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BANKA SLOVENIJE

1. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 7. 1. do 13. 1.
2002

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 7. 1. do 13. 1. 2002

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

A HOLDING D.O.O. 05100-8010086246
ABC TGM D.O.O. TRBOVLJE 26330-0011344954
ABIT KRIŽE D.O.O. 07000-0000130555
ADEMAJ & CO D.N.O. 10100-0034572444
ADUT D.O.O. KOPER 10100-0034584569
AEM D.O.O. BREŽICE 03157-1012486411
AGENCIJA ZA RAZVOJ ZAG. D.O.O. 26338-0017024688
AGENTOUR D.O.O. 02312-0013791663
AGRACOS D.O.O. 10100-0029000667
AKT D.O.O 02083-0017088953
ALPIT D.O.O. 14000-0553373248
ALTANET D.O.O. 18300-0012741986
ALTAR D.O.O. 10100-0032679392
ALWIS D.O.O. JESENICE 07000-0000130943
AMAX D.O.O. 10100-0032610910
AMOR LS, GOST. IN TRG. D.O.O. 02373-0016799457
APOSTOL-GLUVIĆ D.N.O. 10100-0032673863
APTA D.O.O. 03138-1010752982
ARCUS INTERNATIONAL D.O.O. 05100-8000073421
ARSE D.O.O. PORTOROŽ 10100-0032711596
ARTIKA D.O.O. JESENICE 07000-0000130846
ATELJE PRIZMA D.O.O. 07000-0000131234
ATUS D.O.O. KRANJSKA GORA 07000-0000130458
AVIA TRADE D.O.O. 02373-0018070642
AVISION D.O.O. PORTOROŽ 10100-0032690741
AVTO MOTO TOURING KLUB KOPER 10100-0029061874
B IN B MEDIA D.O.O. 25100-9705974194
B&B D.O.O. 05100-8010085664
B. LIFE ACTIVE SISTEMS D.O.O. 07000-0000131428
BABIČ TRG. NA DEB. IN DROBNO D.O.O. 02343-0017571689
BALILLA D.O.O. LUCIJA 10100-0032634578
BALINARSKI KLUB PRIJATELJI PORTOROŽ 10100-0032577930
BELIN – IPP D.O.O. 19100-0010011133

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

BELISA D.O.O. 26330-0010201809
BERTOSO KRANJ, D.O..O 05100-8010090029
BINAR D.O.O. 05100-8010080232
BINMAT, BERNETIČ IN OSTALI D.N.O. 10100-0034596209
BIRO BONUS D.O.O. 02970-0052882140
BLUE & CO., D.O.O. 02068-0089377386
BOBEK IN SOL D.O.O. 03121-1061070819
BONUS-GMC D.O.O. 02320-0017595223
BRASLO PODJ. ZA KOV. PRED. D.O.O. 02348-0053780671
CANKARJEVA ZALOŽBA D.D. 02922-0010070147
CEMENTARNA TRBOVLJE D.D. 26330-0020147122
CENTER GORNJI LAKOŠ D.O.O. 03124-1006967370
CENTER ZA POSPEŠEVANJE

PODJETNIŠTVA PIRAN D.O.O. 10100-0032659410
CHAD D.O.O. 20470-0019927437
CONCORDIA D.O.O. 26330-0017316856
CONTAL D.O.O. 02373-0020283309
ČEBELARSKO DRUŠTVO LJUTOMER 02343-0013853388
ČUK&CO ČRNOMELJ, D.O.O. 02430-0012195469
DAMAY ENGINEERING KRANJ D.O.O. 07000-0000129973
DELCO D.O.O. 04750-0000406772
DIGