrednost na prebivalca občine enaka ali višja od
68%.
(2) Zavod lahko za vsako težje zaposljivo brezposelno
osebo, opredeljeno v tretjem odstavku 5. člena tega pravilnika, ki je vključena v javna dela, poleg deleža izhodiščne
plače iz prvega odstavka, zagotavlja še do 50% tistega deleža izhodiščne plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec
javnih del:
– do 92,5% izhodiščne plače v občinah, v katerih je
delež brezposelnih v prebivalstvu 10% ali več, ne glede na
bruto dodano vrednost,
– do 90% izhodiščne plače v občinah, v katerih je
delež brezposelnih v prebivalstvu od vključno 7% do 10%,
ne glede na bruto dodano vrednost,
– do 87,5% izhodiščne plače v občinah, v katerih je
delež brezposelnih v prebivalstvu od vključno 5,4% do 7%
ali, če je bruto dodana vrednost na prebivalca občine nižja
od 68%,
– do 80% izhodiščne plače v občinah, v katerih je
delež brezposelnih v prebivalstvu nižji od 5,4% in če je bruto
dodano vrednost na prebivalca občine enaka ali višja od
68%.
(3) Odstotek dodatnega deleža izhodiščne plače v skladu z določbami prejšnjega odstavka se določi v letnem
programu.
7. člen
(1) Bruto dodana vrednost iz prejšnjega člena se upošteva po podatkih, ki jih za občino ugotovi Urad Republike
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) Zavod po preteku enega leta od sklenitve pogodbe
z naročnikom oziroma izvajalcem po potrebi uskladi deleže
izhodiščnih plač glede na spremenjene podatke o deležu
brezposelnosti v prebivalstvu in bruto dodani vrednosti v
občini, ki jih ugotovi urad.
8. člen
Če je naročnik ali izvajalec javnih del organizacija, katere cilj je pridobivanje dobička in organizira program javnega
dela, ki je neprofitne narave, je delež izhodiščne plače, ki ga
zagotavlja zavod, največ 50% deleža, določenega v prvem
odstavku 6. člena oziroma 50% deleža iz drugega odstavka
6. člena.
9. člen
(1) Udeleženci imajo poleg pravice do plače v višini
izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe za delo, ki ga opravljajo v programu javnih del, še
pravico do:
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– stroškov prevoza na/z dela z javnim prevoznim sredstvom,
– povračila stroškov prehrane med delom,
– vključitve v program usposabljanja in izobraževanja,
– minimalnega letnega dopusta (koristi ga na enak način kot redno zaposleni),
– zagotavljanja varnosti pri delu,
– in drugih pravic, ki so opredeljene z zakonom.
10. člen
(1) Za organizacijo javnih del zagotavlja zavod 3.600
SIT mesečno za vsakega udeleženca, sredstva za njegov
zdravniški pregled, povračilo stroškov prevoza na/z dela z
javnim prevoznim sredstvom in stroškov prevoza na usposabljanje ali izobraževanje. Nadalje zagotavlja zavod udeležencem še povračilo stroškov prehrane med delom, stroškov vključitve v program usposabljanja in izobraževanja ter
v programe pospeševanja poklicnega in osebnostnega razvoja.
(2) Razen sredstev iz prejšnjega odstavka zavod zagotavlja še sredstva za pripravo in izvedbo razpisa za izbor
posameznih programov javnih del in sredstva za organizacijo izvedbe letnega programa, ki vključuje izbor programov,
napotitev brezposelnih oseb v javna dela, stroške sklepanja
pogodb z izvajalci in naročniki ter stroške mesečnih obračunov iz 12. člena tega pravilnika. Zavod zagotavlja sredstva
za spremljanje in nadzor nad izvajanjem posameznih programov javnih del, za organizacijo usposabljanja naročnikov in
izvajalcev javnih del in za promocijo javnih del.
11. člen
Naročniki oziroma izvajalci javnih del zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med deležem izhodiščne plače, ki ga
zagotavlja zavod v skladu s 6. in 8. členom tega pravilnika in
izhodiščno plačo, ki jo prejme udeleženec v skladu s prvim
odstavkom 5. člena tega pravilnika. Naročniki oziroma izvajalci zagotavljajo sredstva za nagrajevanje uspešnosti, dodatke za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive
okolja, nevarnost pri delu in delo v delovnem času, ki je za
delavce manj ugoden, ter za materialne stroške, vključno s
stroški prostorov in potrebne opreme.
12. člen
(1) Izvajalec obračuna udeležencem plačo in ostale
stroške v zvezi z delom na podlagi evidence prisotnosti na
delu in zavodu posreduje zahtevek za povračilo sredstev.
(2) Zavod izvajalcu mesečno nakazuje sredstva za kritje
stroškov izhodiščnih plač za udeležence po določbah petega odstavka 5. člena, 6. in 8. člena tega pravilnika, stroškov
prevoza z javnim prevoznim sredstvom na/z dela, stroškov
prevoza na usposabljanje ali izobraževanje in stroškov prehrane med delom na podlagi izpolnjenega predpisanega
obrazca, ki ga izvajalec predloži zavodu do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Sredstva za organizacijo javnih del v višini 3.600
SIT povrne zavod izvajalcu na podlagi izstavljenega računa,
sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda pa na podlagi zahtevka izvajalca za refundacijo in fotokopije računa.
13. člen
(1) Medsebojne obveznosti med zavodom in naročnikom oziroma izvajalcem javnega dela se uredijo s pogodbo
o izvajanju posameznega programa javnega dela, ki jo skleneta zavod in izvajalec oziroma zavod, naročnik in izvajalec
javnega dela. Pogodbe o izvajanju posameznega lokalnega
programa javnega dela sklepa pristojna območna služba
zavoda, pogodbe o izvajanju nacionalnega programa javne-
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ga dela pa centralna služba zavoda, v vseh primerih po
pooblastilu generalnega direktorja zavoda.
(2) Spremljanje izvajanja pogodb iz prejšnjega odstavka izvaja zavod.
14. člen
(1) Zavod poroča ministrstvu o izvajanju letnega programa s predložitvijo podatkov o realizaciji globalnih in operativnih ciljev letnega programa, o številu in strukturi naročnikov oziroma izvajalcev ter udeležencev. Zavod zagotovi primerljivost med podatki o porabljenih sredstvih za izvedbo
programa in doseženih ciljih za vsak posamezni program
javnih del za določeno proračunsko obdobje in za celotno
obdobje izvajanega programa javnega dela.
(2) Poročila iz prejšnjega odstavka pripravi zavod trimesečno, polletno in letno ter jih odda ministrstvu najkasneje v
roku 30 dni po izteku poročevalskega obdobja.
(3) Zavod poroča ministrstvu o strukturi udeležencev
glede na namen njihovega vključevanja v programe kot so
zlasti zagotovitev zaposlitve težje zaposljivim osebam, ohranitev delovnih sposobnosti, razvoj delovnih in osebnih spretnosti, organizirana pomoč pri iskanju zaposlitve, socialna
vključenost in drugi.
15. člen
(1) Zavod poroča ministrstvu o deležih zavoda pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del iz petega
odstavka 5. člena, 6. in 8. člena tega pravilnika. Poročilo
vsebuje podatke o:
– številu programov javnih del,
– številu in strukturi vključenih brezposelnih oseb,
– povprečnem času vključitve v javno delo,
– povprečni višini izhodiščne plače,
– povprečni višini deleža izhodiščne plače, ki jo zagotavlja zavod,
– številu izhodov v zaposlitev.
(2) Za udeležence iz prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika prikaže zavod podatke iz prejšnjega odstavka ločeno glede na višino financiranja deleža izhodiščne plače.
(3) Za udeležence javnih del iz tretjega odstavka
5. člena tega pravilnika prikaže zavod podatke ločeno po
posameznih kategorijah težje zaposljivih brezposelnih oseb
– udeležencev javnih del.
(4) Zavod prikaže podatke iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika ločeno po vrsti in višini sredstev financiranja za udeležence.
16. člen
O vključenih težje zaposljivih brezposelnih osebah iz
tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika vodi zavod naslednje podatke:
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– šifra javnega dela,
– ime in priimek brezposelne osebe, enotno matično
številko občana,
– kategorijo, v katero sodi brezposelna oseba, glede
na drugi odstavek 5. člena tega pravilnika,
– kolektivno pogodbo, tarifni razred in višino izhodiščne plače,
– delež izhodiščne plače, ki ga financira zavod in delež
izhodiščne plače, ki ga financira naročnik oziroma izvajalec
javnega dela,
– število mesecev vključitve v javno delo.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o deležih Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del (Uradni list RS, št.
82/92 in 77/00).
Št. 017-043/01
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

5335.

Seznam o dopolnitvi seznama zdravil za
uporabo v veterinarski medicini

Na podlagi 72. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Veterinarska uprava Republike Slovenije

SEZNAM
o dopolnitvi seznama zdravil za uporabo
v veterinarski medicini
Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 106/00, 62/01 in 70/01) se dopolni z
naslednjim seznamom zdravil, za katera je bilo od 16. 8.
2001 do 14. 12. 2001 izdano dovoljenje za promet
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mag. Zoran Kovač l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS

Uradni list Republike Slovenije

Št. 323-390/00-3
Ljubljana, dne 14. decembra 2001.

Uradni list Republike Slovenije

5336.

Količnik za preračun katastrskega dohodka

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči in denarne pomoči (Uradni
list RS, št. 31/01 in 64/01) objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

KOLIČNIK
za preračun katastrskega dohodka
Količnik za preračun katastrskega dohodka posameznika in njegovih družinskih članov v letu 2002 znaša 2,6.
Št. 017-01-012/99-33
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5337.

Št.

109 / 28. 12. 2001 / Stran 12059

5. člen
Računovodski izkazi vzajemnega pokojninskega sklada morajo vsebovati informacije o premoženju in njegovih
spremembah, obveznostih, poslovnemu izidu za obravnavano obdobje in premoženju na koncu tega obdobja. Računovodski izkazi vzajemnega pokojninskega sklada so:
I. bilanca stanja,
II. izkaz poslovnega izida,
III. izkaz finančnega izida,
IV. dodatek k računovodskim izkazom, ki vsebuje:
– opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
– pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj,
– izkaz premoženja.
6. člen
V bilanci stanja se postavke izkazujejo v dveh stolpcih:
v prvem na dan, na katerega se bilanca sestavi, v drugem pa
podatki na koncu preteklega poslovnega leta. Izkazujeta se
tudi sestava sredstev in obveznosti do njihovih virov.
7. člen
V izkazu poslovnega izida se izkazujejo postavke v dveh
stolpcih: v prvem so podatki za obračunsko obdobje, v
drugem podatki za enako obdobje preteklega leta. Izkaže se
tudi sestava postavk izkaza poslovnega izida glede na skupne prihodke vzajemnega pokojninskega sklada v obračunskem obdobju, za katero je izdelan izkaz poslovnega izida,
in se primerja s sestavo za enako obdobje preteklega leta.

Sklep o računovodskih izkazih vzajemnih
pokojninskih skladov

Na podlagi šeste in osme alinee prvega odstavka
323. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01)
izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih
skladov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta sklep določa vrste in sheme računovodskih izkazov
vzajemnih pokojninskih skladov.
2. člen
Upravljavec vodi poslovne knjige vsakega vzajemnega
pokojninskega sklada, ki ga upravlja, skladno s slovenskimi
računovodskimi standardi, še posebej s slovenskim računovodskim standardom 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih, in s tem sklepom.
3. člen
Upravljavec vodi poslovne knjige vzajemnega pokojninskega sklada po načelih dvostavnega knjigovodstva.
Upravljavec razčlenjuje konte skladno s kontnim načrtom, ki je predpisan s sklepom Agencije za trg vrednostnih
papirjev o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada, in s potrebami upravljavca.
4. člen
Računovodski izkazi vzajemnega pokojninskega sklada morajo biti sestavljeni po shemah, ki so priloga tega
sklepa, lahko pa so še podrobneje razčlenjeni.

8. člen
Podatki se izkazujejo v tisočih tolarjev.
9. člen
Upravljavec mora sestavljati letno poročilo vzajemnega
pokojninskega sklada za obdobje, ki je enako koledarskemu letu.
10. člen
Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada mesečno sestavlja bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz
premoženja, letno pa izkaz finančnega izida in dodatek k
računovodskim izkazom (razen izkaza premoženja).
II. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov (Uradni list RS, št. 61/00).
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.
Št. 113-5/3-9/2001
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
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PRILOGE:

I. BILANCA STANJA
Bilanca stanja vzajemnega pokojninskega sklada ima
najmanj naslednje postavke:
A) SREDSTVA
1. Denarna sredstva
2. Kratkoročni vrednostni papirji
2.1. Vrednostni papirji domačih izdajateljev
– Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
– Državni vrednostni papirji
– Vrednostni papirji drugih izdajateljev
– Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
– Državni vrednostni papirji
– Vrednostni papirji drugih izdajateljev
2.2. Vrednostni papirji tujih izdajateljev
– Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
– Državni vrednostni papirji
– Vrednostni papirji drugih izdajateljev
– Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
– Državni vrednostni papirji
– Vrednostni papirji drugih izdajateljev
3. Dolgoročni vrednostni papirji
3.1. Vrednostni papirji domačih izdajateljev
– Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
– Delnice
– Obveznice
– Državne obveznice
– Obveznice drugih izdajateljev
– Drugi vrednostni papirji
– Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
– Delnice
– Obveznice
– Državne obveznice
– Obveznice drugih izdajateljev
– Drugi vrednostni papirji
3.2. Vrednostni papirji tujih izdajateljev
– Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
– Delnice
– Obveznice
– Državne obveznice
– Obveznice drugih izdajateljev
– Drugi vrednostni papirji
– Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
– Delnice
– Obveznice
– Državne obveznice
– Obveznice drugih izdajateljev
– Drugi vrednostni papirji
4. Investicijski kuponi vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb
4.1. Investicijski kuponi vzajemnih skladov:
– Investicijski kuponi vzajemnih skladov v Republiki Sloveniji
– Investicijski kuponi tujih vzajemnih skladov
4.2. Delnice investicijskih družb
– Delnice investicijskih družb v Republiki Sloveniji
– Delnice tujih investicijskih družb
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5. Dana posojila
5.1. Dana kratkoročna posojila:
– Dana kratkoročna posojila v Republiki Sloveniji
– Dana kratkoročna posojila v tujini
5.2. Dana dolgoročna posojila:
– Dana dolgoročna posojila v Republiki Sloveniji
– Dana dolgoročna posojila v tujini
6. Depoziti pri bankah:
6.1. Kratkoročni depoziti
– Kratkoročni depoziti pri bankah v Republiki Sloveniji
– Kratkoročni depoziti pri bankah v tujini
6.2. Dolgoročni depoziti
– Dolgoročni depoziti pri bankah v Republiki Sloveniji
– Dolgoročni depoziti pri bankah v tujini
7. Nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini
7.1. Nepremičnine v Republiki Sloveniji
7.2. Nepremičnine v tujini
8. Terjatve
8.1. Terjatve za prodane vrednostne papirje
8.2. Terjatve za prodane investicijske kupone vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb
8.3. Terjatve za obresti in dividende
8.4. Terjatve za prodane nepremičnine
8.5. Terjatve do upravljavca za razliko do zajamčenega
donosa vzajemnega pokojninskega sklada
8.6. Zapadle neplačane terjatve
8.7. Druge terjatve
9. Aktivne časovne razmejitve
Skupaj sredstva (1 do 9)
10. Zunajbilančna sredstva
B) OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1. Kratkoročne obveznosti
1.1. Kratkoročne obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov vzajemnih skladov in delnic
investicijskih družb
1.2. Kratkoročne obveznosti iz nakupa nepremičnin
1.3. Kratkoročne obveznosti iz upravljanja s premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada
1.4. Kratkoročne obveznosti do upravljavca
– za provizijo za upravljanje
– za vstopne stroške
– za izstopne stroške
– druge obveznosti do upravljavca
1.5. Kratkoročne obveznosti do članov vzajemnega
pokojninskega sklada za vplačano premijo
1.6. Kratkoročne obveznosti za izplačila odkupne vrednosti enot premoženja
– zaradi rednega prenehanja članstva
– zaradi izrednega prenehanja članstva
– zaradi prenosa sredstev v drug pokojninski načrt
1.7. Kratkoročne obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih
polic
– za dodatno družinsko pokojnino
– za dodatno invalidsko pokojnino
1.8. Kratkoročne obveznosti za plačilo davkov
1.9. Druge kratkoročne obveznosti
2. Prejeti predujmi
3. Pasivne časovne razmejitve
4. Dolgoročne obveznosti
5. Čisti neiztrženi dobički pri naložbah
6. Enote premoženja
6.1. Vplačane enote premoženja
6.2. Vplačani presežek enot premoženja
6.3. Prevrednotovalni popravek enot premoženja v zvezi z netržnimi naložbami

Uradni list Republike Slovenije
6.4. Zadržani čisti dobički
6.5. Čista izguba
6.6. Nerazporejeni čisti dobički obračunskega obdobja
6.7. Čiste izgube obračunskega obdobja
Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 6)
7. Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev
II. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Izkaz poslovnega izida vzajemnega pokojninskega sklada ima najmanj naslednje postavke:
1. Prihodki od obresti
1.1. Prihodki od obresti od naložb v Republiki Sloveniji
1.2. Prihodki od obresti od naložb v tujini
2. Prihodki od dividend
2.1. Prihodki od dividend od vrednostnih papirjev domačih izdajateljev
2.2. Prihodki od dividend od vrednostnih papirjev tujih
izdajateljev
3. Prihodki od najemnin
3.1. Prihodki od najemnin v Republiki Sloveniji
3.2. Prihodki od najemnin v tujini
4. Iztrženi dobički pri naložbah
5. Prihodki iz vplačil upravljavca za razliko do zajamčenega donosa
6. Drugi finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. Skupaj prihodki (1 do 7)
9. Odhodki za provizijo za upravljanje
10. Odhodki v zvezi z upravljanjem vzajemnega pokojninskega sklada
11. Odhodki v zvezi z upravljanjem nepremičnin
12. Čiste neiztržene izgube pri naložbah
13. Iztržene izgube pri naložbah
14. Odhodki za popravke vrednosti naložb
15. Finančni odhodki
16. Drugi odhodki
17. Skupaj odhodki (9 do 16)
18. Čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja (8 minus 17)
III. IZKAZ FINANČNEGA IZIDA
Izkaz finančnega izida vzajemnega pokojninskega sklada ima najmanj naslednje postavke:
Začetno stanje denarnih sredstev vzajemnega pokojninskega sklada
+ Pritoki od vplačila enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada
– Odtoki zaradi izplačila odkupne vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada
+ Prevrednotenje nerazporejenega čistega dobička
= Čisti pritoki od širitve poslovanja
+ Povečanje naložb
– Zmanjšanje naložb
+ (-) Sprememba terjatev, obveznosti in časovnih razmejitev
+ (-) Sprememba neiztrženega dobička pri naložbah
= Čisti pritoki od upravljanja premoženja
+ (-) Nerazporejeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja
= Končno stanje denarnih sredstev vzajemnega pokojninskega sklada
Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada lahko
postavke v stopenjskem izkazu še bolj razčleni.
IV. DODATEK K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
V dodatku se v zvezi z uporabljenimi temeljnimi računovodskimi usmeritvami pri sestavljanju računovodskih izkazov
vzajemnega pokojninskega sklada:
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– prikaže v posebni tabeli podatke o sestavi enot premoženja, in sicer: o vplačanih enotah premoženja, o vplačanem presežku enot premoženja, nerazporejenem dobičku v
obračunskem obdobju, in o zajamčeni vrednosti sredstev,
dejanski čisti vrednosti sredstev in čisti vrednosti sredstev,
– pojasni posamezne rešitve in načine vrednotenja,
– opiše posebnosti vrednotenja vrednostnih papirjev, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu ali pa so nelikvidni oziroma je njihovo izplačilo odloženo, in posebnosti
vrednotenja nepremičnin.
Pojasnila posameznih rešitev morajo vsebovati vsaj:
1. število enot premoženja ob koncu obdobja, na katero se nanašajo računovodski izkazi, in obrazložitev osnove
za izračun povprečne letne čiste vrednosti sredstev;
2. informacijo o učinku skupnih ovrednotenj in vrsto
naložb, pri katerih je bil ta način ovrednotenja uporabljen;
3. pregled uporabljenih ukrepov za obvladovanje valutnih, tečajnih, obrestnih in drugih tržnih tveganj;
4. podatek o prejetih zavarovanjih za naložbe v posojila, dana iz sredstev vzajemnega pokojninskega sklada;
5. informacijo o oblikovanju popravkov vrednosti naložb;
6. specifikacijo drugih kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti v bilanci stanja;
7. podatke o skupni letni vrednosti vplačanih čistih
premij na denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada,
8. podatke o številu in vrednosti vplačanih enot premoženja in številu izplačanih enot premoženja ter odkupni vrednosti izplačanih enot premoženja v obdobju;
9. informacijo o morebitnih dogodkih po dnevu, na
katerega se sestavi bilanca stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih izkazov;
10. druga pojasnila na zahtevo pristojnih organov.
IZKAZ PREMOŽENJA
Izkaz premoženja vzajemnega pokojninskega sklada
vsebuje pregled vseh naložb v vrednostne papirje in druge
finančne inštrumente, v depozite pri bankah, dana posojila,
nepremičnine in druge naložbe:
1. Vse naložbe:
– po vrednosti in v odstotku v primerjavi z vsemi sredstvi vzajemnega pokojninskega sklada,
– glede na zakonske omejitve posameznih vrst naložb,
– po lokalizaciji,
– po zapadlosti,
– po valuti, na katero glasijo.
2. Vrednostni papirji:
– po številu in vrednosti glede na posameznega izdajatelja,
– po sedežu izdajatelja,
– glede na to, ali se z njimi trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev ali ne.
3. Naložbe v dana posojila:
– po vrednosti,
– po posojilojemalcu,
– po ročnosti posojila,
– po vrsti zavarovanja (z opisom vrste, količine in vrednosti zavarovanja).
4. Naložbe v nepremičnine:
– po vrsti,
– po lokaciji.
Posebej se izkažejo vse naložbe vzajemnega pokojninskega sklada, ločeno po posamezni vrsti, z navedbo količine in vrednosti, pri naslednjih pravnih osebah:
– delodajalcu, ki vplačuje premije v vzajemni pokojninski sklad,
– upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada,
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– družbi za upravljanje, s katero ima upravljavec sklenjeno pogodbo o prenosu premoženja v upravljanje,
– zavarovalnici, s katero ima vzajemni pokojninski sklad
sklenjeno polico v imenu in za račun članov.
V posebnem pregledu je potrebno prikazati tudi vsako
naložbo, ki presega 5% vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.
Postavke v izkazu premoženja se izkazujejo v kosmatih
vrednostih. Popravki vrednosti se izkazujejo ločeno.

5338.

Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih
postavk vzajemnega pokojninskega sklada

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 323. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) izdaja
Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk
vzajemnega pokojninskega sklada
I. OPREDELITVE POJMOV OZIROMA
RAZLAGE IZRAZOV
1. člen
1. Vzajemni pokojninski sklad je ločeno premoženje v
lasti članov vzajemnega pokojninskega sklada.
2. Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada je
pravna oseba, ki lahko v skladu z zakonom o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 124/00 in 109/01; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1)
upravlja vzajemni pokojninski sklad.
3. Vplačana čista premija prostovoljnega dodatnega
zavarovanja je razlika vplačane premije in premije iz druge
alinee osmega odstavka 298. člena ZPIZ-1, zmanjšana za
vstopne stroške, ki pripadajo upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada.
4. Zajamčeni donos vzajemnega pokojninskega sklada
je donos, za katerega jamči upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada in je opredeljen v pokojninskem načrtu.
5. Čista vrednost sredstev je enaka sredstvom vzajemnega pokojninskega sklada, zmanjšanim za obveznosti. Med
obveznosti ne štejejo čisti neiztrženi dobički pri naložbah.
6. Vrednost enote premoženja je enaka čisti vrednosti
sredstev, deljeni s številom enot premoženja v obtoku.
7. Vplačane enote premoženja se izračuna iz vplačane
čiste premije in vrednosti enote premoženja, na dan konverzije.
8. Odkupna vrednost enot premoženja je enaka številu
enot premoženja iz vseh vplačanih čistih premij pomnoženim z vrednostjo enote premoženja na dan izračuna.
9. Kratkoročni vrednostni papirji so vrednostni papirji,
ki zapadejo v plačilo v letu dni od dneva izdaje.
10. Dolgoročni vrednostni papirji so vrednostni papirji,
ki zapadejo v plačilo po letu dni od dneva izdaje.
11. Dan prenehanja pravice do izplačila dividende je
prvi dan, ko kupci delnic niso več upravičeni do izplačila
dividend.
12. Dnevni tečaj je enotni tečaj, oblikovan na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
13. Knjigovodska vrednost delnice je znesek, ki se
dobi, če se od celotnega kapitala podjetja odšteje popra-

Uradni list Republike Slovenije
vek kapitala, izkazan v bilanci stanja, in deli s številom
izdanih delnic, zmanjšanim za število ne vplačanih in lastnih delnic.
14. Nakupna cena je cena enote vrednostnega papirja
oziroma naložbe, ki jo je plačal vzajemni pokojninski sklad.
Vsebuje morebitne davke od prometa, ne pa posredniške
provizije.
15. Prodajna cena je cena enote vrednostnega papirja
oziroma naložbe, ki jo je vzajemni pokojninski sklad dosegel
ob prodaji.
16. Skupno ovrednotenje je ovrednotenje naložbe vzajemnega pokojninskega sklada, ki ga soglasno opravijo pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada.
17. Ocenjena čista vrednost nepremičnine je tržna
vrednost, zmanjšana za predvidene stroške prodaje oziroma
povečana za vrednost naložb, ki povečujejo prihodnje gospodarske koristi nepremičnine.
18. Država članica je država, ki je članica Evropskih
skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije.
19. Država članica OECD je država, ki je članica OECD,
ni pa članica Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije.
II. OPREDELITEV POSAMEZNIH POSTAVK BILANCE
STANJA
2. člen
1. V bilanci stanja se izkazujejo postavke po nakupni
vrednosti. Vrednotijo se po dnevni tržni oziroma unovčljivi
vrednosti, razen v primerih skupnega ovrednotenja.
2. Vse postavke sredstev in obveznosti, ki so izražene
v tuji valuti, se na dan bilanciranja preračunajo v tolarje po
srednjem tečaju Banke Slovenije.
3. Postavka sredstev Denarna sredstva zajema gotovino in druga denarna sredstva vzajemnega pokojninskega
sklada.
4. Postavka sredstev Kratkoročni vrednostni papirji zajema vse naložbe v kratkoročne vrednostne papirje, ti so
domači in tuji. Izkazovati jih je mogoče enako kot dolgoročne vrednostne papirje.
Postavka državni kratkoročni vrednostni papirji zajema
ločeno izkazovanje vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je
Republika Slovenija oziroma Banka Slovenije od vrednostnih papirjev, za katere jamči ena od teh oseb. Državni
kratkoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev so tisti, katerih izdajatelj je država članica in država članica OECD, oziroma tisti, za katere jamči ena od teh oseb.
Obrestovani vrednostni papirji se izkazujejo z obrestmi
vred v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji vrednostnega papirja. Diskontirani kratkoročni vrednostni papirji se
obravnavajo enako kot tisti, ki prinašajo obresti. Izkazujejo
se po diskontirani nominalni vrednosti z obrestmi vred in v
skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji vrednostnega
papirja.
5. Postavka sredstev Dolgoročni vrednostni papirji zajema vse naložbe v dolgoročne vrednostne papirje na dan,
na katerega se sestavi bilanca stanja.
Navadne delnice, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po zadnjem dnevnem tečaju, pri čemer se ohranja podatek o izvirni nakupni
vrednosti. Odstopanje dnevne tržne vrednosti od nakupne
vrednosti se izkazuje kot neiztrženi dobiček pri naložbi oziroma neiztržena izguba pri naložbi.
Navadne delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po knjigovodski
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vrednosti v zadnjih objavljenih letnih računovodskih izkazih
izdajatelja oziroma po nakupni ceni, če je ta nižja.
Najkasneje od 1. 5. tekočega leta se knjigovodska
vrednost navadne delnice, s katero se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ugotavlja iz letnih računovodskih izkazov izdajatelja za preteklo leto.
Takoj po objavi revidiranega letnega poročila izdajatelja
se revidirana knjigovodska vrednost navadnih delnic, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
primerja z nakupno vrednostjo. Če je revidirana knjigovodska vrednost nižja, se oblikuje popravek vrednosti, če je
višja (od nakupne vrednosti), se popravek vrednosti stornira
v ustrezni višini.
Knjigovodska vrednost delnic tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
se letno ugotavlja na osnovi revidiranega letnega poročila
izdajatelja, pri čemer mnenje pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 12 mesecev.
Prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo enako kot delnice, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo enako kot obveznice, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Udeležbene prednostne delnice se izkazujejo enako
kot navadne delnice.
Obveznice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev, se izkazujejo v neodplačani nominalni
vrednosti, pomnoženi s tečajem organiziranega trga vrednostnih papirjev, in v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri
izdaji obveznic. Tako dobljeni vrednosti se prištejejo tudi
obresti, izračunane v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj
pri izdaji obveznic in načina poravnave.
Obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev, se vrednotijo po nominalni vrednosti oziroma po nakupni ceni, če je ta nižja. Prvi ali drugi
se prištejejo obresti, izračunane v skladu s pogoji, ki jih
določi izdajatelj pri izdaji obveznic.
Brezkuponske obveznice se obravnavajo enako kot
obrestovane obveznice. Izkazujejo se po diskontirani nominalni vrednosti, dnevno pa se obrestujejo v skladu s pogoji,
ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic.
Drugi vrednostni papirji se izkazujejo po tečaju organiziranega trga vrednostnih papirjev oziroma po unovčljivi vrednosti. V drugih primerih se izkazujejo po nakupni vrednosti,
razen v primerih skupnega ovrednotenja.
6. Če upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada
na podlagi ocenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetij ugotovi, da je knjigovodsko izkazana vrednost posameznega vrednostnega papirja, s katerim se ne trguje ali se
z njim trguje neredno, premajhna ali prevelika, se lahko
odloči za skupno ovrednotenje.
V primeru, da se upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada odloči za skupno ovrednotenje, mora o tem pisno
obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev v osmih dneh
od doseženega soglasja pooblaščenega revizorja, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij in upravljavca o skupnem ovrednotenju.
Pri skupnem ovrednotenju se tak vrednostni papir
izkaže po ocenjeni vrednosti. Če je ocenjena vrednost
večja od knjigovodske, se razlika izkaže kot neiztrženi dobiček pri naložbi. Če je ocenjena vrednost manjša od knjigovodske, se za razliko oblikuje popravek vrednosti vrednostnega papirja.
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7. Postavka sredstev Investicijski kuponi vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb obsega naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov (domačih in tujih) ter delnice investicijskih družb (domačih in tujih).
Naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov se
izkazujejo po dnevni odkupni vrednosti. Delnice investicijskih družb se izkazujejo enako kot navadne delnice.
8. Postavka sredstev Dana posojila zajemajo naložbe
vzajemnega pokojninskega sklada v posojila. Izkazujejo se v
višini neodplačane vrednosti, in skladno s pogodbenimi določili. V bilanci stanja se razčlenijo na dolgoročna in kratkoročna dana posojila po preostali zapadlosti v plačilo.
9. Postavka sredstev Depoziti pri bankah zajema naložbe v depozite pri bankah. Naložbe v depozite pri bankah se
razčlenijo na dolgoročne in kratkoročne po preostali zapadlosti v plačilo. Zanje se dnevno obračunavajo pripadajoče
obresti, skladno s pogodbenimi določili.
10. Postavka sredstev Nepremičnine se izkazuje po
ocenjeni čisti tržni vrednosti oziroma po nabavni vrednosti,
če je ta nižja. Za potrebe pravilnega izkazovanja vrednosti
nepremičnin njihovo tržno vrednost vsake tri leta oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Razlika med
ocenjeno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo se izkaže
enako kot pri skupnem ovrednotenju.
11. Postavke sredstev Terjatev zajema terjatve za prodane vrednostne papirje, za prodane investicijske kupone
vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb, za obresti
in dividende, za prodane nepremičnine, druge terjatve iz
poslovanja, terjatve do upravljavca za plačilo razlike do zajamčenega donosa (zajamčene vrednosti sredstev) vzajemnega pokojninskega sklada in zapadle neplačane terjatve.
Terjatve se izkazujejo nepobotano z morebitnimi obveznostmi do istih pravnih ali fizičnih oseb, dokler se ne pobotajo.
Izkazujejo se v izterljivi vrednosti do dneva, za katerega se
sestavi bilanca stanja.
Terjatve do upravljavca za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega pokojninskega sklada nastanejo v
primeru, ko je dejanska čista vrednost vzajemnega pokojninskega sklada v obračunskem obdobju nižja od zajamčene vrednosti vzajemnega pokojninskega sklada. Te terjatve
se vzpostavijo po objavi minimalnega zajamčenega donosa.
12. Postavka sredstev Zapadle neplačane terjatve zajema terjatve, ki bi do dneva, na katerega se sestavijo mesečni računovodski izkazi, morale biti poravnane, pa so še
vedno odprte.
13. Postavka obveznosti Kratkoročne obveznosti zajema kratkoročne obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev,
iz nakupa nepremičnin, iz upravljanja s premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada, do upravljavca vzajemnega
pokojninskega sklada, za izplačila odkupne vrednosti enot
premoženja, za obračunane in neplačane davke, obveznosti
iz sklenjenih zavarovalnih polic, ki jih je vzajemni pokojninski
sklad sklenil v imenu in za račun članov, in druge kratkoročne obveznosti. Obveznosti se izkazujejo nepobotane z morebitnimi terjatvami do istih pravnih ali fizičnih oseb, dokler
se ne pobotajo. Izkazujejo se z obračunanimi obrestmi.
Postavka kratkoročne obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada predstavljajo vplačano premijo, ki
na dan bilanciranja še ni bila preračunana v enote premoženja.
Kratkoročne obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti
enot premoženja se delijo na obveznosti, ki nastanejo zaradi
rednega prenehanja članstva v vzajemnem pokojninskem
skladu, zaradi izrednega prenehanja in zaradi prenosa sredstev člana v drug pokojninski načrt.
Kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih polic za dodatno družinsko pokojnino in/ali za dodatno invalidsko pokojni-
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no sklenjenih v imenu in za račun članov vzajemnega pokojninskega sklada, ne vplivajo na izkaz poslovnega izida. Enako velja za obveznosti do upravljavca za vstopne oziroma
izstopne stroške.
14. Postavka obveznosti Čisti neiztrženi dobički pri
naložbah zajema pozitivno razliko med vsemi neiztrženimi
dobički in vsemi neiztrženimi izgubami pri naložbah vzajemnega pokojninskega sklada.
Neiztrženi dobiček pri naložbi je posledica povečanja
tržne vrednosti ali povečanja vrednosti naložbe zaradi ocenitve (skupnega ovrednotenja) posamezne dolgoročne oziroma kratkoročne naložbe, ne pa obračunanih obresti ali drugih donosov, in še ni unovčen.
Neiztržena izguba pri naložbi je posledica zmanjšanja
tržne vrednosti posamezne dolgoročne oziroma kratkoročne naložbe.
Presežek neiztrženih izgub pri naložbah nad neiztrženimi dobički pri naložbah se izkazuje med odhodki v izkazu
poslovnega izida kot čista neiztržena izguba pri naložbah.
Presežek neiztrženih dobičkov pri naložbah nad neiztrženimi izgubami pri naložbah se izkazuje v bilanci stanja kot
čisti neiztrženi dobiček pri naložbah.
15. Postavka obveznosti Enote premoženja zajema:
– vplačane enote premoženja, ki zajemajo vplačane
enote premoženja po nominalni vrednosti, pomnožene z
njihovim številom v obtoku,
– vplačani presežek enot premoženja,
– prevrednotovalni popravek enot premoženja zaradi
kumulativnega učinka prevrednotenja netržnih naložb,
– zadržane dobičke ali izgube,
– nerazporejene čiste dobičke ali čiste izgube obračunskega obdobja.
III. OPREDELITEV POSAMEZNIH POSTAVK IZKAZA
POSLOVNEGA IZIDA
3. člen
1. Postavka Prihodki od obresti zajema obračunane
obresti od naložb do dneva, na katerega se sestavi izkaz
poslovnega izida; ob nakupu naložbe, v katero vrednost so
že vračunane obresti, se le-te izkažejo kot prihodek in v isti
velikosti tudi kot odhodek.
2. Postavka Prihodki od dividend zajema:
– obračunane nespremenljive dividende na prednostne
delnice do dneva, na katerega se sestavi izkaz poslovnega
izida. Če so ob nakupu naložbe v njeno vrednost že vračunane nespremenljive dividende, se le-te izkažejo kot prihodek in v isti velikosti tudi kot odhodek;
– obračunane dividende od začetka obračunskega obdobja; dividenda se obračuna na dan prenehanja pravice do
njenega izplačila.
3. Postavka Prihodki od najemnin zajema prihodke od
najemnin v zvezi oddajanjem nepremičnin, ki predstavljajo
naložbo vzajemnega pokojninskega sklada.
4. Postavka Iztrženi dobički pri naložbah zajema vse
pozitivne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in
njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan
obračunskega obdobja. V primeru čiste neiztržene izgube
pri naložbah v prejšnjem obračunskem obdobju se kot nakupna cena upoštevajo vrednosti naložb na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja.
Za vrednost iztrženih dobičkov pri naložbah se zmanjša
vrednost neiztrženih dobičkov pri naložbah.
5. V primeru prodaje dela vrednostnih papirjev iste
izdaje, ki so bili kupljeni v različnih obdobjih, se neiztrženi
dobiček pri naložbi spremeni v iztrženega v deležu, ki je
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enak deležu prodanih vrednostnih papirjev v vseh kupljenih
vrednostnih papirjih iste izdaje (vrednotenje zalog vrednostnih papirjev po povprečnih cenah).
6. Postavka Prihodki iz vplačil upravljavca za razliko do
zajamčenega donosa predstavljajo denarni znesek, ki ga je
upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada vplačal na
denarni račun sklada v višini razlike med zajamčeno vrednostjo sredstev in dejansko čisto vrednostjo sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.
7. Postavka Drugi finančni prihodki zajema tudi prihodke od obračunanih tečajnih razlik.
8. Postavka Drugi prihodki zajema druge prihodke vzajemnega pokojninskega sklada, med njimi tudi morebitno
odpravo popravkov vrednosti naložb.
9. Postavka Odhodki za provizijo za upravljanje zajema
provizijo obračunano upravljavcu za upravljanje vzajemnega
pokojninskega sklada za obdobje od začetka obračunskega
obdobja do dneva, na katerega se sestavi izkaz poslovnega
izida.
10. Postavka Odhodki v zvezi z upravljanjem vzajemnega pokojninskega sklada zajema tiste odhodke, ki nastajajo
pri upravljanju posameznih vrst naložb in štejejo za odhodke
na podlagi pravil vzajemnega pokojninskega sklada. Izkazujejo se ločeno po posameznih vrstah odhodkov.
11. Postavka Odhodki v zvezi z upravljanjem nepremičninami zajema amortizacijo in druge odhodke, ki nastajajo
pri upravljanju naložb v nepremičnine.
12. Postavka Čiste neiztržene izgube pri naložbah zajema presežek neiztrženih izgub pri naložbah nad neiztrženimi dobički pri naložbah v obračunskem obdobju. V primeru
čiste neiztržene izgube pri naložbah v prejšnjem obračunskem obdobju se kot nakupne cene upoštevajo vrednosti
naložb na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja.
13. Postavka Iztržene izgube pri naložbah zajema vse
negativne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in
njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan
prejšnjega obračunskega obdobja.
14. Postavka Odhodki za popravke vrednosti naložb
zajema razliko med knjigovodsko vrednostjo posamezne naložbe in njeno ocenjeno iztržljivo vrednostjo.
15. Postavka Finančni odhodki zajema obresti za prodane vrednostne papirje, odhodke za obračunane tečajne
razlike in druge finančne odhodke.
16. Postavka Drugi odhodki zajema druge odhodke
vzajemnega pokojninskega sklada.
IV. POJASNILA
4. člen
1. Pojasnila iz SRS 24 – Oblike bilance stanja za
zunanje poslovno poročanje -, SRS 25 – Oblike izkaza
poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje -, SRS 31
– Računovodske rešitve v bankah in SRS 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih – se uporabljajo tudi v vzajemnih pokojninskih skladih, če v teh pojasnilih ni določeno
drugače.
Dnevne obrestne mere se izračunavajo na linearni način z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu, razen če
pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic, ne določajo
drugače.
2. Dnevna vrednost naložbe s stalno donosnostjo se
izračuna tako, da se nakupni oziroma tržni nominalni vrednosti naložbe najprej prišteje morebitno pogodbeno prevrednotenje od dneva nakupa, nato pa se ji prištejejo še
pogodbeno določene obresti za obdobje od dneva nakupa
oziroma zadnjega izplačila obresti do dneva, na katerega se
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sestavi računovodski izkaz. Pri pogodbeno določenem prevrednotenju z rastjo cen življenjskih potrebščin se za dneve
obravnavanega meseca uporablja stopnja, ki je izračunana
kot dnevno povprečje rasti cen življenjskih potrebščin zadnjih treh mesecev.
3. Pri ovrednotenju vrednostnega papirja s ceno na
organiziranem trgu se upošteva enotni tečaj organiziranega
trga. Vrednostni papirji tujih izdajateljev se vrednotijo po
najnižjem nakupnem tečaju na organiziranih trgih, na katerih
se z njimi trguje.
VI. PREHODNA DOLOČBA
5. člen
Sestavni del tega sklepa je kontni načrt vzajemnega
pokojninskega sklada, ki je v prilogi tega sklepa.
VII. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.
Št. 114-5/4-11/2001
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
PRILOGA:
Kontni načrt vzajemnega pokojninskega sklada
RAZRED 0 – NEPREMIČNINE IN DRUGE STVARNE
PRAVICE NA NEPREMIČNINAH
00 – Nepremičnine
000 – Zemljišča
0001 – Zemljišča v Republiki Sloveniji
0002 – Zemljišča v tujini
001 – Gradbeni objekti
0010 – Gradbeni objekti v Republiki Sloveniji
0011 – Gradbeni objekti v tujini
002 – Dolgoročne terjatve za predujme za nepremičnine
01 – Popravek vrednosti nepremičnin
010 – Popravek vrednosti zemljišč
020 – Popravek vrednosti gradbenih objektov
02 – Druge stvarne pravice na nepremičninah
020 – Druge stvarne pravice na nepremičninah
RAZRED 1 – DENARNA SREDSTVA IN TERJATVE
10 – Denarna sredstva
100 – Denarna sredstva na žiro računu, posebnem
denarnem ali transakcijskem računu
102 – Denarna sredstva na deviznem računu
105 – Denarna sredstva na drugih računih
11 – Terjatve za prodane vrednostne papirje, investicijske kupone vzajemnih skladov in nepremičnine
110 – Terjatve za prodane vrednostne papirje (razen
konta 111)
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1109 – Popravek vrednosti terjatev za prodane vrednostne papirje
111 – Terjatve za prodane investicijske kupone vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb
1119 – Popravek vrednosti terjatev za prodane investicijske kupone in delnice investicijskih družb
113 – Terjatve za prodane nepremičnine in druge stvarne pravice
1139 – Popravek vrednosti terjatev za prodane nepremičnine
12 – Zapadle neplačane terjatve
120 – Zapadle neplačane terjatve
13 – Terjatve iz financiranja
130 – Terjatve za dividende
131 – Terjatve za obresti od depozitov pri bankah
132 – Terjatve za obresti od naložb v posojila
133 – Terjatve za obresti od prodanih vrednostnih
papirjev
134 – Terjatve za obresti od prodanih investicijskih
kuponov vzajemnih skladov
135 – Terjatve za najemnine
138 – Druge terjatve iz financiranja
139 – Popravek vrednosti terjatev iz financiranja
14 – Terjatve za dane predujme in varščine
140 – Dani predujmi za nakup vrednostnih papirjev
141 – Dani predujmi za nakup nepremičnin in drugih
stvarnih pravic
142 – Dane varščine
149 – Popravek vrednosti terjatev za dane predujme in
varščine
15 – Druge terjatve
150 – Terjatve do upravljavca
151 – Terjatve do depozitarjev
152 – Terjatve do banke skrbnice
153 – Terjatve do državnih in drugih institucij
154 – Terjatve iz glavnice, zapadle v plačilo, do izdajateljev vrednostnih papirjev
157 – Terjatve do bank za opravljanje denarnih poslov
158 – Ostale terjatve
159 – Popravek vrednosti drugih terjatev
17 – Terjatve do upravljavca za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega pokojninskega sklada
170 – Terjatve do upravljavca za plačilo razlike do
zajamčenega donosa vzajemnega pokojninskega sklada
18 – Aktivne časovne razmejitve
180 – Kratkoročno odloženi stroški
181 – Kratkoročno odloženi odhodki
182 – Druge aktivne časovne razmejitve
19 – Neiztržene izgube pri naložbah
190 – Neiztržene izgube pri naložbah, kratkoročni vrednostni papirji domačih izdajateljev
191 – Neiztržene izgube pri naložbah, kratkoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev
192 – Neiztržene izgube pri naložbah, dolgoročni vrednostni papirji domačih izdajateljev
193 – Neiztržene izgube pri naložbah, dolgoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev
194 – Neiztržene izgube pri naložbah, delnice investicijskih družb domačih izdajateljev
195 – Neiztržene izgube pri naložbah, delnice investicijskih družb tujih izdajateljev
196 – Neiztržene izgube pri naložbah, investicijski kuponi domačih vzajemnih skladov
197 – Neiztržrne izgube pri naložbah, investicijski kuponi tujih vzajemnih skladov
199 – Čiste neiztržene izgube pri naložbah
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RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
200 – Kratkoročne obveznosti iz nakupa vrednostnih
papirjev
201 – Kratkoročne obveznosti iz nakupa investicijskih
kuponov vzajemnih skladov in investicijskih družb
202 – Kratkoročne obveznosti iz nakupa nepremičnin
21 – Kratkoročne obveznosti do članov vzajemnega
pokojninskega sklada
210 – Kratkoročne obveznosti za izplačilo odkupne
vrednosti zaradi rednega prenehanja članstva
211 – Kratkoročne obveznosti za izplačilo odkupne
vrednosti zaradi izrednega prenehanja članstva
212– Kratkoročne obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti zaradi prenosa sredstev v drug pokojninski načrt
215 – Kratkoročne obveznosti za vplačano premijo
22 – Kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih polic, sklenjenih v imenu in za račun članov VPS
220 – Kratkoročne obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic za dodatno družinsko pokojnino
221 – Kratkoročne obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic za dodatno invalidsko pokojnino
23 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in
varščine
230 – Prejeti predujmi
231 – Prejete varščine
24 – Kratkoročne obveznosti do upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
240 – Kratkoročne obveznosti vstopne stroške
241 – Kratkoročne obveznosti za izstopne stroške
242 – Kratkoročne obveznosti za provizijo za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada
243 – Druge kratkoročne obveznosti do upravljavca
vzajemnega pokojninskega sklada
25 – Kratkoročne obveznosti v zvezi z upravljanjem
vzajemnega pokojninskega sklada
250 – kratkoročne obveznosti iz posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev
251 – Kratkoročne obveznosti do KDD
253 – Kratkoročne obveznosti do depozitarjev
254 – Kratkoročne obveznosti do banke skrbnice
255 – Kratkoročne obveznosti za nadomestilo za nadzor
256 – Kratkoročne obveznosti za opravljeno revizijo
259 –Druge kratkoročne obveznosti v zvezi z upravljanjem VPS
26 – Druge kratkoročne obveznosti
260 – Druge kratkoročne obveznosti
27 – Pasivne časovne razmejitve
270 – Vračunani stroški provizije za upravljanje
271 – Vračunani drugi stroški
272 – Prenos čistih neiztrženih dobičkov pri naložbah
28 – Kratkoročne obveznosti za plačilo davkov in drugih davščin
280 – Kratkoročne obveznosti za plačilo davkov in
drugih davščin
29 – Neiztrženi dobički pri naložbah
290 – Neiztrženi dobički pri naložbah, kratkoročni vrednostni papirji domačih izdajateljev
291 – Neiztrženi dobički pri naložbah, kratkoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev
292 – Neiztrženi dobički pri naložbah, dolgoročni vrednostni papirji domačih izdajateljev
293 – Neiztrženi dobički pri naložbah, dolgoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev
294 – Neiztrženi dobički pri naložbah, delnice investicijskih družb domačih izdajateljev
295 – Neiztrženi dobički pri naložbah, delnice investicijskih družb tujih izdajateljev
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296 – Neiztrženi dobički pri naložbah, investicijski kuponi domačih vzajemnih skladov
297 – Neiztrženi dobički pri naložbah, investicijski kuponi tujih vzajemnih skladov
298 – Neiztrženi dobički pri naložbah, nepremičnine
299 – Čisti neiztrženi dobički pri naložbah
RAZRED 3 – DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI
300 – Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
309 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev
310 – Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
319 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev.
320 – Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
329 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev tujih
izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
330 – Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se
ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
339 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev tujih
izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev
340 – Delnice investicijskih družb domačih izdajateljev
349 – Popravek vrednosti delnic investicijskih družb
domačih izdajateljev
350 – Delnice investicijskih družb tujih izdajateljev
359 – Popravek vrednosti delnic investicijskih družb
tujih izdajateljev
360 – Investicijski kuponi vzajemnih skladov v Republiki Sloveniji
369 – Popravek vrednosti investicijskih kuponov vzajemnih skladov v Republiki Sloveniji
370 – Investicijski kuponi tujih vzajemnih skladov
379 – Popravek vrednosti investicijskih kuponov tujih
vzajemnih skladov
RAZRED 4 – KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI
400 – Kratkoročni vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev
409 – Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih
papirjev domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
410 – Kratkoročni vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
419 – Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih
papirjev domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev
420 – Kratkoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
429 – Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih
papirjev tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
430 – Kratkoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
439 – Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih
papirjev tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
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RAZRED 5 – NALOŽBE V DEPOZITE BANK IN POSOJILA
50 – Kratkoročni depoziti pri bankah
500 – Kratkoročni depoziti pri bankah v Republiki Sloveniji
501 – Kratkoročni depoziti pri bankah v tujini
509 – Popravek vrednosti kratkoročnih depozitov pri
bankah
51 – Naložbe v kratkoročna posojila dana bankam
510 – Kratkoročna posojila dana bankam v Republiki
Sloveniji
511 – Kratkoročna posojila dana bankam v tujini
519 – Popravek vrednosti kratkoročnih posojil danih
bankam
52 – Naložbe v kratkoročna posojila, zavarovana z
zastavno pravico na nepremičnini
520 – Kratkoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji
521 – Kratkoročna posojila osebam v tujini
529 – Popravek vrednosti kratkoročnih posojil
53 – Naložbe v kratkoročna posojila, zavarovana z
zastavno pravico na vrednostnih papirjih
530 – Kratkoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji
531 – Kratkoročna posojila osebam v tujini
539 – Popravek vrednosti kratkoročnih posojil
54 – Naložbe v kratkoročna druga posojila, ustrezno
zavarovana
540 – Kratkoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji
541 – Kratkoročna posojila osebam v tujini
549 – Popravek vrednosti drugih kratkoročnih posojil
55 – Dolgoročni depoziti pri bankah
550 – Dolgoročni depoziti pri bankah v Republiki Sloveniji
551 – Dolgoročni depoziti pri bankah v tujini
559 – Popravek vrednosti dolgoročnih depozitov pri
bankah
56 – Naložbe v dolgoročna posojila dana bankam
560 – Dolgoročna posojila dana bankam v Republiki
Sloveniji
561 – Dolgoročna posojila dana bankam v tujini
569 – Popravek vrednosti dolgoročnih posojil danih
bankam
57 – Naložbe v dolgoročna posojila, zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini
570 – Dolgoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji
571 – Dolgoročna posojila osebam v tujini
579 – Popravek vrednosti dolgoročnih posojil
58 – Naložbe v dolgoročna posojila, zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih papirjih
580 – Dolgoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji
581 – Dolgoročna posojila osebam v tujini
589 – Popravek vrednosti dolgoročnih posojil
59 – Naložbe v druga dolgoročna posojila, ustrezno
zavarovana
590 – Dolgoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji
591 – Dolgoročna posojila osebam v tujini
599 – Popravek vrednosti drugih dolgoročnih posojil
RAZRED 6 – ODHODKI IN STROŠKI
60 – Finančni odhodki
600 – Odhodki za obresti od dolgoročnih vrednostnih
papirjev
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601 – Odhodki za obresti od kratkoročnih vrednostnih
papirjev
602 – Odhodki za obresti iz obveznosti
603 – Negativne tečajne razlike
604 – Drugi finančni odhodki
61 – Odhodki za provizijo za upravljanje vzajemnega
pokojninskega sklada
610 – Odhodki za provizijo za upravljanje
62 – Odhodki v zvezi z upravljanjem vzajemnega pokojninskega sklada
620 – Odhodki iz posredovanja pri nakupu in prodaji
vrednostnih papirjev
621 – Odhodki za storitve denarnega poslovanja in
plačilnega prometa
622 – Odhodki za nadomestila za nadzor
626 – Drugi odhodki v zvezi z upravljanjem VPS
63 – Amortizacija in odhodki v zvezi z upravljanjem
naložb v nepremičnine
630 – Amortizacija nepremičnin
631 – Dodatno obračunana amortizacija
632 – Odhodki v zvezi z upravljanjem nepremičnin
64 – Odhodki za čiste neiztržene izgube pri naložbah
640 – Odhodki za čiste neiztržene izgube
65 – Iztržene izgube pri naložbah
66 – Popravki vrednosti naložb
660 – Popravki vrednosti delnic domačih izdajateljev
661 – Popravki vrednosti obveznic domačih izdajateljev
662 – Popravki vrednosti delnic tujih izdajateljev
663 – Popravki vrednosti obveznic tujih izdajateljev
655 – Popravki naložb v posojila
666 – Popravki vrednosti nepremičnin
669 – Drugi popravki vrednosti
67 – Drugi odhodki
670 – Odhodki iz prejšnjih obdobij
671 – Kritje izgube iz prejšnjih obdobij
672 – Popisni primanjkljaji vrednostnih papirjev
673 – Denarne kazni
674 – Odškodnine
677- Prevrednotovalni finančni odhodki
678 – Drugi odhodki
RAZRED 7 – PRIHODKI
70 – Prihodki od obresti
700 – Prihodki od obresti iz dolgoročnih vrednostnih
papirjev
701 – Prihodki od obresti iz kratkoročnih vrednostnih
papirjev
702 – Prihodki od obresti iz naložb v depozite pri
bankah
703 – Prihodki od naložb v posojila
707 – Prihodki od obresti iz terjatev
71 – Prihodki od dividend
710 – Prihodki od prejetih dividend
7101 – Prihodki od dividend delnic domačih izdajateljev
7102 – Prihodki od dividend delnic tujih izdajateljev
711 – Prejete delnice iz udeležbe v dobičku
712 – Drugi prihodki od dividend
72 – Prihodki od najemnin
720 – Prihodki od najemnin od nepremičnin v Republiki Sloveniji
721 – Prihodki od najemnin od nepremičnin v tujini
73 – Iztrženi dobički pri naložbah
74 – Prihodki iz plačil upravljavca za razliko do zajamčenega donosa
740 – Prihodki iz plačil upravljavca za razliko do zajamčenega donosa
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75 – Drugi finančni prihodki
750 – Pozitivne tečajne razlike
752 – Drugi finančni prihodki
77 – Drugi prihodki
770 – Prihodki iz prejšnjih let
771 – Odpisi obveznosti
772 – Izterjane odpisane terjatve
773 – Prihodki od storna popravkov vrednosti
776 – Drugi prihodki
RAZRED 8 – POSLOVNI IZID
80 – Dobiček
800 – Nerazporejeni čisti dobiček
819 – Prenos nerazporejenega čistega dobička
89 – Izguba
890 – Čista izguba obračunskega obdobja
899 – Prenos čiste izgube obračunskega obdobja

RAZRED 9 – ENOTE PREMOŽENJA, DOLGOROČNE
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
90 – Enote premoženja
900 – Vplačane enote premoženja
91 – Vplačani presežek enot premoženja
910 – Vplačani presežek enot premoženja
93 – Prevrednotovalni popravek enot premoženja v
zvezi z netržnimi naložbami
930 – Prevrednotovalni popravek enot premoženja v
zvezi z netržnimi naložbami
939 – Revalorizacijski popravek enot premoženja do
31. 12. 2001
94 – Zadržani čisti dobički ali izgube
940 – Zadržani čisti dobički
943 – Zadržane čiste izgube
95 – Nerazporejeni čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja
950 – Nerazporejeni čisti dobiček
953 – Čista izguba obračunskega obdobja
97 – Dolgoročne obveznosti
970 – Druge dolgoročne obveznosti
99 – Zunajbilančna evidenca

5339.

Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju borzno
posredniških družb

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-1/4-8/2001
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

5340.

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list
RS, št. 6/94, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99 in 56/99)
izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembi sklepa o vsebini letnega
in polletnega poročila o poslovanju
investicijskega sklada
1. člen
Ne glede na določbe sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada (Uradni
list RS, št. 5/99, 23/95, 16/96, 91/98, 92/99, 110/99)
se posamezne postavke, določene s tem sklepom, ne revalorizirajo.
2. člen
Ta sklep začne veljati s 1. januarjem 2002.
Št. 111-2/2-7/2001
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

Na podlagi 200. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o dopolnitvi sklepa o poročanju borzno
posredniških družb
1. člen
V sklepu o poročanju borzno posredniških družb (Uradni list RS, št. 6/00) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki
se glasi:
»Borzno posredniška družba je dolžna najkasneje v
osmih dneh po preteku roka iz četrtega odstavka 10. člena
sklepa o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno
posredniških družbah (Uradni list RS, št. 56/01) predložiti
Agenciji poročilo o uskladitvi svojih likvidnih naložb, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev, v katerem navede višino sredstev, naloženih v vrednostne papirje Republike Slovenije ali Banke Slovenije.«

Sklep o spremembi sklepa o vsebini letnega in
polletnega poročila o poslovanju investicijskega
sklada

5341.

Sklep o razpisu prostega mesta namestnika
predstojnika sodnika za prekrške Grosuplje

Na podlagi tretjega odstavka 258. in 258.č člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 –
odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00,
33/00 – odl. US in 24/01) v zvezi s četrtim odstavkom
62. člena in tretjim odstavkom 61. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Svet
sodnikov za prekrške Republike Slovenije na 65. seji dne
18. 12. 2001 sprejel naslednji

Uradni list Republike Slovenije
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SKLEP
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije razpisuje prosto mesto: namestnika predstojnika sodnika za prekrške s sedežem v Grosupljem.
Kandidati naj prijave z življenjepisom z opisom svoje
strokovne dejavnosti in organizacijske izkušnje po izvolitvi v
sodniško funkcijo, pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v petnajstih dneh od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica
Sveta sodnikov za prekrške
Irena Nemeš l. r.

OBČINE

LJUBLJANA
5342.

Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 3., 4., 5. in 57. člena zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 33. seji dne
17. 12. 2001

ODLOK
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana
1. člen
(Ustanovitev)
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, ustanovljen z
odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada ljubljanskih
občin (Uradni list RS, št. 20/92), na podlagi tega odloka
nadaljuje z delom kot Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, ki deluje kot javni sklad v skladu z zakonom o
javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) ter določbami stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) in tega
odloka.
2. člen
(Oblika javnega sklada)
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je
javni finančni in nepremičninski sklad.

3. člen
(Ustanovitelj)
Ustanovitelj Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je Mestna občina Ljubljana.
Pristojnosti ustanovitelja določa zakon o javnih skladih
in ta odlok.
4. člen
(Ime in sedež)
Ime sklada je: Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana.
Sedež Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana je: Zarnikova 3, Ljubljana.
5. člen
(Znak in žig)
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v
nadaljevanju: javni sklad) pri svojem poslovanju poleg imena
uporablja tudi storitveni znak, zaščiten s storitveno znamko,
prijavljeno pri Uradu Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine.
Javni sklad ima žig okrogle oblike, ki vsebuje ime in
njegov znak.
6. člen
(Namen javnega sklada)
Javni sklad je osrednja lokalna institucija za izvajanje
nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter
izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne
pristojnosti.
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Na področju stanovanjske oskrbe spodbuja stanovanjsko gradnjo in izboljšanje kvalitete obstoječih zasebnih stanovanj ter zagotavlja gradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj, prenovo in vzdrževanje lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš.
7. člen
(Dejavnosti javnega sklada)
Javni sklad skrbi za doseganje namena iz prejšnjega
člena tako, da opravlja predvsem naslednje dejavnosti:
– pripravlja in izvaja stanovanjski program Mestne občine Ljubljana,
– investira in soinvestira v gradnjo ali na drug način
pridobiva stanovanja, predvsem neprofitna in socialna,
– v okviru namenskega premoženja posluje in gospodari s stanovanji in z nepremičninami, ki so v 12. členu
tega odloka opredeljene kot namensko premoženje javnega sklada,
– izvaja vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj,
– gospodari s stanovanjskim fondom oziroma drugimi
nepremičninami, ki so sestavni del namenskega premoženja,
– izvaja kreditiranje občanov za stanovanjske potrebe,
– upravlja z nepremičninami ustanovitelja, o katerih teče postopek vračanja prvotnim lastnikom,
– pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju,
– opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja
iz pristojnosti ustanovitelja,
– opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.
8. člen
(Dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti)
Dejavnosti javnega sklada po standardni klasifikaciji
dejavnosti so:
– J/65.22 drugo kreditno posredništvo,
– J/65.23 drugo finančno posredništvo, d.n.,
– K/70.11 organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
– K/70.12 trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/70.32 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi,
– K/74.14 računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje –
razen revizijske dejavnosti,
– L/75.11 dejavnosti uprave,
– L/75.12 dejavnosti javnih ustanov, ki zagotavljajo
storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge socialne
storitve, razen obveznega socialnega
zavarovanja,
– N/85.32 socialno varstvo brez nastanitve,
– K/74.20 projektiranje in tehnično svetovanje.
9. člen
(Opravljanje dejavnosti za druge osebe)
Javni sklad lahko v okviru dejavnosti iz prejšnjega člena
opravlja storitve za druge osebe. Prihodki od opravljanja teh
storitev so del sredstev za delo Stanovanjskega sklada MOL.
10. člen
(Splošni pogoji poslovanja)
Javni sklad posluje po splošnih pogojih poslovanja, ki
jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
(Namensko premoženje)
Vrednost namenskega premoženja po knjigovodski
vrednosti znaša 25.972,221.319 SIT.
Popravljena vrednost namenskega premoženja se vpiše v sodni register po pridobitvi cenitve nepremičnin s strani
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Premoženje iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni
register.
12. člen
(Opredelitev namenskega premoženja)
Namensko premoženje iz prejšnjega člena so sredstva
pravnega prednika (Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin) in namenska sredstva ustanovitelja v naslednjih oblikah:
– terjatve iz dolgoročnih stanovanjskih posojil fizičnim
in pravnim osebam,
– terjatve iz poslovanja z nepremičninami,
– terjatve do bank za dane kratkoročne depozite,
– vrednostni papirji,
– denar na žiro računu in v blagajni,
– stanovanja in stanovanjske hiše, samski domovi in
nepremičnine, ki se bodo prenavljale v stanovanja, garaže in
parkirna mesta, najnujnejši bivalni prostori ter z vsemi temi
nepremičninami povezana zemljišča (v nadaljevanju: nepremičnine).
Med nepremičnine, ki se vključijo v namensko premoženje sklada, sodijo:
– nepremično premoženje v lasti Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
– nepremično premoženje v lasti Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin, Neprofitne stanovanjske organizacije,
d.o.o., Frankopanska 5, ki preide na sklad s pripojitvijo,
– nepremičnine, ki jih na podlagi posebnega sklepa
vloži ustanovitelj.
13. člen
(Sredstva za delo)
Ustanovitelj zagotovi opremo in poslovne prostore potrebne za delo sklada in tekoče zagotavlja sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih stroškov v skladu
z zakonom o javnih skladih.
14. člen
(Zagotavljanje sredstev za delo)
Sredstva za delo javnega sklada se zagotavljajo:
– v proračunu ustanovitelja,
– iz presežkov prihodka nad odhodki,
– iz prihodkov od storitev za druge osebe,
– iz prihodkov od dejavnosti, ki se ne nanaša na namensko premoženje,
– iz prihodkov v postopkih odločanja o posamičnih
zadevah, ki niso prihodek proračuna,
– drugih prihodkov, ki jih določi ustanovitelj.
15. člen
(Ločitev premoženja)
Denarna sredstva in nepremičnine namenskega premoženja se vodijo ločeno od sredstev za delo javnega
sklada.
16. člen
(Organi javnega sklada)
Organa javnega sklada sta nadzorni svet in direktor.
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17. člen
(Nadzorni svet)
Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane, za katere
ne smejo biti podane ovire iz petega odstavka 15. člena
zakona o javnih skladih.
Predsednik nadzornega sveta je po svoji funkciji župan
Mestne občine Ljubljana.
Predsednika nadzornega sveta v času njegove odsotnosti zamenjuje eden izmed članov nadzornega sveta, ki ga
določi predsednik.
Člane nadzornega sveta imenuje ustanovitelj na predlog predsednika nadzornega sveta.
18. člen
(Mandat članov nadzornega sveta)
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku mandata so člani nadzornega sveta lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet lahko imenuje stalna ali začasna delovna
oziroma posvetovalna telesa.
19. člen
(Pristojnosti nadzornega sveta)
Nadzorni svet:
– skrbi za zagotavljanje delovanja javnega sklada v javnem interesu;
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno
poročilo javnega sklada, ki jih predloži v soglasje ustanovitelju;
– daje soglasje direktorju k določitvi splošnih pogojev
poslovanja;
– daje soglasje direktorju k določitvi organizacije sistema notranje kontrole;
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi
direktorja;
– pregleduje in preverja poslovne knjige in poslovno
dokumentacijo;
– obravnava poročila o posameznih poslih v zvezi z
namenskim premoženjem in drugimi zadevami, povezanimi
s poslovanjem javnega sklada;
– daje soglasje za zadolževanje v obsegu in z namenom, določenim z zakonom;
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno
z zakonom ali tem odlokom.
20. člen
(Način odločanja in poslovnik nadzornega sveta)
Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika
nadzornega sveta.
Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje določi način dela, sklicevanje in vodenje sej
ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem nadzornega sveta.
21. člen
(Direktor)
Direktorja na podlagi javnega natečaja in po predhodnem mnenju nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Nadzorni svet objavi javni natečaj najkasneje tri mesece pred potekom mandata direktorja.
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22. člen
(Pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja se lahko imenuje oseba, ki je popolnoma
poslovno sposobna in poleg pogojev, določenih z zakonom
o javnih skladih, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta
na vodstvenih delovnih mestih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– zna vsaj en svetovni jezik.
23. člen
(Mandat direktorja)
Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.
24. člen
(Pristojnosti direktorja)
Direktor:
– predstavlja in zastopa javni sklad;
– določa, organizira in vodi delo ter poslovanje;
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti javnega sklada;
– sprejema ukrepe za ohranjanje rentabilnosti in likvidnosti javnega sklada in predlaga sanacijske ukrepe;
– sprejema in izvaja ukrepe za izvajanje razvojnih usmeritev s temelji poslovne politike javnega sklada;
– s soglasjem nadzornega sveta določa splošne pogoje poslovanja in organizacijski sistem notranje kontrole;
– poroča nadzornemu svetu o poslovni politiki in drugih vprašanjih poslovanja;
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih
poslih v zvezi z namenskim premoženjem oziroma drugimi
zadevami, povezanimi s poslovanjem;
– določa interna merila za razvrščanje aktivnih in zunajbilančnih postavk po tveganosti naložb;
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega
sveta;
– s soglasjem nadzornega sveta odloča o zadolževanju javnega sklada v obsegu, določenim v tretjem odstavku
37. člena zakona o javnih skladih;
– opravlja druge naloge, določene s predpisi in tem
odlokom.
25. člen
(Zaposlitev direktorja)
Na podlagi sklepa o imenovanju sklene predsednik
nadzornega sveta z direktorjem javnega sklada pogodbo o
zaposlitvi.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Javni sklad prične delovati s 1. 7. 2002.
Do dneva, določenega v prejšnjem odstavku tega člena, se imenujejo člani nadzornega sveta, ki nastopijo svoj
mandat z dnevom začetka dela javnega sklada.
Z dnem začetka dela javnega sklada preneha mandat
dosedanjim članom upravnega odbora in direktorju Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin. Do imenovanja direktorja javnega sklada opravlja funkcijo direktorja dosedanji
direktor Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin.
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27. člen
Javni sklad z dnem začetka delovanja prevzame zaposlene na Oddelku za stanovanjsko gospodarstvo Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana in na Stanovanjskem skladu ljubljanskih občin.
28. člen
Z dnem začetka delovanja javnega sklada prenehata
veljati odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada ljubljanskih
občin (Uradni list RS, št. 20/92) in statut Stanovanjskega
sklada ljubljanskih občin.
Z dnem začetka delovanja javnega sklada preneha veljati tudi dvanajsta alinea prvega odstavka 6. člena in 18.
člen odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/00).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 7.
2002.
Št. 360-11/01-4
Ljubljana, dne 17. decembra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

5343.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnina za profitna oziroma kadrovska in službena
stanovanja se določi na način iz 1. člena tega sklepa tako,
da se odstotek od letne vrednosti stanovanja poveča za 25
odstotkov. Enako se izračuna najemnina tudi v primerih
sklenitve najemne pogodbe na podlagi 54., 56. in 57.
člena stanovanjskega zakona za profitno oziroma kadrovsko
stanovanje.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnine za najnujnejše bivalne prostore se določi
na način iz 1. člena tega sklepa tako, da se najemnina
določi v višini kot je določeno v metodologiji za leto 2004 za
upravičence do dodelitve socialnega stanovanja v najem in
po vrednosti točke določene v 5. členu odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati dva
meseca po uveljavitvi.
Št. 3653-3/00-4
Ljubljana, dne 17. decembra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
določitvi višine najemnine v stanovanjih in
najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne
občine Ljubljana

Na podlagi 62. in 63. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 – pop., 9/94 – odl. US,
21/94, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00
in 1/00 – odl. US), 7. člena odloka o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list
RS, št. 23/00), 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 17. člena pravilnika
o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 82/99) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 33. seji
dne 17. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi
višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših
bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
1. člen
V sklepu o določitvi višine najemnine v stanovanjih in
najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 75/00) se za 1. členom doda nov 1.a
člen ki se glasi:
»1.a člen
Višina najemnine za najemnike neprofitnih in socialnih
stanovanj, ki so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem in prejemajo subvencijo po navodilu o načinu
uveljavljanja znižane neprofitne najemnine za upravičence
do najema socialnega stanovanja (Uradni list RS, št. 42/00)
se določi na način iz 1. člena tega sklepa tako, da se
najemnina v letih 2002 in 2003 določi v višini kot je določena v metodologiji za leto 2004.«.

5344.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 32. seji dne 3. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 989/20 – pot
23 m2 k.o. Črnuče, ki je vpisano v zemljiškoknjižnem vložku
št. 1454, ki je družbena lastnina v splošni rabi, preneha biti
javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa, v smislu zakona
o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list
RS, št. 44/97), postane lastnina Mestne občine Ljubljana.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 721-15/01-2
Ljubljana, dne 3. decembra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v skladu z 97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99) in uredbe o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 29/01) objavlja

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina
Stanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

Cena

6.144,76

SIT/MWh

410,49

SIT/m3

1,372.571,02

SIT/MW/leto

6.984,33

SIT/MWh

466,22

SIT/m3

1,620.432,33

SIT/MW/leto

Nestanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za
posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS, št. 78/01
z dne 5. 10. 2001).

AJDOVŠČINA
5346.

3. člen
Ta cenik začne veljati 1. januarja 2001.
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Direktor
mag. Janez Grošelj l. r.
Prokurist
Igor Jurij Pogačar l. r.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84) v zvezi s 56. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in odl. US, št.
U-I-39/97 z dne 16. 12. 1999 (Uradni list RS, št. 1/00),
25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 6/96 – odl. US, 35/97, 37/97 –
odl. US, 87/97, 73/98 in 31/00) in 33. člena statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je občinski
svet na seji dne 20. 12. 2001 sprejel
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ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča
1. člen
V Občini Ajdovščina se za uporabo stavbnega zemljišča, na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu:
nadomestilo).
2. člen
Nadomestilo se plačuje od površine zazidanega stavbnega zemljišča, in sicer od m2 stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe kot tudi od površine zemljišč, ki so
namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča,
parkirišča, delavnice na prostem in podobne površine.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom.
3. člen
Glede na lego zemljišča, od katerega se zajema nadomestilo, se teritorij občine razdeli na naslednja območja:
I. območje – mestno središče
II. območje – preostali del ureditvenega območja mesta Ajdovščina
III. območje – stavbna zemljišča v naseljih: Col, Črniče, Dobravlje, Budanje, Vrtovin, Lokavec, Selo, Cesta, Vipavski Križ, Kamnje, Skrilje
IV. območje – stavbna zemljišča v ostalih naseljih
V. območje – območje lokacij poslovnih prostorov izjemno ugodnih v zvezi s pridobivanjem dohodka.
Meje območij iz prejšnjega odstavka so podrobneje
prikazane na grafičnih kartah PKN v merilu 1:5000, ki so
sestavni del tega odloka.
4. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri
kateri se upoštevajo naslednja merila:
1. lega in namembnost ter smotrna uporaba stavbnega
zemljišča
2. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka
v gospodarskih dejavnostih
3. opremljenost zemljišča s komunalnimi objekti in napravami.
5. člen
Glede na lego, namembnost ter smotrno uporabo se
stavbno zemljišče točkuje z naslednjim številom točk:
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe

1. Stanovanja in počit.objekti, samski in
dijaški dom.
– enodružinske prostostoječe stan.
hiše in počit. objekti
– enodružinske vrstne stan. hiše
in str. pozid.
– večstanovanjske (st. bloki, sam.
in dijaški domovi)
2. Družbene dejav., javna uprava in druge
negospod. dej.
3. Gospodarska dejavnost
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6. člen
Znotraj območja, ki je opredeljeno kot območje lokacij
poslovnih prostorov, izjemno ugodnih v zvezi s pridobivanjem dohodka, se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo dodatne točke za naslednje vrstne dejavnosti:
– finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve
300 točk
– gostinstvo in trgovina
200 točk
– druge storitvene dejavnosti
100 točk
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe
se vrednoti glede na prisotno število teh objektov in naprav v
območju.
Šteje se, da ima območje popolno komunalno opremljenost, če je v območju:
– omrežje javnih cest,
– kanalizacijsko omrežje,
– javno vodovodno omrežje,
– električno omrežje,
– telefonsko omrežje,
– plinovodno omrežje.
Popolna komunalna opremljenost se točkuje s 180.
točkami, minimalna pa s 60 točkami. Za vmesne stopnje
komunalne opremljenosti se točkuje dejansko število prisotnih komunalnih objektov in naprav iz drugega odstavka tega
člena, in sicer po 30 točk za vsako vrsto.
Območja, ki niso opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem se ne točkujejo in se od takih zemljišč ne
plačuje nadomestilo. Glede ugotavljanja možnosti priključka
se upoštevajo merila iz odloka o komunalnem prispevku v
Občini Ajdovščina.
8. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih 5., 6. in 7.
člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk
pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta in vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Mesečno vrednost točke za m2 stanovanjske ali poslovne površine določi vsako leto občinski svet s sklepom.
Z uveljavitvijo tega odloka znaša vrednost točke za m 2
stanovanjske ali poslovne površine objekta za leto 2002
0,03114 SIT.
Za nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno znaša vrednost točke 50% vrednosti iz
prejšnjega odstavka.
9. člen
Nadomestilo mora plačati neposredni uporabnik stavbe ali dela stavbe oziroma zemljišča kot lastnik oziroma kot
najemnik stanovanja ali poslovnega prostora oziroma zemljišča, namenjenega poslovni dejavnosti.
Poleg primerov v 59. členu zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) so plačila nadomestila
oproščeni tudi:
1. Občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč.
2. Lastniki, oziroma uporabniki poslovnih prostorov, ki
so namenjeni dejavnosti društev oziroma karitativni in humanitarni dejavnosti.
3. Plačila nadomestila so za dobo 5 let oproščeni
občani, ki so z uvedenim krajevnim samoprispevkom oziroma z lastnimi prispevki zbrali sredstva za izgradnjo posameznih komunalnih objektov in to v višini kot so te komunalne
naprave ovrednotene v 5. členu tega odloka.
Petletna doba oprostitve velja od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo oziroma zgraditve posameznega komunalnega objekta ali naprave.
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10. člen
Nadomestilo določi zavezancu iz prejšnjega člena
DURS. Ta lahko, na podlagi zahtevka za oprostitev plačila
nadomestila, ki ga vloži zavezanec, začasno oprosti plačevanja nadomestila tistega zavezanca, za katerega na osnovi
poročila Centra za socialno delo ugotovi, da bi plačevanje
nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove
družine.

1. člen
V odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 11/00), se na koncu 2. člena doda nov
odstavek, ki se glasi:
“Za območja iz prvega odstavka tega člena se investitorju do sprejetja investicijskega programa obračuna komunalni prispevek na način, kot velja za območja, ki so izven
območja prostorsko izvedbenih načrtov.“

11. člen
Za izračun nadomestila se uporabijo uradni podatki in
evidence, s katerimi razpolaga občinska uprava. Zavezanci
so dolžni sporočiti pristojnemu organu vse spremembe, ki
vplivajo na višino nadomestila (sprememba vrste dejavnosti,
spremembe poslovne in stanovanjske površine) najkasneje
v 30 dneh od nastanka spremembe.
Na zahtevo občinske uprave ali pristojnega organa za
družbene prihodke so zavezanci dolžni sporočiti vse zahtevane podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo za dvopičjem
spremeni tako, da se glasi:
– “I. območje: mestno središče
100%
– II. območje: preostali del ureditvenega
območja mesta Ajdovščina
90%
– III. območje: stavbna zemljišča v naseljih:
Col, Črniče, Dobravlje Budanje, Vrtovin, Lokavec,
Selo, Cesta, Vipavski križ, Kamnje, Skrilje
80%
– IV. območje: stavbna zemljišča v ostalih
naseljih
70%
– V. območje: območje izven plansko
opredeljenih stavbnih zemljišč, ki niso
funkcionalna zemljišča obstoječih objektov
100%.“

12. člen
Z denarno kaznijo v višini 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne sporoči
nastale spremembe pristojnemu organu, če na zahtevo pristojnega upravnega organa ne sporoči zahtevanih podatkov
ali če sporoči netočne podatke.
Z denarno kaznijo v višini 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe kot tudi posameznik, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje Občine
Ajdovščina preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo, št. 11/89).
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 414-8/2001
Ajdovščina, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

5347.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina

Na podlagi drugega odstavka 40. člena, četrtega odstavka 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za
izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter
33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št.
7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 20. 12.
2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnem prispevku
v Občini Ajdovščina

3. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo druge alinee
spremeni tako, da se glasi:
“- 0,5 kmetijske objekte, kmetijsko-gospodarske objekte, namenjene spravilu pridelkov, orodja in kmetijske mehanizacije;“.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Glede na oddaljenost gradbene parcele od mesta priključitve za vsak posamezni priključek individualne in kolektivne komunalne rabe se uporabljajo naslednji korekcijski
faktorji:
– K = 1,5 – za oddaljenost do vključno 10 m,
– K = 1,1 – za oddaljenost nad 10 m do vključno
30 m,
– K = 0,7 – za oddaljenost nad 30 m do vključno
70 m,
– K = 0,4 – za oddaljenost nad 70 m do vključno
100 m.“
5. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če investitor rekonstruira oziroma prenavlja obstoječi
objekt, grajen pred letom 1967, ali na mestu obstoječega
objekta gradi nadomestno gradnjo enake namembnosti, se
investitorja oprosti plačila komunalnega prispevka, če prenovo ali nadomestno gradnjo izvaja v okviru iste ali za do
1/3 povečane koristne površine obstoječega objekta.
Za vsako povečanje koristne površine objekta nad 1/3
obstoječe, pa se obračuna komunalni prispevek skladno s
tem odlokom.“
6. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Od sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se odštevajo vsa minula vlaganja investitorja v
izgradnjo komunalnih objektov in naprav, na območju predvidene gradnje, ki obsegajo:
– prejšnja namenska plačila investitorja,
– vrednost opravljenega dela na podlagi samoprispevka ali enkratnega prispevka, po valorizirani vrednosti glede
na čas plačila za posamezno komunalno napravo.
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Kot minula vlaganja investitorja se smatrajo tista vlaganja, ki jih je investitor opravil sam, njegovi ožji družinski člani
ali jih je pridobil z nakupom parcele oziroma objekta ter se
nanašajo na območje naselja, v katerem se bo gradil objekt
oziroma so v sklopu potrebne infrastrukture tega naselja.
Osnova za izračun vrednosti opravljenega dela, ki ga
uveljavlja investitor, je število opravljenih ur in vrednost ure.
Število opravljenih ur potrdi krajevna skupnost, vrednost ure
pa se določi po bazni ceni cenika gradbenih storitev Gospodarske zbornice Slovenije.
Investitor dokazuje vlaganja iz prvega odstavka tega
člena z računi ter z utemeljenimi potrdili krajevne skupnosti
oziroma s potrdili pooblaščenih upravljavcev komunalnih objektov in naprav, v katerih je višina vlaganja izražena z nominalnim zneskom. Upoštevajo se vlaganja, ki niso starejša od
25 let, šteto od dneva vložitve zahteve za odmero komunalnega prispevka.
Vrednost minulih vlaganj se kot olajšavo pri plačilu komunalnega prispevka upošteva le enkrat.“
7. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska in se
zbirajo v proračun Občine Ajdovščina ter se namenijo za
komunalno urejanje stavbnih zemljišč. Letno se pripravi poročilo o zbranih sredstvih in program porabe teh sredstev.“
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 353-138/99-01
Ajdovščina, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

BISTRICA OB SOTLI
5348.

Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2001

Na podlagi 13., 17. in 18. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99), 45. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in
56/98) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob
Sotli na 17. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v
skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2001
znašajo 189,334.519 SIT.
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Skupni odhodki znašajo 199,006.519 SIT, od tega za:
– tekoči odhodki in transferi
112,045.626 SIT,
– investicijski odhodki in transferi 86,960.893 SIT.
Primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša
9,672.000 SIT, kar pomeni razliko presežka po zaključnem
računu proračuna za leto 2000 in primanjkljaja po zaključnem računu za leto 1999.
Račun finančnih terjatev in naložb predstavlja:
– prejeta vračila danih depozitov
28,172.000 SIT
– dani depoziti Banki Celje
15,000.000 SIT
– dano posojilo podjetnikom
za spodbudo gospodarstva
400.000 SIT
Presežek iz bilance finančnih terjatev in naložb predstavlja 12,772.000 SIT.
Račun financiranja:
– najeti krediti
– SIT
– odplačilo kreditov
2,700.000 SIT
Razlika
–2,700.000 SIT
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov sta prilogi k temu odloku.
3. člen
Sredstva so namenjena za naslednje namene:
– delo občinskih organov in občinske uprave;
– družbene dejavnosti;
– gospodarske javne službe;
– požarno varstvo, zaščito in reševanje;
– delovanje skladov;
– financiranje političnih strank in druge odhodke;
– investicije;
– rezerve.
4. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem
delu proračuna, posebnemu aktu občine ali s pogodbo med
občino in uporabnikom drugače določeno.
6. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
7. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razporejanju
z njimi.
8. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo na uporabnike do konca leta, za katero je proračun sprejet.
9. člen
Za pripravo in izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo
skladno z njihovim pritekanjem.
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10. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
11. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev pri posameznem proračunskem porabniku spreminjati namen in višino sredstev, ki so mu v proračunu namenjeni, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva. Prav tako lahko župan
spreminja obseg in višino sredstev znotraj posameznega
namena, če to narekujejo potrebe in če s tem ni ogroženo
izvajanje nalog pri posameznih porabnikih.
12. člen
Župan sme spreminjati namen in višino sredstev med
posameznimi nameni, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog
proračunskih porabnikov.
13. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje uporabljajo sredstva rezerv ali najame kredit, ki mora biti odplačan do konca proračunskega
leta in ne sme presegati 5% sprejetega proračuna. O najetju
kredita odloča župan.
14. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki
jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.
Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka, je nična.
15. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne more preseči 5% realiziranih prihodkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za sofinanciranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanoviteljice.
Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja
občine.
17. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem
se daje poroštvo. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
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18. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavlja obveznost in višina plačila.
19. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovni
organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot
odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito
uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri
uporabniku.
20. člen
Župan odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,
ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo
predvidenih proračunskih odhodkov.
21. člen
Od vseh odhodkov proračuna Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2001, zmanjšano za prenos prihodkov iz leta 2000,
izločamo 0,5% v rezervni sklad Občine Bistrica ob Sotli,
razen prihodkov skladov.
Izplačevanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec,
vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
22. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev
rezerv Občine Bistrica ob Sotli do višine 1,000.000 SIT v
posameznem primeru za namene iz 49. člena zakona o
javnih financah.
Župan je pooblaščen, da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov proračuna.
23. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna.
Da bi občinski svet ali od njega pooblaščeni organ
lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo
zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
24. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad
finančnim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju
proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvestiti župana.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-17-0005/01
Bistrica ob Sotli, dne 28. maja 2001.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.
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BLED
5349.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine
Bled na 23. redni seji dne 20. 6. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom zemljišče parc. št. 1165/6 pot v izmeri
139 m2 vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. P001 k.o.
Želeče, ki je družbena lastnina v splošni rabi, preneha biti
javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 1165/6 k.o. Želeče postane
lastnina Občine Bled.

Uradni list Republike Slovenije
na Celje zagotavlja iz drugih lastnih virov za vse namene
ustavnih in zakonskih ter drugih nalog lokalnega pomena, ki
niso zagotovljeni s primerno porabo.
4. člen
Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih
zneskih:
A)
I.
70

71

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Št. 06210-1/01
Bled, dne 20. junija 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

72

73
74

CELJE
5350.

Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto
2002

II.
40

Na podlagi 28. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 46. člena statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) je Mestni svet mestne
občine Celje na seji dne 12. 12. 2001 sprejel
41

ODLOK
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2002
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 2002 zagotavljamo sredstva za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
lokalnega pomena, na osnovi in v obsegu izračunane primerne porabe, ki jo je Vlada Republike Slovenija sprejela na
seji dne 10. 10. 2001 in znaša 3.886,577.000 SIT za
Mestno občino Celje za leto 2002 ter ostalih lastnih prihodkov.

42
43

2. člen
Primerno porabo iz 1. člena predstavljajo lastni prihodki občine po 21. in 22. členu zakona o financiranju občin
(ZFO).

III.

3. člen
Ostali lastni prihodki iz 25. člena ZFO se ne štejejo v
obseg lastnih prihodkov primerne porabe in jih Mestna obči-

IV.

B)

75

Bilanca prihodkov in odhodkov
v SIT
Skupina
Proračun leto 2002
Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)
7.917,024.921
Tekoči prihodki (70+71)
5.910,294.716
Davčni prihodki
4.403,292.716
700 Davki na dohodek in dobiček 2.721,102.716
703 Davki na premoženje
1.101,265.000
704 Domači davki na blago in storitve 580,925.000
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
1.507,002.000
710 Udeležba na dobičku
in dohodkih od premoženja
301,805.000
711 Takse in pristojbine
30,000.000
712 Denarne kazni
10,000.000
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
19,697.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.145,500.000
Kapitalski prihodki
1.400,000.000
720 Prodaja osnovnih sredstev
600,000.000
721 Prodaja zalog
–
722 Prodaja zemljišč
in nematerialnega premoženja
800,000.000
Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
606,730.205
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
606,730.205
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
8.665,162.457
Tekoči odhodki
1.614,253.525
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 561,640.333
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
79,325.688
402 Izdatki za blago in storitve
924,217.504
403 Plačila domačih obresti
35,070.000
409 Rezerve
14,000.000
Tekoči trasferi
3.300,387.832
410 Subvencije
103,650.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
358,557.019
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
65,989.440
413 Drugi tekoči domači transferi
2.772,191.373
414 Tekoči transferi v tujino
0
Investicijski odhodki
2.528,985.000
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
2.528,985.000
Investicijski transferi
1.221,536.100
430 Investicijski transferi
1.221,536.100
Proračunski presežek,
primanjkljaj (I–II)
-748,137.536
Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina
Proračun leto 2002
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (75)
403,364.048
Prejeta vračila danih posojil
403,364.048
750 Prejeta vračila danih posojil
163,364.048
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751 Prodaja kapitalskih deležev
240,000.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. Dana posojila
in povečanje kapitalskih deležev (44)
–
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
440 dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih
deležev (IV–V)
393,364.048
VII. Skupni presežek,
primanjkljaj (III+IV–V)
-344,773.488
C)

Račun financiranja
Skupina
Proračun leto 2002
VIII. Zadolževanje (50)
180,000.000
50 Zadolževanje
180,000.000
500 Domače zadolževanje
180,000.000
IX. Odplačila dolga (55)
0
55 Odplačila dolga
0
550 Odplačila domačega dolga
0
X. Neto zadolževanje (VIII–IX)
180,000.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (VII+VIII–IX)
-164,773.488
Zmanjšanje sredstev na računih iz zap. št. XI v letu
2002 se pokriva iz zap. št. XI leta 2000.
Uporabniki proračuna so prikazani v posebnem delu.
5. člen
Mestna občina Celje, posredni in neposredni uporabniki proračuna se lahko dolgoročno zadolžujejo in dajejo
poroštva v skladu z 85., 86. in 88. členom ZJF ter 16., 17.,
18. in 19. členom ZFO.
6. člen
Skladno z 49. členom ZJF od skupnih prihodkov občinskega proračuna izločamo kot nerazporejeni del prihodkov v sredstva proračunske rezerve 5,000.000 SIT.
Za splošno proračunsko rezervacijo po 42. členu ZJF
izločamo 9,000.000 SIT.
7. člen
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
2,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan. O
tem obvešča mestni svet s pisnimi poročili. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad temi zneski, pa odloča mestni
svet s posebnim odlokom.
8. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi
splošno proračunsko rezervacijo, za financiranje javne porabe, katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno
predvideti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.
O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine
100.000 SIT župan.
9. člen
V primeru potrebe lahko mestna občina z odlokom
odpre evidenčni račun v okviru proračuna, ki funkcionira kot
proračunski sklad in sicer za točno določen namen in čas,
ter v ta namen vzpostavi ločeno evidenco prejemkov in
izdatkov.
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10. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru
doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti,
če s posebnim aktom ni določeno drugače.
11. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki
so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za
katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Poraba namenskih sredstev, ki je vezana na namenske
prihodke se lahko izvršuje samo v višini realiziranih prihodkov.
Za izvrševanja proračuna je odgovoren župan.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren
predstojnik uporabnika.
12. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so
v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom
ne pritekajo v predvideni višini, vendar največ za 45 dni in o
tem takoj obvesti Mestni svet mestne občine Celje.
13. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev na predlog neposrednega proračunskega uporabnika, spreminjati namen sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, do višine 20% če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti oddelek za finance in proračun, Mestni svet mestne
občine Celje, Nadzorni odbor mestne občine Celje.
Pri prerazporejanju sredstev mora župan upoštevati določila 38. in 39. člena ZFJ.
14. člen
Če se med izvajanjem ukrepov iz 12. in prvega odstavka 13. člena odloka o proračunu, proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka iz
12. člena predlagati rebalans proračuna.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom o javnih naročilih.
15. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober
gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
16. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Mestnemu svetu mestne občine Celje predložiti finančne načrte za leto 2002 ne glede na to, ali so v celoti ali delno
financirani iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev
ter zaključne račune skladno z zakonodajo in statutom Mestne občine Celje.
17. člen
Nadzorni odbor mestne občine Celje opravlja nadzor
nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem
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uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe
sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni
predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 40300/0009/97
Celje, dne 12. decembra 2001.
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hodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del občinskega proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-004/99
Cerkvenjak, dne 28. novembra 2001.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

5352.

Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto
2002

CERKVENJAK
5351.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Cerkvenjak za leto 2001

Na podlagi 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 45. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 93. člena poslovnika o
delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak (Uradni list RS,
št. 35/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 21. redni
seji dne 28. 11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Cerkvenjak za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2001
(Uradni list RS, št. 7/01) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Občinski proračun za leto 2001 obsega:
A)
I.
II.
III.
B)
IV.

Bilanca prihodkov in odhodkov
v SIT
Skupaj prihodki
248,800.867,73
Skupaj odhodki
230,322.689,09
Proračunski presežek (I.-II.)
+54,478.178,64
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
–
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
–
VII. Skupni presežek (prihodki minus odhodki)
ter saldo prejetih in danih posojil
(I.+IV.)-(II.+V.)
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
–
IX. Odplačila dolga
–
X. Neto zadolževanje
51,000.000,00
XI. Povečanje sredstev na računih
59,344.450,80

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št.
26/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 22. redni seji
dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2002
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Cerkvenjak za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu:
proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
občinskim premoženjem.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja
Občina Cerkvenjak.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerkvenjak so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto in
je znašalo 4,8 mio SIT na rednem žiro računu in 1,9 mio SIT
sredstev izločenih za rezerve.
Proračun Občine Cerkvenjak za leto 2002 se določa v
višini 371,982.893,20 SIT.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

109 / 28. 12. 2001 / Stran 12081

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Konto

Naziv

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
706
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73
PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410
Subvencije
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430
Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550
Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

Znesek v tisoč SIT

261.638
85.389
44.757
29.019
8.428
7.310
–
40.633
5.300
1.063
16
6.846
27.908
1.000
1.000
–
–
–
–
174.749
174.749
371.983
43.125
18.939
2.686
18.381
1.120
2.000
94.335
6.496
19.712
8.780
59.347
–
230.390
230.890
4.133
4.133
–110.345

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–51.000
–51.000
–
–59.344
–51.000
–
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun
v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s
svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz
naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev,
prihodki za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
50% pravic porabe v sprejetem finančnem računu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Neposrednim uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
8. člen
Neposredni uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na
račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti,
ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih
sredstev opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2002 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 2,900.000 SIT v
rezervo Občine Cerkvenjak.
11. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekolo-
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ške nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne
bolezni in rastlinski škodljivci;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega
odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.
O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan.
12. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
je odredbodajalec za sredstva proračuna.
14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
15. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 400, 401,
402, 403, 410, 411, 412, 413, 420, 430 s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu
ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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17. člen
Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad materialnim finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu s 7. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko
župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan
o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 25,000.000 tolarjev.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-003/01
Cerkvenjak, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

5353.

Št.

II
Vrednost živil za pripravo obrokov za otroke, upoštevan
v cenah programa, znaša 430 SIT. V tem znesku je vključen
zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica.
Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje
neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otrok od naslednjega sporočenega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za
program vrtca. Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka
iz vrtca najkasneje en dan pred prvim dnem odsotnosti.
III
Starši otrok, za katere je Občina Cerkvenjak po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno
napovedati najpozneje 3 dni pred prvim dnem odsotnosti
otrok iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% prispevka za program, v katerem je bil otrok pred odjavo. Starši
otrok iz drugih občin, za katere Občina Cerkvenjak po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna
kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem
primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno
programa.
Zaradi rednih vzdrževalnih del in koriščenja rednih letnih dopustov je vrtec lahko zaprt v času polletnih počitnic, in
sicer najdlje 30 dni. V tem času starši plačajo 50% prispevka za dnevni program.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave. Z dnem uveljavitve tega
sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov storitev v vrtcu Cerkvenjak št. 64000-009/00 (Uradni list RS, št.
7/01).
Št. 64000-009/00
Cerkvenjak, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

Sklep o določitvi cene programov storitev v
javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec
Cerkvenjak

Na podlagi 15. člena statuta Občine Cerkvenjak, 30.
in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) je
Občinski svet občine Cerkvenjak na 22. redni seji dne
19. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov storitev v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Cerkvenjak
I
Cena programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem
zavodu Vrtec Cerkvenjak so:
– dnevni program za obe starostni skupini enotno
52.500 SIT mesečno.
Cene programov se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program
predšolske vzgoje od 1. januarja 2002 dalje. Višina plačila
staršev se določi na podlagi pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98,
44/00, 102/00 in 111/00).
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5354.

Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča
in okolice z mrliško vežo

Na podlagi 20. in 68. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak ter na podlagi statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet
občine Cerkvenjak na 22. redni seji dne 19. 12. 2001
sprejel

SKLEP
o določitvi cene vzdrževanja pokopališča
in okolice z mrliško vežo
I
Stroški vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško
vežo znašajo:
– za enojni grob
3.611,12 SIT
– za družinski grob
4.166,67 SIT.
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II
Stroški uporabe mrliške veže in stroški komunalnih
storitev za pogreb znašajo 13.000 SIT.
III
Stroški zakupa novega groba znašajo:
– enojni grob
12.000 SIT
– družinski grob
16.000 SIT.
IV
Vzdrževalnina se poravna po položnicah v enkratnem
znesku za tekoče leto, stroški koriščenja mrliške veže ter
zakupa grobov pa v roku 15 dni od izstavitve računa oziroma
položnice.
V ceno ni vračunan 8% DDV, ki se obračuna ob izstavitvi računa.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2002 do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto
2002 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.
Št. 403-04/01-01
Dobje, dne 19. decembra 2001.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Z dnem uveljavitev tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in
okolice z mrliško vežo za leto 2001, št. 35207-001/99
(Uradni list RS, št. 36/01).

Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

DOLENJSKE TOPLICE

Št. 35207-1/99

5356.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

DOBJE
5355.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za
leto 2002

Na podlagi petega odstavka 57. 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 in 74/98), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 17. člena statuta
Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je župan dne
19. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobje
za leto 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2002 se
financiranje funkcij Občine Dobje ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Dobje za leto 2001 in za iste programe
kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98 in 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 101. člena
statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji
dne 20. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za
leto 2001 (Uradni list RS, št. 38/01) se spremeni 2. člen, ki
glasi:
»Občinski proračun za leto 2001 obsega:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
– Prihodki
– Odhodki
b) Račun finančnih terjatev in naložb
c) Račun financiranja

462,239.000 SIT
462,239.000 SIT
–
–

Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova
razporeditev po ekonomskih funkcionalnih odhodkih je izkazan v splošnem delu sprememb in dopolnitev proračuna za
leto 2001, ki je sestavni del tega odloka.
Sestavni del tega odloka je tudi obrazložitev prihodkov
in odhodkov po funkcionalnih namenih.«
2. člen
Spremeni se 14. člen in glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
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Št.

Št. 405-02/1138/01-03
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2001.

DORNAVA
5358.

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

5357.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99 in 70/00), 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 31. člena statuta Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Dolenjske Toplice sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Dolenjske Toplice v letu 2002
1
Do sprejetja proračuna Občine Dolenjske Toplice za
leto 2002, vendar najdlje do 31. 3. 2002, se financiranje
funkcij Občine Dolenjske Toplice ter njenih nalog začasno
nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2001 in za iste programe kot v letu 2001.

4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
5
Ta sklep se vroči občinskemu svetu in nadzornemu
odboru Občine Dolenjske Toplice.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 405-02/1161/01-01
Dolenjske Toplice, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Dornava

Na podlagi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavnih zemljišč, ki ga je sprejel Občinski svet občine
Dornava na seji 28. 11. 2001 (št. 020-01-734/01) in
16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št.
47/99) je Občinski svet občine Dornava na seji 19. 12.
2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dornava
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava znaša
0,50 SIT.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 002-01-782/01
Dornava, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
3
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun za leto
2001.
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GORNJI PETROVCI
5359.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Gornji Petrovci za leto 2002

Na podlagi petega odstavka 57. 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 in 74/98) in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter
30. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št.26/99) je župan Občine Gornji Petrovci dne 21. 12.
2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe
Občine Gornji Petrovci za leto 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gornji Petrovci za leto
2002, se financiranje funkcij Občine Gornji Petrovci ter
njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2001 in za iste programe, kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
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3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
največ 3 mesece, to je do 31. 3. 2002.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.
Št. 3710/2001
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.
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IDRIJA
5361.

Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v
lasti Občine Idrija za leto 2002

Občinski svet občine Idrija je na podlagi zakona o
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 44/97) in 23. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01in 33/01) na
25. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cene stavbnih zemljišč
v lasti Občine Idrija za leto 2002
1. člen
S tem sklepom se na dan 31. 12. 2001. leta določa
povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske površine
III. kategorije, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter ceno kvadratnega metra stavbnega zemljišča, ki je v lasti Občine Idrija.
2. člen
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske površine III, kategorije je 135.000 SIT.

HRPELJE–KOZINA
5360.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 v
Občini Hrpelje-Kozina

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 18/84 in 33/89), v zvezi s 56. členom
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 15.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Hrpelje–Kozina (Uradni list RS, št.
61/97) in 16. člena statuta Občine Hrpelje–Kozina (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje–Kozina
na 26. redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
v Občini Hrpelje-Kozina
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča enaka in znaša 0,30 SIT/m2 letno.
2. člen
Vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2002.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0622-72/01-4
Hrpelje–Kozina, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 15% cene iz 2. člena tega sklepa:
– 60% za stroške za objekte in naprave skupne komunalne rabe,
– 40% za stroške za objekte in naprave individualne
komunalne rabe.
4. člen
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča se določi
v odstotku od cene iz 2. člena tega sklepa. Tako določena
cena se uporablja v primerih, kadar gre za prodajo ali nakup
brez javnega razpisa. Če se za prodaja zemljišča izvede javni
razpis, je cena določena s tem sklepom, izklicna cena.
Odstotki, ki so osnova za določitev cene stavbnega
zemljišča so za posamezna območja naslednji:
– prvo območje 3% – ožji center mesta,
– drugo območje 2,5% – širši center mesta Idrija, center naselja Spodnja Idrija,
– tretje območje 2% – ostalo strnjeno naselje mesta
Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– četrto območje 1,5% – jedri naselij Črni Vrh in Godovič ter ostali deli mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– peto območje 0,6% – vsa ostala zemljišča.
Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del
tega sklepa.
5. člen
Cena stavbnega zemljišča je določena za območja dobljena na podlagi 2. in 4. člena tega pravilnika za zazidljivo
zemljišče oziroma funkcionalno zemljišče k stavbi ter se
korigira s faktorjem 0,3, kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.
6. člen
Cene se med letom valorizirajo na predlog župana v
primeru bistvenega dviga cen na drobno v Republiki Sloveniji ali bistvene spremembe tečaja tolarja.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
stopi v veljavo osmi dan po objavi.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 385-2/93
Idrija, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

5362.

Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2002

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v
zvezi z 61. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84), 21. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85, Uradni list RS, št. 24/98 in 110/99) in na podlagi 23. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) na
25. redni seji dne 20. 12. 2002 sprejel
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S K LE P
o uskladitvi vrednosti točke za določitev
komunalnih taks
1. člen
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini
Idrija znaša 9 SIT.
2. člen
Nova vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2002 leta
dalje.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41711-1/95
Idrija, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2002

JESENICE
1
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija
za leto 2002 znaša 0,0703.
2
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od
1. 1. 2002.
3
Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 061-3/84
Idrija, dne 20. decembra 2001.

5364.

Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto
2002

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 20/01), 10. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine
Jesenice na redni 35. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Jesenice
za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA

Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

5363.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev
komunalnih taks

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Jesenice za
leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA

Na podlagi 39. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) in na podlagi 3. člena odloka o
komunalnih taksah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/96)
sprejemam

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Poskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zemlje
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Poskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Poskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Uradni list Republike Slovenije
v tisoč tolarjev

B)

C)

2,404.856
1,550.802
1,077.685
788.708
180.760
108.217
473.117
403.525
10.997
878
13.400
44.317
62.738
45.938
16.800
–
791.316
791.316
2,394.576
748.601
193.858
27.950
500.972
3.514
22.307
1,043.320
17.600
497.199
23.207
505.314
485.466
485.466
117.189
117.189
10.280

620
620
620

5.000
5.000
5.000
–4.380

–
–

Uradni list Republike Slovenije
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

3. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se
oblikujejo največ v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot
proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5%
prejemkov proračuna.
III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega
varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva
za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno
varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
5. člen
Občina Jesenice v letu 2002 razpolaga s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2002 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo
občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega
proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov,
razen prejemkov, ki so kot namenska sredstva določena z
zakonom o javnih financah, zakonom o izvrševanju proračuna RS in drugo področno zakonodajo.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu,
posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v
skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sred-

5.900
5.900
5.900
5.900
–5.900
–10.280

stva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago
in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij,
če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali
sklepa oziroma odredbe župana.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju in obrestovanju predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej
ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje
ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej
ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma
od njega pooblaščena oseba, ki o tem v mesecu juliju poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
15,000.000 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski svet. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
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13. člen
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu pripravijo župan in posredni
uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja tekočega leta in ga skupaj z zaključnim računom proračuna predložijo v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo
premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska
uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
14. člen
Neposredni uporabniki proračuna so dolžni zagotavljati
popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in
vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
15. člen
Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za pravilnost
nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki
odrejajo izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za
neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
16. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe
sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri posrednem uporabniku.
17. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in
predložiti finančne načrte za leto 2001 najpozneje v 30
dneh po sprejetju občinskega proračuna.
V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže
realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov
za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu
ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so
bila sredstva zagotovljena.
O prerazporeditvi in s tem o veljavnem proračunu župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
19. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov
42 in 43) ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41) ne
sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

Uradni list Republike Slovenije
20. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. PRORAČUNSKI NADZOR
21. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
22. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo
porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti
začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi financiranje.
VI. ZADOLŽEVANJE
23. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v okvirih,
ki so določeni v splošnem delu proračuna.
24. člen
Javno podjetje in posredni uporabniki se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem občine.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in posrednih porabnikov v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
25. člen
Če bo v letu 2003 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 403–98/01
Jesenice, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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5365.

Št.

KOMEN

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Jesenice

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni
list RS, št. 18/91), odloka o komunalnih taksah v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95 in 30/97) ter 10. člena
statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 35. seji dne 20. 12. 2001
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah v Občini Jesenice
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice, v
tarifi komunalnih taks, se v tarifni številki 6, prva točka prvega odstavka dopolni z novo prvo alineo tako, da se glasi:
“do 1 m2 – 800 točk letno.”
2. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice, v
tarifi komunalnih taks, se v tarifni številki 6 doda nova 5.
točka, ki se glasi:
“Točke pod zaporedno številko 1, 2 in 3 se pomnožijo
s faktorjem 1,5 za reklamne napise na obojestranskih tablah, katerih besedilo je na obeh straneh table popolnoma
enako.”
3. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice, v
tarifi komunalnih taks, se v pojasnilu k tarifni številki 6 doda
nova 9. točka, ki se glasi:
“Komunalna taksa za reklamne napise na zastavah in
transparentih se odmerja kot za enostranski reklamni napis.”
4. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice, v
tarifi komunalnih taks, se v pojasnilu k tarifni številki 6 doda
nova 10. točka, ki se glasi:
“Logotip firme je enakovreden reklamnemu napisu, ne
glede na to ali se pojavlja samostojno ali skupaj z napisom
firme.”
5. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice, v
tarifi komunalnih taks, se v pojasnilu k tarifi št. 6 doda nova
11. točka, ki se glasi:
“Takse po tej tarifni številki se ne plača za en reklamni
napis na izložbenem oknu lokala.”
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se s 1. 1. 2002.
Št. 012-9/01
Jesenice, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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5366.

Sklep o začasnem financiranju

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine Komen
(Uradni list RS, št. 46/01) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju
1
Financiranje funkcij Občine Komen, ter njenih nalog in
s predpisi določenih namenov, se v obdobju od 1. 1. 2002
do 31. 3. 2002 začasno nadaljuje na podlagi odloka o
proračunu Občine Komen za leto 2001, za iste programe
kot v letu 2001.
2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001. V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih
glede na stanje 31. december 2001.
3
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun v leto 2002.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu in začne veljati
naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 403-05/00-33
Komen, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

LJUTOMER
5367.

Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto
2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 14. in 88. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01)
je Občinski svet občine Ljutomer na 32. seji dne 17. 12.
2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ljutomer za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ljutomer za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
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II. VIŠINA PRORAČUNA

V.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

44

v tisoč tolarjev

VI.

A.
I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

42
43
III.
B.
IV.
75

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)
1,572.642
Tekoči prihodki (70+71)
779.465
Davčni prihodki
620.922
700 Davki na dohodek in dobiček
441.546
703 Davki na premoženje
131.993
704 Domači davki na blago in storitve
47.383
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
158.543
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
59.821
711 Takse in pristojbine
6.428
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.560
714 Drugi nedavčni prihodki
69.734
Kapitalski prihodki
23.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženj
23.000
Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
770.177
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
770.177
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1,587.642
Tekoči odhodki
336.885
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
109.048
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
15.299
402 Izdatki za blago in storitve
199.531
403 Plačila domačih obresti
2.857
409 Rezerve
10.150
Tekoči transferi
502.040
410 Subvencije
23.870
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
78.280
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
52.195
413 Drugi tekoči domači transferi
347.695
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
534.450
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 534.450
Investicijski transferi
214.267
430 Investicijski transferi
214.267
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj) –
15.000
Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leto 2002
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

C.
VII.
50
VIII.
IX.
X.
XI.

Dana posojila
in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
Zadolževanje (500)
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
Odplačila dolga (550)
550 Odplačila domačega dolga
8.000
Sprememba stanja sredstev na računu –
23.000
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje
15.000
(VII.-VIII.-IX)
Neto financiranje
15.000
(VI.+X.)
Stanje sredstev na računu iz leta 2001
23.000

Splošni del občinskega proračuna-odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin ter
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna Občine Ljutomer so prihodki iz naslova stanovanjskega gospodarstva, najemnin,
prodaje premoženja, odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, pristojbine za vzdrževanje
gozdnih cest, taksa za obremenjevanje vode, turistična taksa, požarna taksa, prispevki investitorjev in soinvestitorjev,
samoprispevki in drugi prihodki KS, prispevki donatorjev,
prihodki režijskega obrata in namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in
proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in
občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za
uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je
izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne
prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti
oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
5. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del
proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
O prerazporeditvah sredstev med postavkami finančnega
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načrta posamezne krajevne skupnosti med letom odločajo
sveti krajevnih skupnosti, ki o tem sproti obveščajo župana.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega
načrta sklepa pravne posle, o katerih odloča svet krajevne
skupnosti.
Krajevna skupnost si mora za sklepanje pravnih poslov,
katerih vrednost presega 50% zneska, ki ga določa zakon o
javnih naročilih za obvezno izvedbo javnega razpisa, predhodno pridobiti soglasje župana, ki je sopodpisnik takšnega
pravnega posla.
6. člen
Za delovanje proračunskih uporabnikov se v proračunu
zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne
prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov
posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi,
ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno
nalogo oziroma računa.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci za plačilo
obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja
v tekočem proračunskem letu je 31. 10. 2002.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer le do višine
sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo
prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen
določena sredstva v proračunu.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj istega sklopa postavk kontov skupin 40, 41, 42, 43 s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu
šestmesečno ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna
oziroma ob zaključnem računu.
8. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki
bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen
že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana
sredstva v proračunu tekočega leta, in sicer v naslednjem
največjem obsegu za posamezne namene:
1. pri tekočih odhodkih konta-40 in tekočih transferih
konta-41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 25% pravic porabe v proračunu za leto 2002

Št.
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2. pri investicijskih odhodkih konta-42 in investicijskih
transferih konta-43 obveznosti za posamezne namene ne
smejo presegati 75% pravic porabe v proračunu za leto
2002.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
9. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega
porabnika, s lahko na predlog župana zmanjša ali poveča
obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo
tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezervacija, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na
podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med
letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik
na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem
primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervacijo ali se
prerazporedijo med druge uporabnike.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v
skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te
namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi
finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
Župan lahko izvede javno naročilo le, če so za ta namen predvidena sredstva v proračunu občine. Neposredni
uporabniki lahko prevzemajo pogodbene obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu tekočega leta v skladu z
investicijskim programom.
11. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za
izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti in dodatkov po kolektivni pogodbi dejavnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in
imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in
dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme
katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
12. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja nadzorni odbor Občine Ljutomer v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organ, javna podjetja in javni zavodi ter druge
osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter
drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni
omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno
dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s
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porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

13. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor
nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem
uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do konca februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu s 7. členom tega odloka in prvim odstavkom tega
člena lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog
župana. O tem poroča župan občinskemu svetu na prvi
naslednji seji.

18. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi
denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko
nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in
donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno
s predpisi Ministrstva za finance Republike Slovenije.

14. člen
Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se v
proračunsko rezervo za naravne nesreče izloča 0,5% sredstev. Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
8,000.000 tolarjev.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene v
skladu z 49. členom zakona o javnih financah do višine
1,000.000 SIT za posamezni namen odloča župan in o
uporabi sredstev obvešča občinski svet.
15. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5% bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.
16. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5%
vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko
obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev
rezerve odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet
na prvi naslednji seji.
17. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER
JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina
se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Ljutomer.
Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem
soglasju Ministrstva za finance Republike Slovenije in je
sestavni del pogodbe.
20. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
21. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem
se daje poroštvo. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet v skladu z zakonom. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
22. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto do 31. 3. 2002. Pristojni občinski organ pripravi premoženjsko bilanco občine na
podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega
proračuna do 31. 3. 2002 in jo posreduje Ministrstvu za
finance do 30. 4. 2002.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljutomer v
letu 2003, kolikor bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana.

Uradni list Republike Slovenije
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe, ki se nanašajo na
določitev višine sredstev za financiranje in sofinanciranje
nalog proračunskih uporabnikov pa se uporabljajo od
1. januarja 2002.
Št. 403-02-7/2001-4253
Ljutomer, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

5368.

Odlok o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Ljutomer

Na podlagi 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 – ugotovitev
neskladnosti z ustavo, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 –
sklep US, 16/99 – popravek sklep US št. U-I-4/99 z dne
4. 2. 1999, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01), 14. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01)
ob smiselni uporabi zakona o razvoju malega gospodarstva
(Uradni list RS/I, št. 18/91) je Občinski svet občine Ljutomer na 32. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo merila, pogoji in postopek
za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za:
1. pospeševanje razvoja gospodarstva v obliki:
– subvencioniranja obrestne mere za najete kredite pri
bankah,
– dodeljevanja nepovratnih sredstev,
– sofinanciranja projektov občinskega pomena;
2. in/ali občinske pomoči v Občini Ljutomer v obliki:
– sofinanciranja sklenjenih vajeniških razmerij,
– sofinanciranja študija podjetništva,
– sofinanciranja promocijske aktivnosti na področju gospodarstva.
2. člen
Občina Ljutomer dodeljuje sredstva za pospeševanje
razvoja gospodarstva in/ali občinske pomoči na podlagi
letnega programa, ki ga občinski svet obravnava hkrati s
proračunom za tekoče leto.
Predlog letnega programa poda v obravnavo občinskemu svetu župan na podlagi mnenja in stališč odbora za
gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem Občinskega
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sveta občine Ljutomer in drugih odborov Občinskega sveta
občine Ljutomer s predmetnega področja.
3. člen
Na podlagi potrjenega letnega programa oddelek za
gospodarske javne službe, varstvo okolja in urejanje prostora Občinske uprave občine Ljutomer pripravi javni razpis, ki
ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis vsebuje podatke o:
1. določbi tega odloka, na podlagi katerega je razpis
pripravljen,
2. skupni višini sredstev in/ali pomoči,
3. namenih, za katere se dodeljuje sredstva in/ali pomoč ter višini sredstev in/ali pomoči za posamezni namen,
4. posojilni dobi za posamezen namen,
5. subjektih, ki se lahko prijavijo na razpis,
6. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva in/ali
pomoč,
7. prednostne kriterije za dodelitev sredstev in/ali pomoči,
8. navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti
vlogi,
9. čas trajanja razpisa,
10. rok za prijavo in kraj oddaje vloge,
11. rok za rešitve vlog,
12. zavarovanje pridobljenih sredstev.
Oddelek za gospodarske javne službe Občinske uprave občine Ljutomer v roku 30 dni po poteku razpisa pregleda prejete vloge in pripravi predlog dodelitve sredstev in/ali
pomoči, ki ga obravnava Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem Občinskega sveta občine Ljutomer in
poda predlog o dodelitvi sredstev in/ali pomoči županu.
Sklep o dodelitvi sredstev in/ali pomoči izda župan
najkasneje v 15 dneh po prejemu odločitve.
4. člen
Sredstva na podlagi tega odloka lahko pridobivajo:
– gospodarske družbe, ki se po 52. členu zakona o
gospodarskih družbah štejejo za majhno družbo, to je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjemu poslovnem
letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu
so manjši od 1.000,000.000 tolarjev,
– vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 500,000.000 tolarjev,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika ali obrtnika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku pridobivanja predpisanih dovoljenj.
5. člen
Občinsko pomoč na podlagi tega odloka lahko pridobijo:
– osebe iz prve in druge alinee 4. člena tega pravilnika,
upoštevajoč pogoje III. poglavja tega odloka.
6. člen
Prosilec v vlogi, naslovljeni na Občino Ljutomer, Oddelek za gospodarske javne službe, varstvo okolja in urejanje prostora, Vrazova ulica 1, Ljutomer, navede obliko
sredstev za razvoj iz 8. člena tega odloka ali obliko pomoči
iz 24. člena tega odloka.
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Uradni list Republike Slovenije

Prosilec mora v vlogi priložiti popolno dokumentacijo v
skladu z določili javnega razpisa.
Splošna dokumentacija, ki jo mora prosilec priložiti
vlogi je:
– izpis iz registra sodišča za gospodarske družbe, priglasitveni list za samostojne podjetnike in obrtno dovoljenje
za obrtnike,
– bilanca uspeha in stanja za preteklo leto za družbe,
za samostojne podjetnike zadnja davčna napoved,
– poslovni načrt oziroma investicijski program za pridobitev subvencionirane obrestne mere,
– pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno
dovoljenje ali odločbo o priglasitvi gradbenih del,
– pri nakupu zemljišč ali poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba in uradna cenitev,
– za nakup osnovnih sredstev in opreme predračuni,
računi ali kupoprodajna pogodba.
Posebna dokumentacija, ki jo mora prosilec priložiti
vlogi se podrobneje določi v javnem razpisu.

Procent pokrivanja vrednosti investicije ter najvišjo in
najnižjo višino posojila in višino subvencioniranja realne obrestne mere se določi z vsakokratnim razpisom. Praviloma se
subvencionira 50% realne obrestne mere bančnih posojil.
Posojilojemalec sklene posojilno pogodbo z banko.
Posojilo mora pričeti koristiti v roku 3 mesecev po podpisu
pogodbe.

7. člen
Poleg posebnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati prosilec in so določeni z razpisom, mora prosilec izpolnjevati tudi
naslednje splošne pogoje:
– sedež upravičenca oziroma lokacija poslovne enote
mora biti na območju Občine Ljutomer
– upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali v
postopku prisilne poravnave.

12. člen
Prednostni kriteriji za subvencioniranje obrestne mere:
– zagotavljanje novih delovnih mest,
– vlaganje na demografsko ogroženih območjih občine,
– vlaganje v deficitarne dejavnosti,
– uvajanje novih dejavnosti,
– vlaganje v ekološko čiste in energetsko varčne dejavnosti,
– in drugi, ki se podrobneje določijo v razpisu.

II. POSEBNE DOLOČBE O DODELJEVANJU SREDSTEV
ZA POSPEŠEVANJE GOSPODARSTVA
8. člen
Oblike pospeševanja razvoja gospodarstva so:
1. subvencioniranje obrestne mere za najete kredite
pri bankah,
2. dodeljevanje nepovratnih sredstev,
3. sofinanciranje projektov občinskega pomena.
Prosilec lahko pridobi sredstva za razvoj le v eni od
oblik določenih v prvem odstavku tega člena. Sredstva za
razvoj se namenijo za isti projekt oziroma program le enkrat.
II. A) SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
9. člen
Na podlagi razpoložljive višine sredstev za subvencioniranje obrestne mere določene v letnem programu, se z
javnim zbiranjem ponudb bank za poslovno sodelovanje z
občino, izbere najugodnejšo in z njo sklene pogodbo o
poslovnem sodelovanju.
S pogodbo se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank, višino razpoložljivih bančnih sredstev in kreditne
pogoje (moratorij, način odplačila posojila, odplačilno dobo, višino obresti, način zavarovanja posojila, stroške odobritve posojila…).
10. člen
Posojila se dodeljuje z najdaljšo dobo vračila 10 let.
V javnem razpisu se določi posojilno dobo za posamezne namene. Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske vrednosti investicije.

11. člen
Obrestno mero se subvencionira za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne
namene,
– graditev, adaptacija ali nakup poslovnih prostorov,
– posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
– uvajanje novih proizvodnih in storitvenih programov,
– nakup nujne opreme za opravljanje dejavnosti,
– drugi nameni v trajne naložbe.

II. B) DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV
13. člen
Nepovratna sredstva se lahko dodeljuje za naslednje
namene:
1. odpiranje novih delovnih mest,
2. za nagrade nosilcev inovacije,
3. za pridobitev standardov kakovosti,
4. za zaščito pravic intelektualne lastnine,
5. za promocijo podjetnikov in izboljšanje konkurenčne sposobnosti,
6. za strokovno izobraževanje,
7. za druge namene, ki posredno ali neposredno vplivajo na gospodarski razvoj.
14. člen
Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest
se dodelijo pri zaposlitvi za nedoločen čas:
– visoko kvalificiranega kadra,
– brezposelne osebe,
– samozaposlitve in za določen čas prve zaposlitve (za
čas opravljanja pripravništva).
Delodajalec je upravičen do nepovratnih sredstev, če
je zaposlil za nedoločen čas osebo, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima stalno bivališče na območju Občine Ljutomer,
– je sklenila delovno razmerje v koledarskem letu v
katerem je bil objavljen javni razpis,
– ima sedež oziroma lokacijo poslovne enote na območju Občine Ljutomer (velja za samozaposlitev).

Uradni list Republike Slovenije
Vlogi za pridobitev sredstev je potrebno priložiti kot
dokazilo o realizirani zaposlitvi obrazec Potrdilo o prijavi odjavi za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (Obrazec M1).
15. člen
Nagrade se izplačuje na podlagi podane vloge, priloženih dokazil o inovatorstvu in pismeno predstavitvijo inovacije. Odbor obravnava prispele vloge praviloma enkrat
letno.
16. člen
Nepovratna sredstva se dodelijo za uvajanje sistema
kakovosti po standardih ISO 9000, 2000, 14000, EN
45000 in oznake CE ter druge mednarodno priznane sisteme kakovosti.
Sredstva se lahko dodeljujejo tudi za subvencioniranje
dela stroškov, ki nastanejo v postopku recertifikacije.
Vlogi je potrebno predložiti dokazilo o uvajanju sistema.
17. člen
Nepovratna sredstva se dodelijo za prijave patentov,
modelov in blagovnih znamk v skladu z zakonom o industrijski lastnini.
18. člen
Nepovratna sredstva se lahko namenja za pokrivanje
dela stroškov skupnih predstavitvenih katalogov podjetnikov iz območja občine, skupne predstavitve na sejmih in
podobno.
19. člen
Nepovratna sredstva se namenijo za pridobitev strokovnih znanj po verificiranih programih ter programih za
pridobitev permanentnih znanj pomembnih za ohranitev, razvoj ali uvedbo nove dejavnosti.
20. člen
Nepovratna sredstva za namene iz 13. člena tega pravilnika se lahko dodelijo v višini povprečne plače v Republiki
Sloveniji za preteklo leto za področje gospodarstva.
II. C) SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OBČINSKEGA
POMENA
21. člen
Nepovratna sredstva se dodeljuje z namenom razvoja
podjetniške infrastrukture in omogočanjem pogojev podjetnikom za uspešno poslovanje za naslednje namene:
– informacijsko podporo podjetništvu,
– projekte poslovne infrastrukture,
– razvojne projekte, ki izboljšujejo konkurenčno sposobnost malega gospodarstva,
– druge namene, ki pomenijo razvoj podjetništva v Občini Ljutomer.
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III. POSEBNE DOLOČBE O DODELITVI OBČINSKE
POMOČI
23. člen
Oblika občinske pomoči za področje malega gospodarstva je sofinanciranje.
24. člen
Občinske pomoči bo Občina Ljutomer dodeljevala na
naslednjih področjih:
– sklenitev vajeniškega razmerja,
– študij podjetništva,
– promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva.
III. A) SKLENITEV VAJENIŠKEGA RAZMERJA
25. člen
Pri dodelitvi sredstev za sklenitev vajeniškega razmerja
upravičencem iz 5. člena tega odloka gre za spodbujanje
dualnega sistema izobraževanja, izpolnjeni pa morajo biti
naslednji pogoji:
– Občina Ljutomer bo subvencionirala do 50% mesečne nagrade določen z učno pogodbo za prvi dve leti vajeniškega razmerja, za naslednja leta vajeniškega razmerja v
skladu z veljavno zakonodajo pa 30% mesečne nagrade.
– Prosilci morajo imeti že sklenjeno učno pogodbo z
vajencem s stalnim prebivališčem na območju Občine Ljutomer.
Prosilci lahko istočasno zaprosijo za pomoč za enega
vajenca. Prednost bo imel prosilec, ki prvič zaprosi za pomoč.
III.B) ŠTUDIJ PODJETNIŠTVA
26. člen
Pri dodeljevanju sredstev za študij podjetništva upravičencem iz 5. člena tega odloka gre za pomoči za svetovalne
storitve, usposabljanje in razširjanje znanja, izpolnjeni pa
morajo biti naslednji pogoji:
– Občina Ljutomer bo subvencionirala do 50% šolnine
za podiplomski študij in študij podjetništva na visokih programih na slovenskih univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih v Republiki Sloveniji, kjer potekajo verificirani programi podjetništva.
– Kandidati morajo že biti vpisani v študijski program. V
postopku ocenjevanja dal prednost kandidatom, ki:
– imajo višjo povprečno oceno,
– so v višjem letniku študija,
– vodijo uspešno malo podjetje z več kot enim zaposlenim,
– vodijo podjetje, ki se ukvarja s proizvodno dejavnostjo.
III. C) PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

22. člen
Nepovratna sredstva za namene iz 21. člena tega pravilnika se lahko dodelijo v višini povprečne plače v Republiki
Sloveniji za preteklo leto za področje gospodarstva.

27. člen
Pri dodeljevanju sredstev za promocijske aktivnosti
upravičencem iz 5. člena tega odloka lahko gre za material-
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ne ali nematerialne investicije, ali oboje, izpolnjeni morajo
biti naslednji pogoji:
– Občina Ljutomer bo subvencionirala aktivnosti promocije z namenom povečanja promocijskih aktivnosti malega gospodarstva na tujem in domačem trgu.
Promocijske aktivnosti so:
– vlaganje v turistično infrastrukturo,
– udeležba na domačih in tujih sejmih in ostalih prireditvah, konferencah, srečanjih in drugih podobnih oblikah,
– priprava in distribucija promocijskih gradiv tako doma
kot v tujini.
Stroški, ki bodo predmet subvencioniranja morajo biti
direktno povezani s promocijskimi aktivnostmi (npr. najem,
projektiranje, postavitev in demontaža razstavnega prostora
na sejmu, oblikovanje, tisk in distribucija promocijskega gradiva in podobno). Kot nastali stroški se ne bodo upoštevali
potni stroški in dnevnice.
Prednost pri razpisu bodo imeli predlagatelji vlog, ki so
(oziroma bodo):
– izvajali promocijske aktivnosti na tujih trgih,
– se panožno povezovali,
– pripravljali promocijsko gradivo v tujih jezikih in ga
tudi distribuirali na tujih trgih,
– promovirali izdelke lastnega razvoja,
– dokazali, da je promocija del njihove prodajne strategije.
Do sredstev pomoči za promocijske aktivnosti niso
upravičeni tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. člena in tisti,
ki so bili za isti namen sofinancirani iz drugih virov občinskega ali državnega premoženja.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Namensko porabo dodeljenih sredstev in/ali pomoči iz
občinskega proračuna in izpolnitev obveznosti na podlagi
dodeljenih sredstev in/ali pomoči preverja občinska služba
in Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem
Občinskega sveta občine Ljutomer.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe dodeljenih
sredstev je prejemnik le-teh dolžan dodeljena sredstva vrniti
z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
29. člen
Strokovna, finančna in administrativno-tehnična opravila v zvezi z dodeljevanjem sredstev občinskega proračuna
opravljajo strokovne službe Občinske uprave občine Ljutomer.
30. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 414-03-7/01-4277
Ljutomer, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5369.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Ljutomer

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/94, 32/85, 33/89,
24/92, 29/95 in 44/97) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
22. in 34.g člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99,
79/99 in 89/99), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 25/83, 36/83, 42/98, 2/86, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93,
66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97,
73/98, 31/00 in 24/01), 25. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 71/00 in
20/01), 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 – obv. razlaga,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 –
popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 28/01) in
14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na
32. seji dne 17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list
RS, št. 110/00 in 68/01), v nadaljevanju: osnovni odlok.
2. člen
V 9. členu osnovnega odloka se doda nov namen
uporabe in se glasi:
»E) gospodarska poslopja za opravljanje
kmetijske dejavnosti
15
10
5
2«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena odloka in se na
novo glasi:
»Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih se ovrednotijo z dodatnim številom točk, in sicer na:
– I. območju s 1000 točkami
– II. območju z 800 točkami
– III. in IV. območju s 100 točkami.«
Za prvim odstavkom 10. člena odloka se doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Za vse zapuščene in dotrajane objekte iz prejšnjega
odstavka, se pred odmero pridobi soglasje občinskega
sveta.«
4. člen
Spremeni se 15. člen odloka in se glasi:
»Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki
so navedene v izreku prvega odstavka 59. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) in se uporabljajo za potrebe:«
V 15. členu odloka se črtata peta in šesta alinea.
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5. člen
Spremeni se 16. člen odloka in se glasi:
»Nadomestilo se ne plačuje za funkcionalne enote, ki
jih za opravljanje svoje dejavnosti uporabljajo Rdeči križ,
Karitas, športna, kulturna, turistična, gasilska, humanitarna,
prostovoljna in druge neprofitna društva, ki imajo sedež
registracije v Občini Ljutomer«.
Zadnji odstavek 16. člena odloka postane četrta alinea
17. člena odloka.
6. člen
Na koncu 19. člena odloka se doda besedilo:
»… ter gospodarska poslopja za opravljanje kmetijske
dejavnosti.«
7. člen
V 24. členu odloka se besede »komunalni inšpektor
občinske uprave« nadomestijo z besedami »občinski inšpektor«.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začnejo s 1. 1. 2002.
Št. 350-03-7/01-4247
Ljutomer, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

5370.

Sklep o ekonomski ceni programov predšolske
vzgoje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98,
84/98 in 44/00), 29. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/9 in 20/01) je Občinski svet občine
Ljutomer na 32. seji dne 17. 12. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
1. Ekonomska cena programov predšolske vzgoje v
vrtcih v Občini Ljutomer od 1. 1. 2002 dalje znaša mesečno
po otroku:
– Prva starostna skupina 1 do 3 let
Dnevni program (do 10 ur)
– Druga starostna skupina 3 do 6 let
Dnevni program (do 10 ur)
– Krajši program za posamezne primere
(brez kosila)
– Cicibanove urice z malico
Praviloma 3 ure

70.450 SIT
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Št. 64-6/01-4268
Ljutomer, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

5371.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Ljutomer za leto 2002

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/94, 32/85, 33/89, 24/92, 29/95 in 44/97)
v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 20. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni
list RS, št. 110/00 in 68/01), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99,
59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), 25. člena poslovnika
Občinskega sveta občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 71/00
in 20/01), 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 - obv. razlaga,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa
US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 28/01) in 14. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je
Občinski svet občine Ljutomer na 32. seji dne 17. 12.
2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ljutomer za leto 2002
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer za leto
2002 znaša 0,70 SIT.
II
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem
sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota – Izpostava
Ljutomer.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s
1. 1. 2002.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 68/01).

58.081 SIT
28.814 SIT

Št. 350-01-5/01-4246
Ljutomer, dne 17. decembra 2001.

7.115 SIT

2. Nove ekonomske cene se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.
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LOGATEC
5372.

Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2002

Na podlagi 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Logatec (LN, št. 2/99,
5/01) in 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99)
ter 19. člena poslovnika Občinskega sveta občine Logatec
(LN, št. 5/99) je Občinski svet občine Logatec na 24. redni
seji, dne 20. 12. 2001, sprejel
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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 Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 do 31. 1.
2002.
Št. 405-02/01-03
Majšperk, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2002
I
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Logatec
znaša od 1. 1. 2002 dalje 0,0304 SIT v enaki višini za vse
uporabnike.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08/01-2
Logatec, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

MAJŠPERK
5373.

Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Majšperk za leto 2002

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 34. člena statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju iz proračuna Občine
Majšperk za leto 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Majšperk za leto 2002
se financirajo funkcije občine ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2001 in za tiste kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračunu leta 2001.

5374.

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Majšperk

Na podlagi 7., 58., 59. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 47/87, 5/90, in Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97
– odl. US, 87/97 in 73/98), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
20/95, 9/96 – odl. US, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) ter v skladu z 17. členom statuta Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk
na 22. redni seji, dne 19. decembra 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Majšperk
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 76/99) se spremeni besedilo 9.
člena in glasi:
»Nadomestilo za: nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinske vrtove, gramoznice, peskokope, kamnolome, površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi in PTT vodi ter plinovodi, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov ter druge površine, se plačuje po
kriterijih za nezazidana stavbna zemljišča.
Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinske vrtove se upoštevajo dejanske
površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.
Površine gramoznic, peskokopov, kamnolomov in vodnih zajetij so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine določi občinska uprava na podlagi
dovoljenja za izkoriščanje rudnin. Površine, na katerih so
zgrajeni daljnovodi in PTT vodi, so površine pod daljnovodnimi ali PTT stebri in površine, ki so potrebne za normalno
rabo, kar znaša:
– za 20 kV do 100 kV primarni daljnovod za vsak
posamezni steber 40 m2,
– za 110 kV do 400 kV primarni daljnovod za vsak
posamezni steber 100 m2,
– za PTT nadzemne vode 40 m2 za vsak posamezen
steber,
– za PTT podzemne vode 2 m2 za dolžinski meter voda.
Nadomestilo se izračuna in plačuje le za primarno PTT
omrežje, ne pa za stebre in omrežje namenjeno za priključitev posameznih objektov.
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Površine na katerih so zgrajeni plinovodi so površina v
10 m širokem pasu po liniji napeljave plinovodnega omrežja. Plinske postaje in ostali objekti spadajo med energetske
objekte, nadomestilo se izračuna in plačuje od površine, ki
se nahaja znotraj varovalne ograje posameznega objekta.
Transformatorske postaje spadajo med energetske objekte. Površina za normalno rabo transformatorske postaje
znaša 40 m2.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa
brez objektov.
Kot druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti
se štejejo površine, ki so potrebne za normalno obratovanje
poslovne dejavnosti in niso zajete po drugih kriterijih iz tega
člena.«
2. člen
V točki D) prvega odstavka 10. člena se v zadnji koloni
tabele besedilo »el. daljnovod in plinovod« nadomesti z besedilom »el. daljnovod, PTT vod in plinovod«.
3. člen
Vsa ostala določila v odloku ostanejo nespremenjena.
4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa
se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 423-06-0001/98-01
Majšperk, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

METLIKA
5375.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Metlika v letu 2002

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99) ter 32. in 33.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, Št. 79/99) in
36. člen statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in
71/01) je župan Občine Metlika dne 20. 12. 2001 sprejel

Ostale naloge se lahko do sprejema proračuna financirajo
samo v sorazmerju do ustvarjenih lastnih prihodkov za ta
namen, v letu financiranja.
3. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim uporabnikom
proračunskih sredstev v 2. členu tega sklepa predstavlja
sorazmeren del sredstev za te namene, ki je bil določen v
proračunu za leto 2001.
4. člen
Ne glede na določila 2. in 3. člena tega sklepa so iz
rednega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo
porabiti le namensko v višini, kot so pridobljena.
5. člen
V času začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto
2001.
6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za
izvrševanje proračuna. Prav tako se za izvrševanje tega sklepa smiselno uporabljajo določila odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2001.
7. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna za leto 2002 in se morajo izkazati v
njegovem zaključnem računu.
8. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja
od 1. 1. 2002 do sprejetja proračuna za leto 2002, oziroma največ do 31. 3. 2002. Začasno financiranje proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 403-177/01
Metlika, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Metlika v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Metlika za leto 2002 se
potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo
po tem sklepu.
2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Metlika za leto 2002 se
financiranje začasno nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, sorazmerno prihodkom primerne porabe.
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MEŽICA
5376.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

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, 102/00 in 111/00) in 16. člena statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je
Občinski svet občine Mežica na 28. seji dne 20. 12.
2001 sprejel
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SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

ranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in predpisi
Občine Mozirje opravlja Občina Mozirje.

1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
vrtcu Mežica so:
Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:

2. člen
Proračun Občine Mozirje za leto 2002 se določa v
naslednjih zneskih:

I. starostna skupina (od 1 do 3 let)
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)

v SIT
68.693
51.029

Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)

50.485
38.120

Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)

48.085
35.720

2. člen
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
Malica
Kosilo
Dodatna popoldanska malica,
ki ni vračunana v ceni programa

72
120
72

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 640-02/01-1
Mežica, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

MOZIRJE
5377.

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2002

Na podlagi določb zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 56/98), 29. in 57.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00),
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in na podlagi statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 1/00 in 1/01) je Občinski svet
občine Mozirje na 24. seji dne 21. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Mozirje za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Mozirje (v nadaljevanju besedila: proračun) za leto 2002 se zagotovijo sredstva za financi-

v 000 SIT
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek

B)
IV.
V.
VI.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in vračila depozitov
Dana posojila
Skupni presežek (primanjkljaj) (IV-V)

/
/
/

C)
VII.
VIII.
IX.
X.

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje (VII-VIII)
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.+VIII.)

0

726.438
708.338
+ 18.100

/
18.100
– 18.100

3. člen
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. V
bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki
obsegajo tekoče prihodke po zakonu o javnih financah,
prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn
javnega financiranja, na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi
odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere,
investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se oblikujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine.
4. člen
Vsi prihodki po virih in vrstah in odhodki po natančnejših namenih porabe so prikazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Med odhodki proračuna se v sredstva obveznih rezerv
za naravne in druge nesreče izloči 0,5% skupno doseženih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev rezerv odloči župan na osnovi določb statuta občine. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o uporabi sredstev rezerv.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom in, če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
V imenu občine smejo uporabniki prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
7. člen
Uporabniki proračuna so odgovorni za uporabo proračuna skladno z nameni, ki so izkazani v posebnem delu
proračuna. Uporabniki proračuna morajo opravljati nabave
blaga in storitev v skladu z zakonom o javnih naročilih.
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8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Mozirje. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti
posamezne delavce občinske uprave.
9. člen
Proračunska poraba sme prekoračiti planirano v tem
proračunu, le za namene, ki jih opredeljuje zakon ali sklep
Vlade Republike Slovenije, kar se uredi z rebalansom proračuna.
10. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom zagotavljajo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije oziroma po sklenjeni pogodbi o uporabi proračunskih sredstev, upoštevajoč zapadlost obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
11. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so v
posebnem delu razporejena za posamezne namene, če
prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni red prioritete je:
– plače in drugi osebni prejemki ter prispevki delodajalca,
– socialni izdatki,
– izdatki, za katere je v proračunu predviden izvirni
prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
12. člen
Osnova za razporeditev sredstev proračuna so programi dela organa oziroma drugih uporabnikov proračuna.
Če se med proračunskim letom znatno spremeni delovno
področje ali pristojnost organa oziroma uporabnika proračuna, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg
sredstev.
Povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke proračuna je možno znotraj istega namena oziroma uporabnika.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik proračunskih
sredstev med letom ukine in njihovih nalog, ne prevzame
drug uporabnik, se neuporabljena sredstva prenesejo v
tekočo rezervo ali prerazporedijo za drugo porabo.
Povečanje posamezne postavke je možno na račun
zmanjševanja druge postavke znotraj istega namena oziroma uporabnika.
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah
skladno s sprejetim proračunom. V primeru nujnih nalog,
ki so nastale tekom leta in v proračunu niso predvidene,
mora o tem predhodno sklepati občinski svet.
13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi
tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi
neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca
leta. Lahko tudi najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
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14. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki
jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.
15. člen
Župan je pooblaščen za dajanje soglasja k zadolževanju javnih zavodov, v katerih ustanovitelj je občina oziroma
za dajanje garancij in poroštev.
16. člen
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja nadzor
nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namene, za
katere so bila dodeljena, ima pristojni odbor pravico zahtevati,
da se sredstva vrnejo z zakonitimi zamudnimi obrestmi v občinski proračun in o tem obvesti župana občine.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 24-12/01
Mozirje, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer, univ. dipl. inž. str. l. r.

5378.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno,
Luče in Gornji Grad

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS št.26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in 9.
člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 1/00 in 1/01), je Občinski svet občine
Mozirje na 24. redni seji dne 19.12.2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče
in Gornji Grad
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele
naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in
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Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93 in Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin, št. 3/01, v nadaljnjem besedilu:
PUP za dele naselij).
Sprememba odloka o PUP za dele naselij se nanaša na
območje urejanja, označeno s številko I/1.12. Dom obrtnikov.

2
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih sejne sobe
Občine Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje, in sicer 30
dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

2. člen
V 5. členu se na koncu prve tabele doda nova vrstica:

3
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava osnutka. Javna obravnava bo v sredo, dne
30. 1. 2002, z začetkom ob 17. uri v galeriji knjižnice
Mozirje.

(oznaka območja PUP)

(lega v k.o.)

(velikost območja PUP)

1.12.

Mozirje

0,70 ha

3. člen
V 6. členu se na koncu prve tabele doda nova vrstica:
(oznaka območja)

(ime,lega)

(pretežna namembnost)

1.12.

Dom
obrtnikov

gradnja stanovanjsko
poslovnega objekta
»PUV« Celje.

4. člen
V 8. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
k) novogradnja in nadomestna gradnja stanovanjsko
poslovnega objekta v območju urejanja s PUP:
– Mozirje: 1.12.

4
Občani in drugi zainteresirani lahko podajo pisne
pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek Občinski upravi občine Mozirje.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/2001
Mozirje, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer, univ. dipl. inž. str. l. r.

5. člen
Grafične priloge:
– Prikaz območij urejenja s PUP in drugimi PIA – PKN5
– Urbano omrežje – namenska raba površin 1:5000
– Arhitektonska zazidalna situacija – predlog 1:250
– Geodetska zazidalna situacija – predlog 1:250
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-5/2001
Mozirje, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer, univ. dipl. inž. str. l. r.

5379.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta Podrožnik Mozirje

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS,
št. 48/90) in 10. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00 in 1/01) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
Podrožnik Mozirje
1
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta Podrožnik Mozirje.

NOVO MESTO
5380.

Sklep o cenah za ravnanje z odpadki za ostale
uporabnike v Mestni občini Novo mesto

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. razlaga, 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), 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01) ter Odloka o izvajanju
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
in gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 32. seji dne
13. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o cenah za ravnanje z odpadki za ostale
uporabnike v Mestni občini Novo mesto
1
S tem sklepom se določijo cene Javnega podjetja Komunala Novo mesto, za ravnanje z odpadki za ostale uporabnike
2
Cene za ravnanje z odpadki:

Uradni list Republike Slovenije
Šifra

Storitev

4121

A/ODVOZ ODPADKOV
I. REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
ZA OSTALE UPORABNIKE
a) osnovna cena
II. IZREDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
PO NAROČILU ZA OSTALE UPORABNIKE
a) osnovna cena za razdaljo do 10 km
b) cene za razdalje nad 10 km:
osnovna cena x F1

Št.

109 / 28. 12. 2001 / Stran 12105
Cena storitve

SIT/m3

1,860.00

SIT/m3

1,860.00
F1 x 1.860,00

OPOMBA: Za razdalje nad 10 km se upošteva faktor F1,
ki se izračuna po formuli:
F1 = 1 + [ 3 x (razdalja v km – 10) ]: 100

4221

B/DEPONIRANJE ODPADKOV
I. DEPONIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
IZ KLASIFIKACIJSKE SKUPINE 20 – ODVOZ S
SMETARNIKI
a) osnovna cena
b) taksa za obremenjevanje okolja
II. DEPONIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH
ODPADKOV IZ KLASIFIKACIJSKE
SKUPINE 20
a) osnovna cena
III. DEPONIRANJE ODPADKOV, KI NASTANEJO
PRI ČIŠČENJU KOMUNALNIH ODPADNIH
VODA IZ KLASIFIKACIJSKE SKUPINE 20
a) osnovna cena
IV. DEPONIRANJE MEŠANIH GRADBENIH ODPADKOV
IN ODPADKOV PRI RUŠENJU OBJEKTOV
POD KLASIFIKACIJSKO ŠTEVILKO 17 09 04
a) osnovna cena

SIT/m3
SIT/m3

2,880.00
790.36

SIT/m3

2,880.00

SIT/m3

6,336.00

SIT/m3

8,640.00

OPOMBA: 1. Pri izračunu cene pod B/I se upošteva deponiranje
odpadkov s specifično težo do 100 kg/m3. Za večjo
specifično težo odpadkov se upošteva faktor F2, ki
se izračuna po formuli:
F2 = specifična teža: 100
2. Taksa za obremenjevanje okolja se pri postavkah
B/II, B/III in B/IV obračuna v višini 4,525 SIT/kg
odloženih odpadkov.

Taksa je izračunana na osnovi uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št.
70/01).
3
V cenah storitev ni vključen 8,5% davek na dodano
vrednost.
4
Cene storitev veljajo od 1. 1. 2002 dalje.
5
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati 4. in 5.
točka Sklepa o povišanju cen komunalnih storitev v Mestni
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 46/01), v delu ki se
nanašata na cene storitev za ostale uporabnike.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-18/2001
Novo mesto, dne 13. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r

5381.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v
Mestni občini Novo mesto

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. razlaga,
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), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01) in Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja
pokopališč ter o pogrebih svečanostih v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 74/00), je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 32. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o cenah
pokopaliških in pogrebnih storitev
v Mestni občini Novo mesto
1
V sklepu o cenah pokopaliških storitev (Uradni list RS,
št. 102/00) se v 2. točki spremeni poglavje 4. Letna najemnina grobov tako, da se glasi:
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II. VIŠINA PRORAČUNA

“4. LETNA NAJEMNINA GROBOV
a) enojni grob
b) dvojni grob
c) žarni grob
d) prenos najemnine grobov

SIT/leto
SIT/leto
SIT/leto
SIT/kos

5.023
7.396
3.056
3.144"

3. člen
Splošni del proračuna Občine Osilnica za leto 2002 na
ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)

2
Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
I.
»3.a
Mestna občina Novo mesto subvencionira ekshumacije iz pokopališč Ločna in Šmihel, v višini 50% stroškov
ekshumacije.«
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

70

71

Št. 015-05-2/2000-1200
Novo mesto, dne 13. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

72

73

OSILNICA
5382.

Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto
2002

Na podlagi osmega in devetega odstavka 2. člena in
prvega odstavka 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 –
odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 –
odločba US in 70/00) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski
svet občine Osilnica na 15. redni seji dne 14.12.2001
na predlog župana sprejel

74
II.
40

41

ODLOK
o proračunu Občine Osilnica za leto 2002
42
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Osilnica za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun sestavljata splošni del in posebni del.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih tejatev in naložb ter
račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

43
III.
B)
IV.
75

Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov Predlog proračuna
za leto 2002
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 71.408
tekoči prihodki (70+71)
14.576
Davčni prihodki
11.456
700 Davki na dohodek in dobiček
9.444
703 Davki na premoženje
1.062
704 Domači davki na blago in storitve
950
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
3.120
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
2.720
711 Takse in pristojbine
400
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
–
Kapitalski prihodki
–
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
–
Prejete donacije
150
730 Prejete donacije iz domačih virov
150
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
56.682
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
56.682
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
71.408
Tekoči odhodki
28.680
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 18.400
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
2.450
402 Izdatki za blago in storitve
7.280
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
550
Tekoči transferi
21.700
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
–
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
–
413 Drugi tekoči domači transferi
21.700
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
21.028
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
21.028
Investicijski transferi
–
430 Investicijski transferi
–
Proračunski presežek (I.-II.)
(Proračunski primanjkljaj)
–
Račun finančnih terjatev in naložb v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov Predlog proračuna
za leto 2002
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
–
Prejeta vračila danih posojil
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–

Uradni list Republike Slovenije
V.
44

VI.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
Deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

Št.
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–
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7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z
njihovim pritekanjem.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna je
župan.

–
–

C)

Račun financiranja
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov Predlog proračuna
za leto 2002
VII. Zadolževanje (500)
–
50 Zadolževanje
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. Odplačila dolga (550)
–
55 Odplačila dolga
–
550 Odplačila domačega dolga
–
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
–
XI. Neto financiranje (VI.+X.)
–

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Osilnica v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 001-291/01
Osilnica, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov
ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

RAZKRIŽJE

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o
izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
5. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
200.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 1,000.000 SIT odloča župan na
predlog službe za finance občinske uprave. O uporabi sredstev župan obvešča občinski svet s pisnimi poročili. O uporabi sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeno
višino, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
6. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja
župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
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Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto
2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 3. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 14. člena statuta
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je
Občinski svet občine Razkrižje na 20. redni seji dne 20. 12.
2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Razkrižje za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Razkrižje za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Razkrižje.
2. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja občinskega proračuna, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem Občine Razkrižje.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke in transferne prihodke ter načrtovani odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
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V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog
in vsa sredstva danih posojil in za nakup kapitalskih vlog.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov prejemkov nad izdatki v računu finančnih
terjatev in naložb ter zadolževanjem proračuna in s prenosom sredstev iz leta 2001.
Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
A)
I.
7.
70

Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki poračuna 2002
v SIT
Skupaj prihodki
165,452.000
Davčni prihodki
36,552.000
700 Davki na dohodek in dobiček
30,020.000
703 Davki na premoženje
3,436.000
704 Domači davki na blago in storitve
3,096.000
71 Nedavčni prihodki
17,604.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
2,260.000
711 Upravne takse
544.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3,500.000
714 Drugi nedavčni prihodki
11,300.000
74 Transferni prihodki
111,296.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
111,296.000
II. Odhodki proračuna 2002
v SIT
4
Skupaj odhodki
182,411.962
40 Tekoči odhodki
32,595.532
400 Plače in drugi izdatki
11,664.220
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
1,655.200
402 Izdatki za blago in storitve
17,983.400
403 Plačila domačih obresti
300.000
409 Sredstva izločena v rezerve
992.712
41 Tekoči transferi
62,255.500
410 Subvencije
4,545.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
12,875.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
3,151.000
413 Drugi tekoči transferi
41,684.500
42 Investicijski odhodki
74,139.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 74,139.000
43 Investicijski transferi
13,421.930
430 Investicijski transferi
13,421.930
III. Proračunski primanjkljaj
16,959.962
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
500.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV-V)
500.000
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
14,000.000
VIII. Odplačilo dolga
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)
14,000.000
X. Prenos sredstev na računu iz leta 2001 2,459.962
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računu III+VI+IX+X
–
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Pregled prihodkov in odhodkov ter drugi prejemki in
izdatki občinskega proračuna so izkazani v bilanci prihodkov
in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu
financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
Odhodki in drugi izdatki občinskega proračuna so po
uporabnikih izkazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med
letom praviloma enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi.
6. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika se lahko na predlog župana zmanjša ali
poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki
so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča
proračunska rezerva iz katere se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela
se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega
proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem
občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo
iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika se
neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
7. člen
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
8. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov
občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če
zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko.
Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih
programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Razkrižje.
9. člen
Župan lahko v okviru zakonskih omejitev izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti
javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih
sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje
storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali
višji stroški.
10. člen
Župan in nadzorni odbor Občine Razkrižje opravljata
nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslo-
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vanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko
uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so
dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
11. člen
V splošno proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev
od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz
bilance prihodkov in odhodkov navedenih v 3. členu tega
odloka.
v proračunsko rezervo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč se izloči 0,1%.
Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta
občine Razkrižje za posamezni primer uporabi sredstva stalne proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členom
zakona o financiranju občin.
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18. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko
bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna do konca septembra tekočega leta.
19. člen
V primeru, da občinski proračun za prihodnje proračunsko leto ni sprejet v tekočem proračunskem letu, se
javna poraba občine v prihodnjem letu začasno financira po
proračunu za tekoče leto in pri izvajanju začasnega financiranja smiselno upoštevajo določbe tega odloka.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.

12. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznih postavkah znotraj celotne bilance prihodkov in odhodkov s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi
oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče
predvideti.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu
šestmesečno.

Št. 403-02/01-11
Šafarsko, dne 21. decembra 2001.

13. člen
Župan Občine Razkrižje lahko začasno zmanjša višino
sredstev določenih v občinskem proračunu za posamezne
namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega
proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O
ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Razkrižje ter
predlaga spremembo proračuna.

5384.

14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine,
ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi
proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
15. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del občinskega
proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje
občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov, če odplačilo glavnice in obresti v
posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Razkrižje.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
16. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
17. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin odloča občinski svet.

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Razkrižje za leto 2002

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št.
49/95), ki se na podlagi 50. člena statuta Občine Razkrižje
do uveljavitve lastnih predpisov uporablja na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Razkrižje na 20. redni seji dne 20. 12. 2001
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Razkrižje za leto 2002
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Razkrižje znaša
1,25 SIT.
2
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem
sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota – izpostava
Ljutomer.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 423-06/01-11
Šafarsko, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.
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ROGAŠOVCI
5385.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto
2002

Na podlagi 29. člena o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in
22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št.
66/99) je Občinski svet občine Rogašovci na 25. redni
seji dne 22. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogašovci za
leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
(posebna bilančna priloga)
v tisoč tolarjev
Proračun leta
2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
469.746
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70.528
70
DAVČNI PRIHODKI
64.621
700 Davki na dohodek in dobiček
61.743
703 Davki na premoženje
582
704 Domači davki na blago in storitve 2.296
706 Drugi davki
–
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.907
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
664
711 Takse in pristojbine
1.843
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 200
714 Drugi nedavčni prihodki
3.200
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
2.000
73
PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74
TRANSFERNI PRIHODKI
397.218
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
397.218
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
477.246
40
TEKOČI ODHODKI
69.350
400 Plače in dodatki – zaposleni
17.494
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 2.506
402 Izdaki za blago in storitve
45.350
403 Plačila domačih obresti
1.000
409 Rezerve
3.000
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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41

TEKOČI TRANSFERI
119.804
410 Subvencije
10.500
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
36.650
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
13.530
413 Drugi tekoči domači transferi
59.124
414 Tekoči tranferi v tujino
–
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
278.250
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
278.250
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
9.842
430 Investicijski transferi
9.842
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
-7.500
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPIT. DELEŽ.(750+751+752)
3.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
3.000
750 Davki na dohodek in dobiček
3.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
(440+441+442)
–
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL SKIH DELEŽEV
–
440 Davki na dohodek in dobiček
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
–
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
3.000
(IV.-V.)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

–
–
–
6.500
6.500
6.500
–

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-11.000
–
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
4.500
–
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
7.500
Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev
na računih ožjih delov lokalne skupnosti prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti ipd.
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4. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike do
višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim
aktom občinskega sveta ni drugače odločeno.
Izvrševalec proračuna – župan občine mora financirati
vse v proračunu sprejete postavke v okviru razpoložljivih
sredstev, vendar posamezne postavke ne sme prekoračiti
za več kot 5% brez predhodno sprejetega rebalansa.
5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi
realizaciji.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 10% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 0% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 10%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
2,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
2,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
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5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 403 01-3/01-5
Rogašovci, dne 22. decembra 2001.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

SEVNICA
5386.

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00; 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 36/99, 59/99, 28/01 – odločbe
US), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 29. redni seji dne 19. 12.
2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sevnica za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sevnica za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov
občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne
sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Rogašovci, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 10% realiziranih prihodkov preteklega leta.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

Bilanca prihodkov in odhodkov (v tisočih tolarjev)
skupina/podskupine kontov
proračun leta 2002

I.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
Nedavčni prihodki

70

71

1,978.086
1,030.971
881.983
726.963
102.375
52.645
–
148.988
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72

73
74
II.
40

41

42
43
III.
B.
IV.
75

V.
44.

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
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710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
29.984
711 Takse in pristojbine
10.054
712 Denarne kazni
165
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 33.098
714 Drugi nedavčni prihodki
75.687
Kapitalski prihodki
55.900
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 15.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
40.900
Prejete donacije
21.620
730 Prejete donacije iz domačih virov
21.620
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
869.595
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
869.595
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
2,090.157
Tekoči odhodki
323.863
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
97.755
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
13.300
402 Izdatki za blago in storitve
192.989
403 Plačila domačih obresti
10.819
409 Rezerve
9.000
Tekoči transferi
723.104
410 Subvencije
28.323
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
193.084
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
53.750
413 Drugi tekoči domači transferi
447.947
414 Tekoči transferi v tujino
0
Investicijski odhodki
728.301
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 728.301
Investicijski transferi
314.889
430 Investicijski transferi
314.889
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
112.071

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF,
tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti: samoprispevek in drugi prihodki.

Račun finančnih terjatev in naložb (v tisočih tolarjev)
skupina/podskupine kontov
proračun leta 2002
Prejeta vračila danih posojil ter vračila
kapitalskih deležev (750+751+752)
–
Prejeta vračila danih posojil
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)
–
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
–

3. OBSEG ZADOLŽEVANJA

Račun financiranja
(v tisočih tolarjev)
skupina/podskupine kontov
proračun leta 2002
Zadolževanje (500)
140.000
Zadolževanje
140.000
500 Domače zadolževanje
140.000
Odplačila dolga (550)
27.929
Odplačila dolga
27.929
550 Odplačila domačega dolga
27.929
Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
112.071
Neto financiranje (VI.+X.)
112.071

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah
pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru
posameznega področja proračunske porabe v posebnem
delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in po zaključku proračunskega leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
6,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan do
višine oblikovanih sredstev rezerv in o tem obvešča občinski svet.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov
v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2002
lahko zadolži do višine 140,000.000 tolarjev.
4. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sevnica v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/01
Sevnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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5387.

Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih
razmerij med Občino Sevnica in Občino Trebnje
ter delitvi premoženja bivše Občine Sevnica na
dan 31. 12. 1998

Na podlagi 51.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 100/00 – spremembe in dopolnitve; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 36/99, 59/99, 28/01 – odl. US), 16.
člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00 in 102/00) in 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) sta občinska sveta Občine Sevnica na seji dne 19. 12. 2001 in Občine Trebnje na
seji dne 28. 11. 2001 sprejela

SPORAZUM
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med
Občino Sevnica in Občino Trebnje ter delitvi
premoženja bivše Občine Sevnica na dan 31. 12.
1998
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94,
69/94 – popravek in 69/94) in zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) na območju bivše
Občine Sevnica (v nadaljevanju: bivša Občina Sevnica)
ustanovljeni dve novi občini, kot samoupravni lokalni skupnosti, in sicer Občina Sevnica (v nadaljevanju: Občina
Sevnica) in del Občine Trebnje (v nadaljevanju: Občina
Trebnje).
Premoženje bivše Občine Sevnica se razdeli med novonastali občini in uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega sporazuma.
Za razdelitev premoženja je podlaga premoženjska bilanca bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1998 in delitveni ključi ter merila, določena s tem sporazumom.
2. člen
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila
in delitveni ključi, navedeni v nadaljevanju:
1. po legi: lastnik je občina, na območju katere nepremičnina leži,
2. po namenu: lastnik je občina, katere prebivalstvu ali
območju premoženje služi – eni ali obema občinama,
3. število prebivalcev oziroma
4. sporazumni dogovor.
3. člen
Premoženje bivše Občine Sevnica se razdeli po naslednjih načelih:
1. Nepremičnine – delitev po legi:
Med nepremičnine po tem sporazumu spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture,
– cestna in prometna infrastruktura,
– stanovanja in poslovni prostori,
– kulturni spomeniki in drugi objekti, ki služijo kulturni
dejavnosti oziroma so objekti javne infrastrukture na področju kulture,
– športni objekti,
– zaklonišča.
2. Premičnine – delitev po namenu:
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Med premičnine po tem sporazumu spadajo:
– osnovna sredstva,
– zaloge materiala,
– drobni inventar,
– umetniška dela,
– premični kulturni spomeniki.
Premičnine, ki so jih uporabljali bivši občinski upravni
organi in ki jih po 1. 1. 1999 uporabljajo državni organi in
organi Občine Sevnica, ter premičnine krajevnih skupnosti,
na območju Občine Sevnica, ostanejo premoženje Občine
Sevnica.
3. Ustanoviteljske pravice:
a) Ustanoviteljske pravice v javnih gospodarskih službah:
Stranki, podpisnici tega sporazuma, soglašata, da je
Občina Sevnica 100% ustanoviteljica vseh javnih gospodarskih služb na svojem območju.
b) Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih družbenih
dejavnosti:
Javni zavodi bivše Občine Sevnica so bili na podlagi
nove sistemske zakonodaje in nove lokalne samouprave v
času od 31. 12. 1994 do sklenitve tega sporazuma preoblikovani z ustanovitvenimi akti novih občin. Stranki, podpisnici tega sporazuma, soglašata, da je Občina Sevnica 100%
ustanoviteljica in v celoti izvršuje vse ustanoviteljske pravice
za vse javne zavode družbenih dejavnosti na svojem območju.
4. Lastniške pravice – kapitalski upravljalski deleži:
Premoženje oziroma kapital javnih zavodov, ki služi
izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica
je ena od novonastalih občin, pripada tej občini.
Podpisnici soglašata, da Občina Sevnica prevzame vse
lastniške pravice javnih gospodarskih služb in javnih zavodov družbenih dejavnosti na območju Občine Sevnica.
5. Denarna sredstva:
a) Pravice do dohodkov iz koncesij:
Podpisnici sta sporazumni glede ugotovitve, da v času
bivše Občine Sevnica ni bila podeljena nobena koncesija.
b) Vrednostni papirji, terjatve:
Podpisnici sporazuma soglašata, da Občina Sevnica
prevzame:
– kratkoročne naložbe,
– naložbe v vrednostne papirje,
– dolgoročne naložbe,
– terjatve.
6. Pasiva – bremena in terjatve upnikov:
Podpisnici sporazuma soglašata, da Občina Sevnica
prevzema celotno pasivo – bremena in terjatve upnikov.
Obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino,
prevzame občina, ki postane lastnik nepremičnine.
4. člen
a) Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta vsaka na svoji
seji občinskega sveta dosegli nepreklicen in popolni sporazum o delitvi premoženja prejšnje Občine Sevnica s tem,
da ima Občina Sevnica denarno obveznost v znesku
5,000.000 SIT.
b) Občina Sevnica in Občina Trebnje nesporno ugotavljata, da kasneje najdene obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino prevzame občina, ki postane lastnik
nepremičnine in da se tudi kasneje najdeno premoženje, ki
ni zajeto v predmetnem sporazumu dogovorno deli po istem
ključu kot v osnovnem sporazumu.
5. člen
Občina Sevnica in Občina Trebnje se s podpisom
tega sporazuma soglasno dogovorita, da se delitvena bi-
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lanca realizira na način in v roku, kakor je navedeno v
nadaljevanju.
Občina Sevnica je v letih 1999 do 2000 z lastnimi
sredstvi rekonstruirala lokalno cesto št. 372360 Gabrijele–
Stražberk–Veliki Cirnik v skupni dolžini 3903 m.
Po ozemlju Občine Trebnje poteka 1149 m ali 29,44%
trase te ceste.
Občina Sevnica se zaveže, da bo Občini Trebnje na
račun delitvene bilance plačala tudi 5,000.000 SIT v dveh
enakih obrokih. Prvi obrok bo plačan do 31. 3. 2002, drugi
pa do 31. 7. 2002.
6. člen
Vsaka od podpisnic lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem sporazumom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta, samostojno predlaga ustrezne zemljiškoknjižne vpise občinske lastnine in drugih stvarnih pravic na
nepremičninah, ki ležijo na območju njene občine.
Občina Sevnica, kot pravna naslednica bivše Občine
Sevnica, izrecno dovoljuje, da se Občina Trebnje kot pravna
naslednica dela bivše Občine Sevnica, vknjiži kot lastnica
pri vseh nepremičninah v katastrskih občinah na območju
Občine Trebnje (del k. o. Cirnik in del k. o. Goveji Dol).
Prav tako Občina Trebnje, kot pravna naslednica dela
bivše Občine Sevnica, izrecno dovoljuje, da se Občina Sevnica kot pravna naslednica bivše Občine Sevnica, vknjiži kot
lastnica pri vseh nepremičninah v katastrskih občinah na
območju Občine Sevnica.
7. člen
Vse stroške vpisa v zemljiško knjigo, ki bodo nastali iz
naslova realizacije predmetnega sporazuma nosi Občina
Sevnica.
8. člen
Z realizacijo 5. člena tega sporazuma je delitvena bilanca dokončna in nepreklicno zaključena.
9. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ga potrdita oba
občinska sveta novonastalih občin Sevnica in Trebnje.
Sporazum je sestavljen v šestih izvodih, od katerih
prejme vsaka stranka po tri izvode.
Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46100-0001/99/1
Št. 460-1-1/2001
Sevnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
1. člen
V 1. členu odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 58/01) se črta beseda »izobraževalno«.
2. člen
V 8. členu se doda nova peta alinea, ki se glasi: »–izvajanje
drugih nalog, ki so v skladu z zakonom o knjižničarstvu«.
3. člen
V 11. členu se črta besedilo druge alinee in se nadomesti z besedilom: »–imenuje in razrešuje direktorja oziroma direktorico zavoda«.
4. člen
V 14. členu se črta besedilo prvega odstavka in se
nadomesti z besedilom: »Direktorja oziroma direktorico zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. Svet si
mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Direktorja
razreši svet na način in po postopku, ki je določen za direktorja javnega zavoda.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67000-0004/01
Sevnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

5389.

Odlok o preimenovanju dela naselja Kamenica v
Kamenško

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86)
in v skladu s pravilnikom o določanju imen, naselij in ulic ter
o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št.
11/80 in Uradni list RS, št. 58/92 – odl. US) ter na podlagi
16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 29.
redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o preimenovanju dela naselja Kamenica v
Kamenško
5388.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/92 in 8/96), 35. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
16. in 20. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št.
87/01) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 29. redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel

1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Sevnica preimenuje del naselja Kamenica v Kamenško.
2. člen
Območje in ime novega naselja Kamenško je prikazano v kartografskih prikazih RPE v merilu 1:5000. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na
Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski

Uradni list Republike Slovenije

Št.

upravi v Sevnici, izpostavi v Sevnici, kjer so na vpogled vsem
zainteresiranim uporabnikom in občanom.
Izdela se seznam hišnih številk starega in novega stanja.
3. člen
V naselju Kamenško se vzpostavijo nove hišne številke
od 1 do 45. Le-te se preštevilčijo in preimenujejo v naselje
Kamenško.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni
v roku enega leta po uveljavitvi odloka, po uradni dolžnosti
uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Stroški za zamenjavo tablice s hišno številko bremenijo
občane.
Lastniki oziroma upravljalci stavbe so dolžni zamenjati
staro tablico s hišno številko z novo.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava v Sevnici, izpostava v Sevnici, mora izvesti
predlagano spremembo v roku šest mesecev po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00401-0001/01
Sevnica, dne 19. decembra 2001.

SLOVENSKE KONJICE
5391.

Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica za leto 2002

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 37/00
in 24/01) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine
Sevnica na 29. redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Slovenske Konjice
za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Slovenske Konjice za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisočih tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002

I.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 1.450.700
Tekoči prihodki (70+71)
814.452
Davčni prihodki
721.191
700 Davki na dohodek in dobiček
560.034
703 Davki na premoženje
92.483
704 Domači davki na blago in storitve
68.674
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
93.261
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
43.350
711 Takse in pristojbine
7.674
712 Denarne kazni
237
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.200
714 Drugi nedavčni prihodki
40.800
Kapitalski prihodki
84.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 41.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
43.000
Prejete donacije
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
551.248
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
551.248

70

71

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica za leto 2002
1. člen
Vrednost točke v skladu z 12. členom odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 24/01) znaša 0,151 za leto 2002.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 42306-0387/01
Sevnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za
leto 2002

Na podlagi 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 – obv. razl.,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odl. US in 70/00), 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter
94. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 31/99 in 19/01) je Občinski svet občine Slovenske
Konjice na 27. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

5390.
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72

73
74

II.
40

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki

1.447.500
258.827

Stran

41

42
43
III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
66.556
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
10.364
402 Izdatki za blago in storitve
170.907
403 Plačila domačih obresti
1.500
409 Rezerve
9.500
Tekoči transferi
571.621
410 Subvencije
28.721
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
288.858
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
48.860
413 Drugi tekoči domači transferi
205.182
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
427.422
420 Nakup in gradnja osnovih sredstev 427.422
Investicijski transferi
189.630
430 Investicijski transferi
189.630
Proračunski presežek (I.-II.)
3.200
(Proračunski primanjkljaj)

– taksa za obremenjevanje vode v skladu z odločbo
pristojnega ministrstva.

Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
5.300
kapitalskih deležev (75)
Prejata vračila danih posojil
5.300
750 Prejeta vračila danih posojil
5.300
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (44)
4.500
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
4.500
440 Dana posojila
4.500
441 Povečanje kapitalskih deležev i naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
–
Prejeta minus dana posojila in spremembe
800
kapitalskih deležev (IV. – V.)

6. člen
Župan je pooblaščen:
– da dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki
je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in
najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov in prejemkov občinskega proračuna.
O ukrepu iz četrte alinee mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
Zadolževanje (50)
–
Zadolževanje
–
500 Domačev zadolževanje
–
Odplačila dolga (55)
4.000
ODPLAČILA DOLGA
4.000
550 Odplačila domačega dolga
4.000
Sprememba stanja sredstev na računih
–
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX)
- 4.000
Neto financiranje (VI.+X)
- 3.200

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski kalsifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov
ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
8,000.000 tolarjev.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
700.000 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
7. člen
Občina izda v letu 2002 poroštva pravnim osebam, v
katerih ima odločujoči vpliv na upravljanje, za izpolnitev obveznosti iz naslova zadolžitve do višine 100,000.000 tolarjev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske
Konjice v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40101-3/01-90
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5392.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-varstvenem zavodu

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96 in 44/00) in 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 27. seji dne 20. 12.
2001 sprejel naslednji

Št.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-3/01
Šalovci, dne 7. decembra 2001.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

SKLEP
I
S tem sklepom se na novo določijo naslednje ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu
Vrtec Slovenske Konjice:
– celodnevni program (1-3 let) 59.942 SIT
– celodnevni program (3-6 let) 54.010 SIT
– poldnevni program (3-6 let)
46.451 SIT
in se mesečno usklajujejo z rastjo inflacije.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 025-2/01-9201-27/3
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

ŠALOVCI
5393.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Šalovci za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni lis RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 20. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 44/01) in
16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/
99) je Občinski svet občine Šalovci na 23. redni seji dne
7. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Šalovci za leto 2002
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ŠTORE
5394.

Odlok o ustanovitvi Komunale Štore, javnega
podjetja za urejevanje in vzdrževanje javnih
naprav d.o.o.

Na podlagi določil zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in v skladu z določili
408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 30/93, 82/94, 20/98 in 84/98) in 16. člena
statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in
112/00) je Občinski svet občine Štore na 22. redni seji
dne 17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Komunale Štore, javnega podjetja
za urejevanje in vzdrževanje javnih naprav
d.o.o .
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo določila, ki se nanašajo na
ustanovitev družbe – javnega podjetja, dejavnost družbe,
upravljanje družbe in druge določbe, ki urejajo financiranje in poslovanje družbe.
2. člen
Pravno organizacijska oblika javnega podjetja je družba z omejeno odgovornostjo.
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

II. FIRMA IN SEDEŽ

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci v letu 2002
znaša 0,4 SIT.

3. člen
Firma družbe je: Komunala Štore, javno podjetje za
urejevanje in vzdrževanje javnih naprav.
Skrajšana firma družbe je: Komunala Štore, javno
podjetje d.o.o.
Sedež družbe je: Štore, Cesta XIV. divizije 15.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 2002 dalje.

4. člen
Družba uporablja žig pravokotne oblike z grafičnim
simbolom in izpisano polno firmo.

Stran
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III. DEJAVNOST
5. člen
Dejavnost družbe je:
– F/45.210 splošna gradbena dela;
– F/45.250 druga gradbena dela, tudi delo specialnih strok;
– K/70.110 organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
– K/70.200 trgovanje z lastnimi nepremičninami;
– K/70.310 dajanje lastnih nepremičnin v najem;
– O/90.001 zbiranje in odvoz odpadkov;
– O/90.002 dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
– O/90.003 ravnanje s posebnimi odpadki;
– O/90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
– O/90.005 druge dejavnosti javne higiene;
– O/93.030 pogrebna dejavnost.

6. člen
V okviru dejavnosti iz 5. člena tega odloka družba za
Občino Štore opravlja dejavnosti gospodarske javne službe
zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, izdelava in
vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe,
pogrebno dejavnost in druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe.
Družba v okviru dejavnosti iz prvega odstavka tega člena
izvaja javna pooblastila, v skladu s področnimi predpisi.
Občina Štore lahko izvajanje nekaterih gospodarskih
javnih služb poveri tudi drugim usposobljenim izvajalcem.

Uradni list Republike Slovenije
Pravice, obveze in odgovornosti v zvezi z upravljanjem
sredstev komunalne infrastrukture se uredijo s posebno pogodbo.
12. člen
Občina Štore je dolžna v skladu z zakonom pripraviti
strategijo razvoja javne gospodarske službe, kot osnovo za
delovanje družbe.
Javno podjetje v okviru svoje dejavnosti izvaja določene naloge na področju razvoja, načrtovanja in pospeševanja
gospodarske javne službe ter inženiringa na področju investicij in gospodarjenja z objekti in napravami, potrebnimi za
izvajanje gospodarske javne službe.
Uresničevanje strategije se določi s pogodbo iz 11. člena tega odloka.
13. člen
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 11. in 12. člena tega odloka se izvaja v skladu z
zakonom.
VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE
14. člen
Občina Štore, kot ustanoviteljica in edina lastnica družbe, samostojno odloča o vseh vprašanjih, o katerih v skladu
z zakonom odločajo družbeniki, preko tričlanskega odbora,
ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Mandat članov odbora je vezan na mandat občinskega
sveta.

7. člen
Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanje gospodarske javne službe, so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarske
javne službe ter zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih
sredstev in večjo produktivnost zaposlenih delavcev.

15. člen
Pristojnosti odbora se podrobneje določijo v statutu
družbe.
Odbor mora vse svoje odločitve vpisati v knjigo sklepov.
Način sklica odbora in njegovega dela se določi s
statutom družbe.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE

16. člen
Poslovanje in delo družbe vodi direktor, ki ga v skladu z
zakonom in po v statutu določenem postopku, imenuje in
razrešuje ustanoviteljica.
Direktor vodi posle družbe in jo zastopa.
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s statutom.

8. člen
Osnovni kapital družbe znaša 2,100.000 SIT. Osnovni
vložek vplača Občina Štore.
9. člen
Občina Štore lahko kot edina lastnica družbe odloči,
da poveča osnovni kapital družbe z dodatnim vložkom oziroma z vključitvijo novih družbenikov.
V. ODGOVORNOST DRUŽBE
10. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.
Premoženje družbe je v pravnem prometu.
VI. RAZVOJ IN UPRAVLJANJE S SREDSTVI KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
11. člen
Občina Štore odda družbi v upravljanje sredstva komunalne infrastrukture s katerimi razpolaga.

VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN LETNI
RAČUNOVODSKI IZKAZI
17. člen
Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev v okviru
opravljanja gospodarske javne službe,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih za sofinanciranje lokalnih gospodarskih služb,
– iz drugih virov, določenih z zakonom in občinskimi
predpisi.
18. člen
Direktor je dolžan pripraviti letni računovodski izkaz
skladno s predpisi, poslovno poročilo in predlog za delitev
dobička oziroma pokrivanje morebitne izgube.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

109 / 28. 12. 2001 / Stran 12119

19. člen
Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske
javne službe, ki presega dobiček družbe od opravljanja drugih dejavnosti, krije lastnica, v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
O razporejanju morebitnega dobička od opravljanja gospodarske javne službe odloči lastnica v skladu z zakonom
in statutom družbe.

ljuje na podlagi proračuna občine za leto 2001, vendar
najdlje do 31. 3. 2002.

IX. AKTI DRUŽBE

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2002.

20. člen
Statut družbe, v katerem se podrobneje določijo organizacija in delovanje družbe, delo in odločanje organov družbe, pogoji in postopek imenovanja direktorja ter druga vprašanja, sprejme odbor po predhodnem soglasju občinskega
sveta.
Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema druge splošne akte.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vršilec dolžnosti direktorja družbe opravlja svojo funkcijo do imenovanja direktorja.

2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno uporabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2001.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje
investicij v teku.

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Občine Štore za leto
2001.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s
1. 1. 2002.
Št. 40204-0001/01-001
Štore, dne 10. decembra 2001.

22. člen
Odbor iz 14. člena tega odloka se mora konstituirati
najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
Statut mora biti sprejet najkasneje v 60 dneh od konstituiranja odbora.

Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30002-0001/01-006
Štore, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

5395.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Štore v letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 59/99, 63/99, 22/00 in 70/00), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 30. člena
statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00)
je župan Občine Štore dne 10. 12. 2001 sprejel

VIDEM
5396.

Na podlagi 2., 28. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99,
61/99) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS,
št. 18/99) je Občinski svet občine Videm na 30. redni seji,
dne 14. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Videm za leto
2001
V odloku o proračunu Občine Videm se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine
Videm za leto 2001, opredeljeni v splošnem delu, so
naslednji:
v SIT

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Štore v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Štore za leto 2002, se
financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno nada-

Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za
leto 2001

Bilanca prihodkov Račun finančnih
in odhodkov
terjatev in naložb

Prihodki
Odhodki
Presežek
Primanjkljaj

679,588.445
679,588.445
–
–

–
–
–
–

Račun
financiranja

–
–
–
–
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Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
41
Št. 031-01/698-01/24
Videm, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.
42
43

5397.

III.

ODLOK
o proračunu Občine Videm za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Videm za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

I.
70

71

72
73
74
II.
40

–
12.000
199.397
4.750
68.880
20.110
105.657
262.266
262.266
2.500
2.500
29.091

Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2002

Na podlagi 2., 28. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99,
61/99) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS,
št.18/99) je Občinski svet občine Videm na 29. redni seji
dne 27. 11. 2001 sprejel

A)

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.–II.)

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov
v 000 SIT
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
577.811
Tekoči prihodki (70+71)
177.254
Ddavčni prihodki
152.635
700 Davki na dohodek in dobiček
146.238
703 Davki na premoženje
3.502
704 Domači davki na blago in storitve
2.895
Nedavčni prihodki
24.619
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
2.400
711 Takse in pristojbine
2.792
712 Denarne kazni
27
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
800
714 Drugi nedavčni prihodki
18.600
Kapitalski prihodki
–
Prejete donacije
–
Transferni prihodki
400.557
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
400.557
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
606.902
Tekoči odhodki
143.739
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
38.449
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.306
402 Izdatki za blago in storitve
86.984

B)
IV.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441)
44 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
VII. Skupni presežek (primankljaj)
prihodki minus odhodki ter saldo
prejetih in danih posojil (I.+IV.) – (II.+V.)
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
IX. Odplačila dolga
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
29.091
29.091
29.091
–
–
29.091
–

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, in posebni del, sestavljen po
funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
– prihodki režijskega obrata.
4. člen
Od prihodkov proračuna se izloči najmanj 0,5% sredstev proračuna in nameni za sredstva rezerv občine. Izločanje v občinsko rezervo se izvrši delno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto. Izločanje
prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve 1,5%
letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov
za zadnje leto.
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Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
5. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
6. člen
Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva za
promocijo občine in pokroviteljstva. O razporeditvi promocijskih sredstev in sredstev za pokroviteljstva in reprezentanco
odloča župan oziroma od župana pooblaščena oseba in o
porabi praviloma dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali
s posebnim aktov občinskega sveta določeno drugače.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva le
za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem
načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo, v skladu z
zakonom, odobreni na državni ravni in za katere bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
9. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom, upravi in
javnim zavodom zagotavljajo: sredstva za plače, za druge
osebne prejemke, za prispevke delodajalca, za materialne
in druge stroške ter sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za delo delavcev se zagotavljajo mesečno,
glede na skupine delovnih mest, funkcij, osnovne plače in
dodatki.
Sredstva za materialne stroške občinske uprave in
javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti
proračuna.
Sredstva in druge odhodke na podlagi pogodb, faktur
oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter
storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili zakona o javnih naročilih.
11. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v
mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna
obveznosti, ki presegajo z njim določena sredstva.
12. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Videm je odgovoren
župan.
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13. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za
določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora
predhodno obvestiti svet občine.
14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
namena, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so
usklajeni s porabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo
dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja so prihodek občinskega proračuna.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
dajanju soglasij odloča svet občine.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 031-01-695/2001
Videm, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

5398.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) je Občinski svet
občine Videm na 29. redni seji z dne 27. 1. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Videm
1. člen
V celotnem besedilu statuta se spremeni besedna
zveza »tajnik« občine in se nadomesti z besedno zvezo
direktor(ica) občinske uprave.
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2. člen
Spremeni se tretji odstavek 106. člena statuta tako, da
se glasi:
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 1,5% letno doseženih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-697/2001
Videm, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

ŽELEZNIKI
5399.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Železniki

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 57. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je
župan Občine Železniki sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Železniki
1. člen
Za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002 se začasno
nadaljuje financiranje tistih nalog občinskega proračuna Občine Železniki, ki so bile opredeljene v odloku o spremembi
odloka o proračuna Občine Železniki za leto 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem
obdobju v proračunu za leto 2001.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2002.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, začne veljati z
dnem podpisa, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 080-09-7937
Železniki, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
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ŽIROVNICA
5400.

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto
2002

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in
89/99), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01) in 18. člena statuta Občine Žirovnica
(Uradni list RS, št. 23/99 in 71/01) je Občinski svet občine
Žirovnica na 29. seji dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002
1. člen
Proračun Občine Žirovnica za leto 2002 sestavljajo
splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni
del proračuna, to je finančni načrt, ki vsebuje podrobnejši
pregled prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami
in načrt razvojnih programov.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov
izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki,
tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
V finančnem načrtu so prihodki razvrščeni po vrstah
prihodkov, kot jih opredeljuje zakon o financiranju občin in
sicer na prihodke za financiranje primerne porabe, prihodke
iz naslova finančne izravnave, prihodke od upravljanja in
razpolaganja s premoženjem, druge prihodke po 25. členu
zakona o financiranju občin ter prihodke od sofinanciranj.
Na strani odhodkov so odhodki načrtovani po dejavnostih.
V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine
in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 403,482.000 SIT in odhodke v višini
414,864.000 SIT.
Primanjkljaj plana prihodkov in odhodkov znaša –
11,382.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena
prejeta vračila danih posojil v višini 200.000 SIT in povečanje kapitalskih naložb v višini 3,000.000 SIT. Saldo računa
finančnih terjatev in naložb znaša –2,800.000 SIT.
Račun financiranja obsega zadolževanje v višini
15,000.000 SIT in odplačila dolgov v višini 818.000 SIT.
Neto zadolževanje proračuna znaša 14,182.000 SIT.
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega
varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva
za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno
varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, druge javne potrebe, sredstva za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči in oblikovanje rezerv.
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4. člen
Občina Žirovnica v letu 2002 razpolaga s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2002 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12.
2002.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti
od dinamike nastajanja obveznosti in možnosti pokrivanja
stroškov z lastnimi prihodki, če ni v zakonu, posebnem
aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo
med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je
določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z
zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v finančnem načrtu.
Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje
dejavnosti posrednega proračunskega uporabnika, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali
odlokom drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.
Proračunski uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je
možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov,
na predlog pristojnega odbora, dodeljuje s sklepom župan.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava mora
redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem
obveščati župana. Finančni referent za proračun kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb, za usklajenost izplačil z višino in namenom porabe, za zakonitost
in upravičenost porabe pa odgovarjajo delavci občinske
uprave, zadolženi za posamezna področja.
8. člen
Splošna proračunska rezervacija za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikuje v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
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9. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v
višini 1,000.000 SIT. Rezerve se uporabljajo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Del sredstev
se izloča v rezervo začasno vsak mesec, dokončno pa po
zaključnem računu za preteklo leto.
O uporabi sredstev obvezne rezerve do višine 500.000
SIT za posamezni namen odloča župan na predlog delavca
občinske uprave, odgovornega za finance, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi
sredstev rezerve župan obvešča občinski svet.
10. člen
Župan je pooblaščen, da na predlog finančnega referenta za proračun, deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah. Župan je pooblaščen za
nabavo nepremičnin do vrednosti 1,000.000 SIT za posamezni namen. O nabavi nepremičnin na podlagi pooblastila
župan obvesti občinski svet na prvi seji.
11. člen
Občina se v letu 2002 lahko zadolži za financiranje
investicij v infrastrukturne objekte v višini do 15,000.000
SIT. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z
zakonom.
Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.
O vsaki posamezni zadolžitvi odloča občinski svet.
12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Žirovnica, se smejo dolgoročno
zadolževati le s soglasjem ustanovitelja oziroma soustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z
zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.
13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
14. člen
Nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter
storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih oziroma navodilom za oddajo javnih
naročil male vrednosti.
15. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na
namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost
uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe
sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem uporabniku proračuna.
16. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti finančne načrte za leto 2002 najpozneje v 30 dneh po uvelja-
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vitvi tega odloka in jih posredovati občinski upravi. Finančni
načrt posrednega uporabnika mora biti v skladu s sprejetim
proračunom. V finančnem načrtu se prikaže realizacija za
leto 2000, ocena realizacije za leto 2001 in ocena za leto
2002 in primerjava plana za leto 2002 na obe predhodni
leti.
Posredni uporabniki proračuna so dolžni do 28. 2.
2003 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune
za leto 2002 in realizacijo finančnega načrta za leto
2002.
17. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za
posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.

5401.

Uradni list Republike Slovenije
O prerazporeditvah župan šestmesečno obvešča občinski svet.
18. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih
programov so sestavni deli tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/01
Žirovnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 1., 4., 5., 9. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest, 10. in 18.
člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) in
4. in 5. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št.
65/99), odloka o kategorizaciji cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 81/01) je Občinski svet občine Žirovnica na
29. seji dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest
1. člen
4. člen odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni
list RS, št. 81/01) se spremeni tako, da se črtajo naslednje
lokalne ceste:

Zaporedna št. 5. postane zap. št. 4., zap. št. 7. in 8. pa zaporedna št. 5. in 6.
Številka “16.309“, ki navaja skupno dolžino lokalnih cest se nadomesti z “9.450 m“.

Uradni list Republike Slovenije
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2. člen
Iz javnih poti se črtajo naslednje javne poti:

Zaporedne št. od 19 do 81 postanejo zap. št. od 18 do 80.
Zap. št. 83 postane zap. št. 82.
Zap. št. od 85 do 100 postanejo zap. št. od 83 do 98.
Pri javni poti pod za. št. 73 se spremeni potek ceste Breg 16 – Breg 21 v Breg 22 – Breg nove hiše, spremeni se konec
ceste Breg 21 v do poljske poti, ter dolžina ceste 100 m v 605 m.
Med javne poti (JP) v naseljih in med naselji se uvrstijo:

Številka “20.494“, ki navaja skupno dolžino javnih poti, se nadomesti s št. “29.499m“.
Številka “36.803“, ki navaja skupno dolžino občinskih cest, se nadomesti s št. “38.949 m“.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00201-0005/01
Žirovnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.
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5402.

Spremembe statuta Občine Žirovnica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in
70/00) in 18. ter 87. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99 in 71/01) je Občinski svet občine
Žirovnica na 29. seji dne 19. 12. 2001 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Žirovnica
1. člen
V statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99
in 71/01) se v 13. členu črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se po
novem glasi: “Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja
občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– potrjuje začasne nujne ukrepe župana,
– določi organizacijo občinskega sveta in uprave ter
način njunega delovanja v vojni,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter
člane komisij in odborov občinskega sveta,
– imenuje člane drugih organov občine, ki so ustanovljeni na podlagi tretjega odstavka 13. člena,
– imenuje volilno komisijo za občinske volitve,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske
uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor zakon oziroma po njegovem pooblastilu statut
občine ne določata drugače,
– odloča o najemu dolgoročnih posojil,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov občanov,
– potrjuje cene za opravljanje komunalnih storitev,
– odloča o prevzemu opravljanja državnih nalog,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu
načelnika upravne enote,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in
statut.
3. člen
V 27. členu se spremeni drugi odstavek, ki se po
novem glasi: “Občinski svet sprejema odločitve z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ne
določa drugače.”
4. člen
V 32. členu se na koncu prvega odstavka doda “ter
amandmaje”.
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5. člen
V 34. členu se dopolni drugi odstavek z besedilom:
“najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.”
6. člen
37. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
“Nadzorni odbor mora podati mnenje k predlogu proračuna
in zaključnega računa.”
7. člen
V 43. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
8. člen
V 48. členu se dodata novi prvi in drugi odstavek, ki se
glasita: “Podžupana imenuje in razrešuje na predlog župana
občinski svet izmed članov občinskega sveta.
S sklepom o imenovanju podžupana se ugotovi, da bo
podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata
opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev
do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo
župana, nima pravice glasovati na občinskem svetu.”
Sedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
9. člen
V drugem stavku prvega odstavka 52. člena se “50
volivcev” nadomesti z “najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma posameznem naselju” ter črta “, oziroma zahteva z 10 podpisi, če se nanaša na posamezno naselje”.
V tretjem odstavku se doda: “Občinski organi morajo
odločitve obvezno preučiti in o tem obvestiti vaške odbore
občine oziroma posameznega naselja.”
10. člen
V 54. členu postane drugi odstavek prvi odstavek ter
prvi odstavek drugi odstavek.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi: “Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma
občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev
zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek, v katerem
se beseda “overovljenimi” nadomesti z besedo “overjenimi”.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: “Občinski svet
razpiše referendum v petnajstih dneh od vložitve zahteve.”
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek, v
katerem se črta beseda “vseh volivcev” in na koncu doda
“glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je
glasovanja udeležila večina.”
Dodata se dva nova odstavka, ki se glasita: “Ob vloženem predlogu oziroma dani pobudi za razpis referenduma
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu. V primeru,
da je splošni akt na referendumu potrjen, se objavi skupaj z
objavo o izidu referenduma.
V primeru zavrnitve splošnega akta ali njegovih posameznih določb se splošni akt ne objavi, dokler se ne spremeni v skladu z voljo volivcev. Odločitev na referendumu
zavezuje občinski svet do konca njegovega mandata.”
11. člen
V 56. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.
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12. člen
72. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: “Na
območju Občine Žirovnica se kot gospodarske javne službe
opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in
odvajanje padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga ter čiščenje in urejanje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce
in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– oskrba naselij s plinom iz lokalnih omrežij,
– oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– urejanje pokopališč,
– pogrebne storitve,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava,
– plakatiranje, reklamni napisi in okrasitve naselij,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– zatiranje insektov in škodljivih glodalcev,
– skrb za zapuščene živali,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova infrastrukturnih objektov in naprav v lasti občine, namenjenih za opravljanje
javnih služb,
– varstvo pred požari,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in
– druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v
pristojnosti občine.
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
kot javno službo:
– dejavnost vzgoje in izobraževanja,
– osnovno zdravstvo in lekarniško dejavnost,
– osebno pomoč družini,
– knjižničarstvo in
– dejavnost muzejev.”
13. člen
V četrtem odstavku 74. člena se črta beseda “lahko”.
14. člen
V 75. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: “S
prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.”
15. člen
76. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
“Občina pridobiva prihodke iz sredstev države, iz lastnih
virov in iz zadolžitev občine.”
16. člen
V 77. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: “Zaključni račun mora biti pred obravnavo na občinskem svetu revidiran najmanj v obsegu, ki ga določa zakon.”
17. člen
V 79. členu se spremeni prvi stavek tako, da se po
novem glasi: “Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5%
zadnjega sprejetega proračuna.”
18. člen
80. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: “V
proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko
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rezervo, v katero se izloča del skupno doseženih letnih
prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom,
vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec,
dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo
leto.”
19. člen
81. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
“Proračunska rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer
kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
2. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja.
O uporabi sredstev iz prvega odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlokom.
Župan odloča o uporabi sredstev v posameznem primeru na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave do zneska, določenega v odloku o proračunu Občine Žirovnica. O uporabi sredstev obvešča občinski svet s
pisnimi poročili.”
20. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Občina se sme zadolževati le na podlagi predhodnega
soglasja ministra, pristojnega za finance, v skladu z zakonom o financiranju občin. Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil.”
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
21. člen
V 84. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: “Občina
mora o zadolževanju in izdajanju poroštev po tem členu
obveščati ministrstvo, pristojno za finance.”
22. člen
V 97. členu se besede “Uradnem listu RS” nadomestijo z besedami “Uradnem vestniku Gorenjske”.
23. člen
Naziv “tajnik občine” se v členih, kjer se pojavlja, nadomesti z nazivom “direktor občinske uprave”.
24. člen
V poglavju Prehodne in končne določbe se doda nov
107. člen, ki se glasi: “Oblika nazivov, ki jih imajo občinski
funkcionarji, drugi organi občine ter delavci občinske uprave, se uporablja glede na trenutno zasedbo (moški, ženska).”
Dosedanji 107., 108. in 109. člen postanejo 108.,
109. in 110. člen.
25. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/01
Žirovnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.
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Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Žirovnica za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in
70/00) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 29. seji
dne 19. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Žirovnica za leto 2002
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žirovnica znaša v letu
2002 mesečno:
– v stanovanjskem in počitniškem tipu območja
0,0197 SIT,
– v poslovnem in proizvodnem tipu območja
0,0544 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja
2002.
Št. 03200-0029/99-7
Žirovnica, dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

5404.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks na območju Občine Žirovnica
za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99
in 70/00), 3. člena odloka o komunalnih taksah v Občini
Žirovnica (Uradni list RS, št. 37/01), 4. člena statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 3/99) in 18. člena statuta
Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski
svet občine Žirovnica na 29. seji dne 19. 12. 2001
sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks na območju Občine Žirovnica
za leto 2002
1. člen
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2002 znaša 10,20 SIT.
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2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 03200.0029/99-08
Žirovnica, dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

5405.

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Žirovnica v letu 2002

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in 18. člena statuta
Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99 in 71/01) je
Občinski svet občine Žirovnica na 29. seji dne 19. 12.
2001 sprejel

SKLEP
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini
Žirovnica v letu 2002
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v
Občini Žirovnica, rojene v letu 2002, določa upravičence,
višino dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu
otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za
pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica,
– da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
4. člen
Višina prispevka znaša 22.000 SIT neto.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega
sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri Občinski
upravi občine Žirovnica najkasneje do 31. 12. 2002, oziroma do 28. 2. 2003, če je otrok rojen po 1. 12. 2002.
6. člen
Zahtevku iz prejšnjega člena mora biti priloženo:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
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– številka novorojenčeve hranilne knjižice in
– davčna številka novorojenca.
7. člen
Prispevek se nakaže na hranilno knjižico novorojenca.
8. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe
ali pristojnega centra za socialno delo lahko odloči, da se
prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo
koristi otroka.

Št.

5407.
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Sklep o najemnini za grobni prostor in mrliško
vežico za leto 2002

Na podlagi 14. člena odloka o pokopališkem redu v
Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 41/96) in 20. člena
statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski
svet občine Mislinja na 31. seji dne 14. 11. 2001 sprejel
naslednji

SKLEP
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15203-0002/01
Žirovnica, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

MISLINJA
5406.

Odlok o spremembi odloka o javnih prometnih
površinah in o ureditvi cestnega prometa v
Občini Mislinja

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97), 17. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) ter 20. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 31. redni
seji dne 14. 11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o javnih prometnih
površinah in o ureditvi cestnega prometa v
Občini Mislinja
(Uradni list RS, št. 57/99)

I
1. Najemnina za grobni prostor za leto 2002 znaša:
Vrsta groba

– enojni
– dvojni
– trojni
– žarni

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344 04-01/99
Mislinja, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

2.220 SIT
3.600 SIT
5.690 SIT
1.610 SIT

2. Najemnina za uporabo mrliške vežice v letu 2002
znaša:
do 8 ur
do 32 ur
nad 32 ur

7.430 SIT
8.040 SIT
9.420 SIT

V času ogrevanja prostorov se najemnina poveča za
2.480 SIT/dan.
Za izposojena prevozna sredstva na dom je pristojbina
1.230 SIT.
II
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 35207-0001/2001, 35207-0002/2001, 352070003/2001
Mislinja, dne 12. decembra 2001.

1. člen
Odlok o javnih prometnih površinah in o ureditvi cestnega prometa v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 57/99)
se spremeni tako, da se doda nov 27.a. člen, ki glasi:
“27.a člen
Občinski urad Mislinja lahko določi večjo trajno osno
obremenitev od maksimalnih osnih obremenitev, ki so določene v 27. členu tega odloka, če to omogoča dejansko
stanje ceste ali parkirišča. Sposobnost prevzemanja večje
osne obremenitve občinski urad določi, če to izhaja iz pridobljenega mnenja strokovnega izvedenca, ali pa je to razvidno iz projekta izgradnje ceste.”

Najemnina in vzdrževanje pokopališča in objektov

Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

5408.

Sklep o določitvi povprečne gradbene cene
stanovanj, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Mislinja

Na podlagi 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00) in 5.
člena odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni
list RS, št. 35/97 in 37/98) je Občinski svet občine Mislinja
na 31. redni seji dne 14. 11. 2001 sprejel
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SKLEP
o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Mislinja
1. člen
A) Povprečna gradbena cena 1 m 2 stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja, na dan 31. 12. 2001 znaša 115.976 SIT.
B) Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč, za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve, na dan 31. 12. 2001 znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 4.624 SIT/m2 koristne površine objekta,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 6.605 SIT/m2 koristne površine objekta.
2. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se oblikuje na podlagi 3.
člena odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni
list RS, št. 35/97 in 37/98).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 46501-00017/2000
Mislinja, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

5409.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za objekte na območju
Občine Mislinja

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodil za izračun komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00, 115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 31. seji sveta dne 14. 11. 2001
sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za objekte na območju Občine Mislinja
I
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2002 na
območju Občine Mislinja se določijo v znesku 19.017
SIT/m2 stavbišča objekta.
II
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 stavbišča objekta v letu 2002 za posamezno komunalno opremo
znašajo:
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individualna raba:

– kanalizacijsko omrežje
– vodovodno omrežje
– električno omrežje
– telefonsko omrežje
Skupaj:

SIT/m2

Delež

3.042
1.902
1.902
761
7.607

(16%)
(10%)
(10%)
(4%)
(40%)

kolektivna raba:

– makadamska cesta
– asfaltna prevleka
– meteorna kanalizacija
– javna razsvetljava
Skupaj:

SIT/m2

Delež

5.705
1.902
2.281
1.522
11.410

(30%)
(10%)
(12%)
(8%)
(60%)

III
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v posamezna območja v občini in namembnost objekta tako, da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje,
– KL = 0,50 za II. območje,
– KL = 0,25 za III. območje;
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 1,00 za počitniške hiše,
– KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
– KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
– KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
– KN = 0,20 za garaže in športne objekte.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se
upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.
IV
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na
območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po tem
sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto
infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za
priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V
Stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbišča oziroma stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki
se urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo
na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje. Za
izračun najnižjega prispevka, ki ga mora zavezanec plačati za priključitev individualne stanovanjske hiše na javno
kanalizacijo, se upošteva 100 m2 stavbišča. Za priključitev večstanovanjskega objekta na javno kanalizacijo pa
se upošteva 60% površine stanovanja, ki se pomnoži z
zneskom povprečnih stroškov komunalnega opremljanja
s kanalizacijo na 1 m 2 stavbišča.
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VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 35201-0008/2001-2
Mislinja, dne 12. decembra 2001.

Št.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 42304-0002/2000
Mislinja, dne 12. decembra 2001.

Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

5410.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mislinja za leto 2002

Na podlagi 9., 58., in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 21 in 127. člena
statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00) ter 13.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 77/96, 37/98 ter 17/01) je Občinski
svet občine Mislinja na 31. seji dne 14. 11. 2001 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
za leto 2002
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2002 znaša
0,080 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 42304-0002/2000
Mislinja, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

5411.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse za taksne predmete

Na podlagi 4. in 17. člena odloka o komunalnih taksah
v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 66/96 in 47/97) in 20.
člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00) je
Občinski svet občine Mislinja na 31. seji dne 14. 11. 2001
sprejel naslednji

SKLEP
I
Vrednost točke za izračun komunalne takse za taksne
predmete v Občini Mislinja za leto 2002 znaša 14,50 tolarjev.
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Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

5412.

Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. U-I-13/9495, 45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94-18, 57/94 in
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US
in 70/00), 29.člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 20. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet
občine Mislinje na 32. seji dne 12. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Mislinja za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Mislinja za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Proračun leta 2002
I.
SKUPAJ PRIHODKI
588,962.000
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI
293,269.000
(70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
253,335.000
(700+701+702+703+704+705+706)
700 Davek na dohodek in dobiček 216,394.000
703 Davki na premoženje
15,372.000
704 Domači davki na blago in storitve
21,569.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
39,934.000
(710+711+712+712+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
23,327.000
711 Takse in pristojbine
3,099.000
712 Denarne kazni
8.000
713 Prihodki prodaje blaga in storitev 100.000
714 Drugi nedavčni prihodki
13,400.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
73,000.000
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
32,000.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
41,000.000
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TRANSFERNI PRIHODKI
222,693.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančni institucij
222,693.000
II.
SKUPAJ ODHODKI
636,637.265
(40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
156,431.000
(400+401+402+403+404+409)
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
25,850.000
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
3,930.000
402 Izdatki za blago in storitve
123,661.000
403 Plačila domačih obresti
90.000
409 Sredstva, izločena v rezerve
2,900.000
41
TEKOČI TRANSFERI
180,506.265
(410+411+412+412+414)
410 Subvencije
5,110.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
85,379.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
21,549.000
413 Drugi tekoči domači transferi
(4130+4131+4132+4133)
68,468.265
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
291,700.000
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
291,700.000
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
8,000.000
430 Investicijski transferi
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
-47,675.265
(I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS ODHODKI)
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Konto Proračun leta 2002
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
180.000
(750+751)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
180.000
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
180.000
(440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
180.000
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
0
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V)
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)-47,675.265
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV) - (II. + V)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
Konto
Proračun leta 2002
VIII. ZADOLŽEVANJE
20,000.000
(500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
20,000.000
IX.
ODPLAČILO DOLGA
400.000
(550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
19,600.000
(VIII.-IX.)
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
-28,075.265
(VII.-X.)
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Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Mislinja so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu financiranja terjatev in naložb ter v
računu financiranja, ki so sestavni del proračuna.
3. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v rezervni
sklad Občine Mislinja v višini določeni s proračunom. Sredstva se uporabijo za namene, določene z zakonom.
4. člen
Skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje, če je to v skladu s
primerno porabo in v okviru doseženih prilivov. Z uskladitvijo se prioritetno zagotovijo sredstva za plače, pri čemer
se upošteva osnova za obračun plač, ki jo določi Vlada
Republike Slovenije, ter nujni materialni stroški.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu proračuna.
6. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se
sredstva proračuna med letom nakazujejo uporabnikom
kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi
faktur, pogodb in pisnih zahtevkov.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko začasno zadrži izvrševanje posameznih
izdatkov v skladu z določbami 40. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99).
Za zakonito in namensko uporabo sredstev uporabnikov proračunskih sredstev so odgovorni njihovi vodje in
vodje računovodstev.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
9. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– prerazporeditvah porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe
v posebnem delu proračuna za neposredne uporabnike,
– uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, in o tem obvešča občinski svet,
– uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 500.000 tolarjev,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti in
– prerazporeditvi sredstev v strukturi odhodkov za odhodke, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti (na primer spremenjene okoliščine zaradi višje
sile, sprememba kolektivne pogodbe, sprejetje novega ali
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Št.

spremembe zakona oziroma odloka, ki zahteva višje odhodke proračuna).
10. člen
O zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, odloča občinski svet.
11. člen
Vsi prihodki, ki jih občinski urad doseže s svojo dejavnostjo, in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodki občinskega proračuna.
12. člen
Ta odlok začne veljati nasledni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.
januarja 2002 dalje.
Št. 40302/0001/2001
Mislinja, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

5413.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme poslovnih nepokritih površin
na območju Občine Mislinja

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodil za izračun komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00, 115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 31. seji sveta dne 14. 11. 2001
sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme poslovnih nepokritih površin na območju
Občine Mislinja
I
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2002 na
območju Občine Mislinja se določijo v znesku 2,713.000
SIT/m2 za poslovne površine, ki se funkcionalno uporabljajo
za gospodarsko dejavnost (parkirišča, odprta skladišča, gostinski vrtovi in druge urejene nepokrite površine) ter površine za športno in rekreativno dejavnost (igrišča).
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kolektivna raba:

– makadamska cesta
– asfaltna prevleka
– meteorna kanalizacija
– javna razsvetljava
Skupaj:

SIT/m2

Delež

814
271
326
217
1.628

(30%)
(10%)
(12%)
(8%)
(60%)

III
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v posamezna območja v občini in namembnost objekta tako, da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) korekcijski faktor glede na lokacijo površine:
– KL = 0,75 za I. območje,
– KL = 0,50 za II. območje,
– KL = 0,25 za III. območje;
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 0,60 za proizvodno in poslovno dejavnost,
– KN = 0,20 za športno in rekreativno dejavnost.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se
upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.
IV
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na
območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po tem
sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto
infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za
priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 35201-0008/2001-1
Mislinja, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

II
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 nepokrite poslovne površine v letu 2002 za posamezno komunalno
opremo znašajo:

RADEČE
5414.

Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2002

individualna raba:

– kanalizacijsko omrežje
– vodovodno omrežje
– električno omrežje
Skupaj:

SIT/m2

Delež

407
407
271
1.085

(15%)
(15%)
(10%)
(40%)

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 102. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Radeče na 14. redni seji
dne 21. 12. 2001 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Radeče za leto 2002

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Radeče za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

Skupina/Podskupina kontov

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE

74

40

41

42

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+ 41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitev
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI

Proračun leta 2002

109.760

C) RAČUN FINANCIRANJA

Proračun leta 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

Skupina/Podskupina kontov

531.633
388.791
279.031
227.992
25.079
25.960

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih
V tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

97.000
2.735
20
9.000
1.005
25.000
25.000

279
279
117.563
117.563
533.633
84.050
41.040
5.314
31.696
6.000
212.217
40.300
18.543
153.374
153.550

- 2.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

2. VIŠINA PRORAČUNA

153.550
83.816
83.816

2.000
2.000
2.000

2.000

Proračun leta 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

2.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF,
tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega porabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
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Župan predvidoma v mesecu juniju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in
njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitev in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
5.000.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
10.000.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi sporočili
obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemi v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun za leto 2002
lahko zadolži do višine 10 mio tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Radeče, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic
20,000.000 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine 10 mio tolarjev.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

Št.
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/01-14-20
Radeče, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

5415.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Radeče

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/94, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 18. in 75. člena statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) in v skladu z uredbo o
skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni
list RS, št. 24/98 in 56/98) je Občinski svet občine Radeče na 14. seji dne 21. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava v Občini
Radeče, določi organizacija in delovno področje ter urejajo
druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in podžupan, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.
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II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Radeče ustanovi enovit organ Občinska uprava občine Radeče, s sedežem v Radečah Ulica Milana Majcna 1 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanje prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava
naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in
tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe
občinskih organov,
– naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,
ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, ocen sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
– strokovno pravno pomoč županu, občinskemu svetu
in drugim občinskim organom,
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
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– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, kijih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge, s področja upravnih zadev.
10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska dela in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, javne zavode, javna podjetja in krajevne skupnosti,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju gospodarstva in kmetijstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– pripravlja in spremlja izvajanje javnih naročil,
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na
različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za spremljanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske dokumentacije,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
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14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture
občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,
skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge na tem področju.
16. člen
V okviru občinske uprave se lahko oblikuje kot samostojna organizacijska enota režijski obrat, ki opravlja dejavnost javnih gospodarskih služb.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
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– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se
nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti univerzitetno izobrazbo.
22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter
razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.
23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s
tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine.
24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z
zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter navodilih tajnika občinske uprave.
Za svoje delo so odgovorni tajniku občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan po potrebi, predvidoma enkrat
na teden.

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga
imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino,

27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.
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28. člen
Župan, najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi
tega odloka, izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
občinski upravi, ki je podlaga za razporeditev delavcev na
ustrezna delovna mesta.

Uradni list Republike Slovenije
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 03200-1/01-15
Radeče, dne 21. decembra 2001.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Radeče (Uradni list RS, št. 35/01).
30. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/01-18
Radeče, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občina Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

Župan
Občina Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

5417.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks

Občinski svet občine Radeče je na podlagi 2. točke
odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 5/00) in 18.
člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) na
14. seji dne 21. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks
5416.

Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Radeče

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, Uradni list
RS, št. 45/94 in odločba US RS, Uradni list RS, št. 57/94
in 14/95), 50. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) in 34.g člena sprememb zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 36/98) je Občinski svet občine
Radeče na 14. redni seji dne 21. 12. 2001 sprejel

1
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Radeče za leto 2002 znaša 120 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od list januarja
2002 dalje.
Št. 03200-1/01-16
Radeče, dne 21. decembra 2001.

SKLEP
o ugotovitvi povprečne gradbene cene in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Radeče
1
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena
stanovanj, cena stavbnega zemljišča in (korist) povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za območje Občine Radeče za leto 2002.
2
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine za območje Občine Radeče znaša v decembru
2001, 149.774,46 SIT in se med letom valorizira v skladu z
indeksi rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
3
Cena stavbnega zemljišča (korist) se določi na 0,7%
od povprečne gradbene cene.
4
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 20% od povprečne gradbene cene m2 koristne
stanovanjske površine.
(10% individualna raba in 10% kolektivna raba).

Župan
Občina Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

5418.

Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, Uradni list
RS, št. 45/94 in odločba US RS, Uradni list RS, št. 57/94
in 14/95), 50. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94), 34.g člena sprememb zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) in 8. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče
(Uradni list RS, št. 16/96) je Občinski svet občine Radeče
na 14. redni seji dne 21. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1
Vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2002 znaša 2,48 SIT.

Uradni list Republike Slovenije
2
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od list januarja 2002 dalje.
Št. 03200-1/01-17
Radeče, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občina Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

5419.

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Radeče

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95, 40/99 in 36/00), 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 in 107/00) in 18. člena statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine
Radeče na 14. seji dne 21. 12. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost v
Občini Radeče
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski
obrati).
2. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni
čas gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi
poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki
samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.
3. člen
Gostinski obrat ali kmetija obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega
časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99 in 107/00).
4. člen
Gostinec, oziroma kmet določi podaljšan obratovalni
čas gostinskega obrata, kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije v
petek in soboto od 22. do 2. ure,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice
v petek in soboto od 22. do 2. ure.
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5. člen
Gostinski obrat ali kmetija sme, ne glede na že izdano
soglasje k podaljšanem času, občasno obratovati v dodatnem podaljšanem času ob izjemnih prilikah (poroke, obletnice itd.), vendar si mora za to izjemno podaljšanje obratovalnega časa vsakič pridobiti predhodno soglasje Občinske
uprave občine Radeče, za katero zaprosi najmanj 15 dni
pred nameravano prireditvijo.
Soglasja so vezana na točno določene datume in ne
veljajo za druge dni.
6. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko
občinska uprava izdajo soglasja k podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišče, protihrupna zaščita, prometna
varnost, nemoten odhod gostov iz gostinskega lokala, urejenost okolice lokala …).
Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljšanem obratovalnem času ne izda.
7. člen
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega
časa za svoj gostinski obrat oz.kmetijo prijaviti Občinski
upravi občine Radeče v skladu z 11. in 12. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
(Uradni list RS, št. 78/99).
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost.
Soglasje za podaljšani obratovalni čas se izda za določen čas, in sicer za eno koledarsko leto.
8. člen
Občinska uprava lahko v roku 10 dni od dneva, ko je
od organov nadzora izvedela za neizpolnjevanje pogojev, z
odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnem času v naslednjih primerih:
– večkratne prekoračitve dovoljenega podaljšanega
obratovalnega časa,
– večkratna posredovanja s strani policije oziroma inšpekcijskih organov v času podaljšanega obratovalnega časa,
– utemeljene pritožbe občanov, ki jih zbere krajevna
skupnost,
– neizpolnitev drugih pogojev, določenih s strani Občinske uprave občine Radeče.
V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega
odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve
tega soglasja najmanj za 6 mesecev vnaprej.
9. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje pristojna tržna inšpekcija in policija.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/01-19
Radeče, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občina Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.
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VLADA
5420.

Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene
zemeljskega plina iz transportnega omrežja

Na podlagi pete točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o
listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole
cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o oblikovanju povprečne prodajne cene
zemeljskega plina iz transportnega omrežja
1. člen
S to uredbo se določa model oblikovanja povprečne
skupne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega
plinovodnega omrežja brez davčnih obremenitev (v nadaljnjem besedilu: prodajna cena), sestavine, ki jih podjetje, ki
se ukvarja s prodajo zemeljskega plina iz transportnega
omrežja (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) upošteva, in merila, po katerih se prodajna cena ali njena sestavina oblikuje.
2. člen
Prodajna cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto
proizvoda, ki znaša 1 Sm3 in se računa na spodnjo kalorično
vrednost 34.076 kJ/Sm3.
3. člen
Prodajna cena C izražena v SIT/Sm3 se določi po
naslednji enačbi:
M1
E
B  TV

+ 0,205 ∗
+ 0,322 ∗
C = Co ∗  0,226 + 0,247 ∗
+A
∗
1
M
o
Eo
Bo

 TVo

kjer pomeni:
C0 = izhodiščna cena zemeljskega plina v višini 34,66
SIT/Sm3 na dan uveljavitve uredbe pri tečaju TV0;
M1 = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih
in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo
žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih
mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
M10 = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla v
USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra 2000
do vključno avgusta 2001 in znaša 128,332 USD/t;
E = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo
žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih
mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
E0 = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo
žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra 2000 do vključno avgusta 2001 in znaša 217,367
USD/t;
B = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen nafte Brent Blend v USD za sodček za obdobje
6 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi
mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija
in 1. oktobra;
B0 = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen nafte Brent Blend v USD za sodček za obdobje

Uradni list Republike Slovenije
od vključno marca 2001 do vključno avgusta 2001 in
znaša 27,762 USD/sodček;
TV = zmesna vrednost tečajev ameriškega dolarja in
evra do slovenskega tolarja v razmerju 0,816 T$ + 0,184
T. Pri tem sta T$ in T aritmetična sredina desetih zaporednih objav dnevnega tečaja USD oziroma EUR v obdobju
do vključno dneva izračuna prodajne cene;
TV0 = zmesna vrednost izhodiščnih tečajev 1 USD =
249,5798 SIT in 1 EUR = 220,4151 SIT v razmerju 0,816
$ + 0,184 ;
A = pribitek v višini 5,58 SIT/Sm3.
4. člen
Pri izračunu prodajne cene se uporablja naslednje
število decimalnih mest in zaokroževanje:
– elementi M1, E, B
– elementi T$, T, TV
– vmesni zmnožki in deljenja
– prodajna cena C

3 decimalna mesta
(vhodni podatki);
4 decimalna mesta
(vhodni podatki);
zaokrožitev
na 3 decimalna mesta;
zaokrožitev
na 2 decimalni mesti.

Kadar v enačbah upoštevani elementi na dan izračuna
niso v celoti na razpolago, se za izračun prodajne cene za
manjkajoče obdobje upoštevajo ustrezni zadnji objavljeni
podatki. Če po objavi podatkov nastopi obveznost poračuna, se le-ta ustrezno upošteva pri izračunu prodajne cene
za naslednje obdobje.
5. člen
Viri za izračun prodajne cene so:
– cene kurilnega olja (1 pct) z 1% in ekstra lahkega
kurilnega olja (Gasoil 0,2) z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD
za metrsko tono objavljene v Plattžs Oilgram Price Report v
mesečni tabeli European Monthly Averages v rubriki Cargoes FOB Med Basis Italy v vrstici za posamezno navedeno olje,
– cene za surovo nafto Brent Blend v USD za barel
(sodček) objavljene v Plattžs Oilgram Price Report v mesečni tabeli World Crude Table v rubriki FOB Breakeven
Price,
– tečaj za USD in EUR je dnevni srednji tečaj Banke
Slovenije.
V primeru, da se kateri od elementov ne objavlja več
ali se preneha uporabljati, se začasno, do izdaje dopolnitve uredbe uporablja drug istovrsten podatek.
6. člen
Prodajna cena se izračuna po modelu 25. dne v mesecu. Kadar je navedeni dan sobota ali dela prost dan, se
cena izračuna na zadnji delovni dan pred tem dnem.
Prodajna cena, izračunana na osnovi modela, je najvišja prodajna cena iz 1. člena te uredbe in se uveljavi s
prvim dnem naslednjega meseca.
Sprememba prodajne cene se uveljavi, kadar je absolutna razlika med novo izračunano in do tedaj veljavno
prodajno ceno večja od 0,40 SIT/Sm 3.
O spremembi prodajne cene in pričetku njenega uveljavljanja se v roku največ treh delovnih dni od dneva izračuna prodajne cene obvestijo pristojni državni organi in
kupci.
Obvestilo ministrstvu, pristojnemu za cene, mora vsebovati staro in novo ceno z razgrajenimi elementi (po formuli), ki so vplivali na spremembo cene.
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7. člen
Izhodiščna cena, pribitek in prodajna cena, izračunana
na osnovi modela, se uveljavijo na dan uveljavitve uredbe.
Prvi preračun prodajne cene po mehanizmu iz 3. člena te
uredbe se izračuna na dan 24. decembra 2001.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz
transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 2/01, 8/01 in
85/01).
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 382-16/2001-4
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5421.

Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora
Karavanke

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o cestnini za uporabo cestnega predora
Karavanke
1. člen
Ta uredba določa merila za razvrstitev vozil v cestninske razrede, višino cestnine za posamezen cestninski razred in način plačevanja cestnine na vstopni cestninski postaji predor Karavanke - jug za uporabo cestnega predora
Karavanke.
2. člen
Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi skozi cestni
predor Karavanke, se glede na število osi in višino vozila nad
prvo osjo razvrščajo v pet cestninskih razredov:
1. razred: vozila z dvema osema in višino vozila nad
prvo osjo do 1,30 m;
2. razred: vozila z več kot dvema osema in višino vozila
nad prvo osjo do 1,30 m;
3. razred: vozila z dvema osema in višino vozila nad
prvo osjo nad 1,30 m;
4. razred: vozila s tremi osmi in višino vozila nad prvo
osjo nad 1,30 m;
5. razred: vozila z več kot tremi osmi in višino vozila
nad prvo osjo nad 1,30 m.
Za razvrščanje skupine vozil v cestninske razrede iz
prejšnjega odstavka se upošteva skupno število osi na vlečnem in priklopnem vozilu.
3. člen
Višina cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: cestnina) je odvisna od cestninskega razreda, v katerega je razvrščeno vozilo.
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Višina cestnine za prvi cestninski razred se določi v
tolarski protivrednosti za 6,5 evra (EUR), obračunani po
srednjem tečaju iz tečajne liste Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tečajna lista). Za drugi, tretji, četrti in peti
cestninski razred se cestnina določi v tolarski protivrednosti
za 9,5 EUR za drugi, 9,5 EUR za tretji, 13,0 EUR za četrti in
23,0 EUR za peti cestninski razred.
Ob uporabi točkovne karte iz 8. člena te uredbe za
vozilo 1. cestninskega razreda, ki vleče priklopno vozilo, se
doplačilo cestnine za priklopno vozilo določi v tolarski protivrednosti za 3,0 EUR, obračunani po tečajni listi.
4. člen
Cenik cestnine določi Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. tako, da zneski cestnine za posamezne cestninske razrede, določeni na podlagi drugega odstavka
prejšnjega člena in zaokroženi na 50 SIT, ne odstopajo od
izračunanih za več kot štiri odstotke.
Cenik cestnine se spremeni, če se srednji tečaj EUR
po tečajni listi spremeni za več kot štiri odstotke.
Višina cestnine mora biti objavljena na vstopni cestninski postaji predor Karavanke - jug. Cestnina se na ceniku
določi v tolarjih in v EUR.
5. člen
Cestnina se lahko plačuje s tujimi valutami, ki so s
sklepom Vlade Republike Slovenije določene za plačevanje
cestnine na slovenskih cestah.
Višina cestnine v tuji valuti se izračuna iz njene tolarske
vrednosti po tečaju za odkup deviz poslovne banke, ki opravlja odkup deviz iz naslova plačila cestnine. Višina cestnine v
tuji valuti lahko odstopa od izračunane za največ deset odstotkov, če so odstopanja potrebna zaradi zagotovitve enake višine cestnine v tuji valuti na cestninskih postajah predor
Karavanke - jug in predor Karavanke - sever.
Pri plačilu cestnine s tujo valuto se preostanek plačila
nad zneskom cestnine vrne v tolarjih. Tolarski zneski vračila
se pri tem zaokrožijo na deset tolarjev navzdol.
6. člen
Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena se pri plačilu cestnine v EUR upošteva višina
cestnine v EUR po zaporedju cestninskih razredov, kot je
določena v drugem in tretjem odstavku 3. člena te uredbe,
preostanek plačila pa se vrača v EUR.
Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena se v obdobju od 1. januarja 2002 do 28. februarja 2002
lahko preostanek plačila cestnine z valutami držav, ki bodo v
tem obdobju uvedle EUR, vrača v valuti plačila cestnine, če
cestninska postaja predor Karavanke - jug z njo razpolaga.
7. člen
Uporabnik cestnega predora Karavanke plača cestnino na vstopni cestninski postaji predor Karavanke - jug.
Plačilo cestnine se lahko opravi z gotovino ali brezgotovinsko.
8. člen
Uporabnik, ki večkrat uporablja predor Karavanke, si
lahko pri plačevanju cestnine za osebno vozilo zagotovi
popust z nakupom naslednjih točkovnih kart:
– s prenosljivo točkovno karto, na katero se prizna
popust v višini 33,3 odstotka od zneska cestnine za število
voženj, ki jih dovoljuje karta, in z veljavnostjo eno leto od
dneva njene izdaje;
– z neprenosljivo točkovno karto, vezano na registrsko
številko osebnega vozila, na katero se prizna popust v višini
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66,6 odstotka od zneska cestnine za število voženj, ki jih
dovoljuje karta, in z veljavnostjo en mesec od dneva njene izdaje.
Točkovne karte lahko uporabnik predora Karavanke
kupi na cestninski postaji predor Karavanke - jug.
Brezgotovinsko plačilo cestnine se na cestninskih
postajah predor Karavanke - jug in predor Karavanke sever lahko opravi s slovensko ali avstrijsko točkovno
karto.
9. člen
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami za
brezgotovinsko plačevanje, ki jih določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. in označi na ceniku iz 4.
člena te uredbe.
Podjetju, ki pri plačilu cestnine za tovorna vozila s
plačilno kartico DKV ali UTA v koledarskem letu preseže
tolarsko protivrednost 363 EUR, določeno po istem tečaju kot cestnina, se za nadaljnja plačila cestnine prizna
10-odstotni popust. Za plačilo prve cestnine s popustom
za tovorno vozilo se šteje tisto, katerega vrednost je v
celoti preko tega zneska.
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba
o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 76/99).
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11. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 425-05/2001-1
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5422.

Sklep o določitvi cestninskih cest in višine
cestnine

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena, drugega odstavka
7. člena, prvega odstavka 8. člena, drugega odstavka 9. člena
in drugega odstavka 11. člena uredbe o cestnini za uporabo
določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98,
51/99 in 105/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
I
Cestninske ceste so:

Cestninska cesta

Odsek ceste

Prevozna razdalja

Cestninska postaja

AC Ljubljana-Klanec

Ljubljana (Log)-Vrhnika
Ljubljana-Logatec
Ljubljana-Unec
Ljubljana-Postojna
Ljubljana-Nanos
Ljubljana-Senožeče
Ljubljana-Divača
Ljubljana-Kozina
Ljubljana-Klanec
Ljubljana-Gabrk-Fernetiči
Klanec-Gabrk-Fernetiči
Kozina-Fernetiči
Divača-Fernetiči
Vipava-Vrtojba
Šentilj-Maribor
Ptujska c.-Arja vas
Hoče-Slovenske Konjice
Slovenske Konjice-Arja vas
Arja vas- Ločica
Ljubljana-Naklo
Ljubljana-Bič

6,4 km
23,0 km
33,4 km
44,8 km
57,0 km
61,4 km
68,6 km
75,7 km
79,8 km
77,1 km
25,3 km
21,2 km
14,1 km
29,7 km
15,8 km
55,2 km
25,3 km
25,3 km
20,0 km
28,8 km
29,5 km

Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž
Dane
Dane
Dane
Dane
Bazara
Pesnica
Tepanje
Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
Vransko
Torovo
Dob

AC Ljubljana-Fernetiči
AC Klanec-Fernetiči

HC Vipava-Vrtojba
AC Šentilj-Maribor
AC Ptujska c.-Arja vas

AC Arja vas-Ločica
AC Ljubljana-Naklo
AC Ljubljana-Bič

Cestnin. sistem

zaprt
zaprt
zaprt
zaprt
zaprt
zaprt
zaprt
zaprt
zaprt
zaprt
zaprt
zaprt
zaprt
odprt
odprt
odprt
odprt
odprt
odprt
odprt
odprt

AC = avtocesta; HC = hitra cesta

II
Cestnina za uporabo cestninske ceste znaša za prvi
cestninski razred 10,1861 tolarjev za km prevozne razdalje.
V skladu z dovoljenjem iz drugega odstavka 49. člena
zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) se
cestnina lahko plačuje z naslednjimi tujimi valutami: evro,
danska krona, norveška krona, švedska krona, švicarski
frank, angleški funt, ameriški dolar, hrvaška kuna.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v obdobju
od 1. januarja 2002 do 28. februarja 2002 plačilo cestnine
lahko opravi tudi z naslednjimi tujimi valutami: avstrijski šiling, belgijski frank, francoski frank, nemška marka, grška
drahma, italijanska lira, nizozemski gulden.

Pri plačilu cestnine s tujo valuto se preostanek plačila
nad zneskom cestnine vrne v tolarjih.
III
Najnižja vrednost vnaprejšnjega nakupa abonentskih
bonov za plačevanje cestnine ali dobroimetja na elektronski
tablici, pri kateri je uporabnik cestninske ceste upravičen do
popusta, znaša 8.000 tolarjev.
IV
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št.
105/00, 29/01 in 76/01).
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V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 425-03/2001-3
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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– besedilo za tarifno oznako 0201 30 00 za zvezdico
dopolni tako, da se za besedo »Sloveniji.« doda naslednje
besedilo:
»Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina
podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-22/2000-10
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije

5423.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uredba o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za
pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji
trg v drugi polovici leta 2001

Na podlagi 5. člena v zvezi z 19. in 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo
kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
v drugi polovici leta 2001
1. člen
V uredbi o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001 (Uradni
list RS, št. 62/01 in 78/01) se v prilogi: »Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil
za zunanji trg«:
– za tarifno oznako 0102 10 10 doda besedilo, ki se
glasi:
»0102 90
– Druge:
– – domačih pasem:
– – – z maso nad 300 kg:
– – – – telice (samice goveda,
ki še niso telile):
0102 90 51 – – – – – za zakol
30 SIT/kg ž.m.*
– – – – krave:
0102 90 61 – – – – – za zakol
30 SIT/kg ž.m.*
– – – – druge:
0102 90 71 – – – – – za zakol
75 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.«;

5424.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za
lepljenje

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o
ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov
in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje
1. člen
Priloga 1 uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje (Uradni
list RS, št. 11/01) se nadomesti s prilogo, ki je sestavni del
te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 353-32/2001-2
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o
ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov
in naprav za proizvodnjo mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač
1. člen
Priloga 1 uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 7/00) se nadomesti
s prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 353-19/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo alkoholnih
pijač in alkohola

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o
ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in
naprav za proizvodnjo alkoholnih pijač in
alkohola
1. člen
Priloga 1 uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo alkoholnih pijač in
alkohola (Uradni list RS, št. 7/00) se nadomesti s prilogo, ki
je sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 353-18/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za predelavo krompirja

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o
ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in
naprav za predelavo krompirja
1. člen
Priloga 1 uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za predelavo krompirja (Uradni list
RS, št. 7/00) se nadomesti s prilogo, ki je sestavni del te
uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 353-21/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za predelavo mleka in
proizvodnjo mlečnih izdelkov

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o
ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in
naprav za predelavo mleka in proizvodnjo
mlečnih izdelkov
1. člen
Priloga 1 uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za predelavo mleka in proizvodnjo
mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 10/99) se nadomesti s
prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 353-02/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo ribjih izdelkov

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o
ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in
naprav za proizvodnjo ribjih izdelkov
1. člen
Priloga 1 uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz in naprav za proizvodnjo ribjih izdelkov (Uradni list RS,
št. 7/00) se nadomesti s prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 353-20/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Št.

Uredba o dopolnitvi uredbe o predhodni prijavi
cen komunalnih storitev

Na podlagi 1. in 8. točke 9. člena zakona o kontroli
cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe
o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o predhodni prijavi cen
komunalnih storitev
1. člen
V uredbi o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
(Uradni list RS, št. 46/01) se v 5. členu za drugim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka zavezanec
nadgradi navedene odstotke do celotne višine dajatev, če
gre za takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in vodna povračila, ali če gre za takso za obremenjevanje voda, za plačilo katere mu je bila izdana za preteklo
leto odločba o oprostitvi plačila takse.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati dne 1. januarja 2002.
Št. 383-10/2001-3
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5431.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve
voda za leto 2002

Na podlagi 5. člena uredbe o taksi za obremenjevanje
voda (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00 in
49/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve voda za
leto 2002
1. člen
Cena za enoto obremenitve voda za obdobje od
1. januarja 2002 do 31. marca 2002 je 4.600 tolarjev, za
obdobje od 1. aprila 2002 do 31. decembra 2002 pa znaša 5.980 tolarjev.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-05/2000-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5432.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in
oljčnim oljem

Na podlagi 5., 6., 19., 74., 101. in 117. člena v zvezi
s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi
trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
1. člen
V 16. členu uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem,
zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01 in
60/01) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Skupna višina sredstev v letu 2002, namenjenih
obnovi trajnih nasadov, predvsem obnovi sadovnjakov in
oljčnikov, vključno z napravo nasadov jagod in špargljev,
ki so bila obnovljena jeseni leta 2000 in spomladi 2001,
znaša 250,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2002, s proračunske
postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5538: programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Če skupna višina zahtevkov,
prispelih v vlogah na javni razpis za dodelitev podpore za
izvedeno napravo nasadov jagod (Uradni list RS, št.
63-64/01), javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno
obnovo sadovnjakov in oljčnikov (Uradni list RS, št.
63-64/01) in javni razpis za dodelitev podpore za napravo nasadov špargljev (Uradni list RS, št. 63-64/01), presega obseg razpoložljivih sredstev, se višina podpor lahko uskladi z razpoložljivimi sredstvi.“
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 17. členu se v drugem odstavku letnica “2001“
nadomesti z letnico “2002“.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2242: podpora promociji za sadje in vino. Skupna višina sredstev za
ta namen v letu 2002 je 95,171.000 SIT. Sredstva se
izplačujejo po vrstnem redu vlaganja zahtevkov, vendar
največ do višine skupnega zneska, navedenega v prejšnjem stavku. Vloge, za katere ni več na voljo sredstev,
se zavrnejo.“
Na koncu petega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: “Vloga mora biti oddana na agencijo do 20. v mesecu, ki sledi mesecu izvoza jabolk ali hrušk.“.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2002.
Št. 331-18/2001-3
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Stran
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in
vinom

Na podlagi 5., 6., 19., 20., 74., 101. in 117. člena v
zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi
trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
1. člen
V uredbi o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in
vinom (Uradni list RS, št. 34/01 in 60/01) se v 4. členu doda
tretji odstavek, ki se glasi:
“Skupna višina sredstev v letu 2002, namenjenih podpori za obnovo vinogradov, obnovljenih jeseni leta 2000 in
spomladi leta 2001, znaša 600,000.000 SIT. Sredstva se
zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2002, s
proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano 5538: programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Če vloge za obnovo vinogradov,
prispele na javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno
obnovo vinogradov (Uradni list RS, št. 63-64/01), presegajo
obseg razpoložljivih sredstev, se višina podpor lahko uskladi z
razpoložljivimi sredstvi.“.
2. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Agencija na osnovi pravočasne in popolne vloge dodeli
podporo z odločbo. Pritožbe zoper odločbo se vlagajo na
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), v roku 15 dni od vročitve odločbe.“.
V petem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se
glasi:
“Kadar želi podpisnik pogodbe za skladiščenje vina predčasno prekiniti pogodbo, mora na agencijo poslati pisno izjavo, v kateri navede, s katerim datumom želi predčasno prekiniti pogodbo.“.
V sedmem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da
se glasi:
“O vsaki menjavi posode, v kateri se skladišči vino, je
pridelovalec dolžan nemudoma obvestiti agencijo, za vsako
menjavo lokacije skladiščenja pa je pridelovalec dolžan pridobiti predhodno soglasje agencije.“.
V osmem odstavku se letnica “2001“ nadomesti z letnico “2002“, za besedo “skladiščenje“ pa se doda besedilo:
“za pogodbeno količino vina. Podpora se lahko izplača v
enem ali več obrokih, vendar ne pred 270. dnevom skladiščenja.“.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Predvidena skupna višina podpor v letu 2002 znaša
160,000.000 SIT.“.
Na koncu enajstega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: “V primeru izplačila podpore v več obrokih se za izplačilo posameznega obroka smiselno uporabljajo določbe tega
odstavka.“
3. člen
V 8. členu se v zadnjem odstavku letnica “2001“ nadomesti z letnico “2002“.
4. člen
V 9. členu se v sedmem odstavku letnica “2001“ nadomesti z letnico “2002“ in beseda “30,000.000 SIT“ z besedo
“20,000.000 SIT“.
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5. člen
V 10. členu se v tretji alinei sedmega odstavka besedilo
“skupna poročila o stroških iz naslova promocije“ nadomesti z
besedilom: “skupni stroški iz naslova promocije“.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za navedene podpore se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2002, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2242:
podpora promociji za sadje in vino, in sicer v skupni višini
500,000.000 SIT.“.
6. člen
V 31. členu se v četrtem odstavku letnica “2001“ nadomesti z letnico “2002“.
V 31. členu se doda stavek: “Podrobnejša navodila o
vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina predpiše minister.“.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. januarjem 2002.
Št. 331-16/2001-3
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5434.

Uredba o spremembah uredbe o emisiji snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o
ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja
1. člen
V 6. členu uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94 in 68/96
(spremembe in dopolnitve)) se četrti in peti odstavek črtata.
2. člen
Tabela 3 v prilogi, ki se nanaša na rakotvorne snovi, se
nadomesti s tabelo iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-10/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA
Tabela 3: rakotvorne snovi
I. nevarnostna skupina
Azbest (krizotil, krokidolit, amosit, antofilit, aktinolit, tremolit) v respirabilni obliki
Benzo(a)piren
Berilij in njegove spojine v respirabilni obliki, izražene
kot Be
Dibenzo(a,h)antracen
2-naftilamin
Kadmij in spojine kadmija, izražene kot Cd
II. nevarnostna skupina
Arzenov trioksid, arzenov pentoksid, arzenova (V) kislina, arzenova (III) kislina in njune soli (v respirabilni obliki), izražene kot As
Spojine kroma (VI) - kalcijev kromat, stroncijev kromat,
kromov (III) kromat, cinkov kromat, izraženi kot Cr
Kobalt v obliki respirabilnega prahu ali aerosola, aerosoli
težkotopnih kobaltovih soli, izraženi kot Co
3,3-diklorbenzidin
Dimetilsulfat
Etilenimin
Nikelj (v obliki respirabilnega prahu ali aerosola, spojine
niklja - nikljev sulfid, nikljev oksid, nikljev karbonat, nikljev tetrakarbonil) izraženi kot Ni
Policiklični aromatski ogljikovodiki (kot vsota; Benzo(a)piren-a, Benzo(ghi)perilen-a, Benzo(k)fluoranten-a, Fluoranten-a, Indeno(1,2,3-cd)piren-a in Benzo(b) fluoranten-a)
III. nevarnostna skupina
Akrilonitril
Benzen
1,3-butadien
1-klor-2,3-epoksipropan (epiklorhidrin)
1,2-dibrometan
1,2-epoksipropan
Etilenoksid
Hidrazin
Vinilklorid

Stran
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DRŽAVNI ZBOR

MINISTRSTVA

5320. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1C)
11993
5321. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (ZPOMZO-A)
12001
5322. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davku
na izplačane plače (ZDIP-B)
12002

5329. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
12049
5330. Odredba o določitvi mejnih prehodov za promet
fitofarmacevtskih sredstev in postopkov nadzora
nad uvozom fitofarmacevtskih sredstev
12049
5331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in
zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov
12050
5332. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o
lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo
12052
5333. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij
12052
5334. Pravilnik o financiranju in izvajanju programa javnih del
12053
5335. Seznam o dopolnitvi seznama zdravil za uporabo
v veterinarski medicini
12055
5336. Količnik za preračun katastrskega dohodka
12059

VLADA
5420. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene
zemeljskega plina iz transportnega omrežja
12140
5421. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora
Karavanke
12141
5422. Sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
12142
5423. Uredba o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za
pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
v drugi polovici leta 2001
12143
5424. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje 12143
5425. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
12145
5426. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo alkoholnih pijač in
alkohola
12147
5427. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo krompirja
12149
5428. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo mleka in proizvodnjo
mlečnih izdelkov
12151
5429. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo ribjih izdelkov
12153
5430. Uredba o dopolnitvi uredbe o predhodni prijavi
cen komunalnih storitev
12155
5431. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2002
12155
5432. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim
oljem
12155
5433. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
12156
5434. Uredba o spremembah uredbe o emisiji snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
12156
5323. Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 2000 in 15000 PE in pod
2000 PE
12002
5324.–5328 Odločbe o imenovanju
12048

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5337. Sklep o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov
12059
5338. Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk
vzajemnega pokojninskega sklada
12062
5339. Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju borzno posredniških družb
12068
5340. Sklep o spremembi sklepa o vsebini letnega in
polletnega poročila o poslovanju investicijskega
sklada
12068
5341. Sklep o razpisu prostega mesta namestnika predstojnika sodnika za prekrške Grosuplje
12068

OBČINE
LJUBLJANA
5342. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
12069
5343. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
12072
5344. Sklep o ukinitvi javnega dobra
12072
5345. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
12073
AJDOVŠČINA
5346. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
12073
5347. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
12075
BISTRICA OB SOTLI
5348. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2001
12076
BLED
5349. Sklep o ukinitvi javnega dobra

12078
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CELJE
5350. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto
2002
12078

MAJŠPERK
5373. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Majšperk za leto 2002
12100
5374. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Majšperk
12100

CERKVENJAK
5351. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Cerkvenjak za leto 2001
12080
5352. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto
2002
12080
5353. Sklep o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Cerkvenjak 12083
5354. Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča
in okolice z mrliško vežo
12083

METLIKA
5375. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Metlika v letu 2002
12101
MEŽICA
5376. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica 12101

HRPELJE–KOZINA
5360. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 v
Občini Hrpelje-Kozina
12086

MISLINJA
5406. Odlok o spremembi odloka o javnih prometnih
površinah in o ureditvi cestnega prometa v Občini Mislinja
12129
5407. Sklep o najemnini za grobni prostor in mrliško vežico za leto 2002
12129
5408. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
12129
5409. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
12130
5410. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
za leto 2002
12131
5411. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za taksne predmete
12131
5412. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2002 12131
5413. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja
12133

IDRIJA
5361. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v
lasti Občine Idrija za leto 2002
12086
5362. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2002
12087
5363. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks
12087

MOZIRJE
5377. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2002 12102
5378. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in
Gornji Grad
12103
5379. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Podrožnik Mozirje
12104

JESENICE
5364. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2002 12087
5365. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice
12091

NOVO MESTO
5380. Sklep o cenah za ravnanje z odpadki za ostale
uporabnike v Mestni občini Novo mesto
12104
5381. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni
občini Novo mesto
12105

DOBJE
5355. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za
leto 2002
12084
DOLENJSKE TOPLICE
5356. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2001 12084
5357. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2002
12085
DORNAVA
5358. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava
12085
GORNJI PETROVCI
5359. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2002
12085

KOMEN
5366. Sklep o začasnem financiranju
5367.
5368.
5369.
5370.
5371.

12091

LJUTOMER
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2002 12091
Odlok o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Ljutomer
12095
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer
12098
Sklep o ekonomski ceni programov predšolske
vzgoje
12099
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2002
12099

LOGATEC
5372. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
12100

OSILNICA
5382. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2002 12106
RADEČE
5414. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2002 12133
5415. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Radeče
12135
5416. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
12138
5417. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
12138
5418. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
12138
5419. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Radeče
12139

Stran
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RAZKRIŽJE
5383. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2002 12107
5384. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2002
12109

ŠTORE
5394. Odlok o ustanovitvi Komunale Štore, javnega podjetja za urejevanje in vzdrževanje javnih naprav
d.o.o.
12117
5395. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2002
12119

ROGAŠOVCI
5385. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2002 12110
5386.
5387.

5388.
5389.
5390.

SEVNICA
Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2002 12111
Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Sevnica in Občino Trebnje
ter delitvi premoženja bivše Občine Sevnica na
dan 31. 12. 1998
12113
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
12114
Odlok o preimenovanju dela naselja Kamenica v
Kamenško
12114
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica za leto 2002
12115

SLOVENSKE KONJICE
5391. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za
leto 2002
12115
5392. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-varstvenem zavodu
12117
ŠALOVCI
5393. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2002
12117

VIDEM
5396. Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za
leto 2001
12119
5397. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2002 12120
5398. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm 12121
ŽELEZNIKI
5399. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki
12122
ŽIROVNICA
5400. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002 12122
5401. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest
12124
5402. Spremembe statuta Občine Žirovnica
12126
5403. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2002
12128
5404. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za
leto 2002
12128
5405. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Žirovnica v letu 2002

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

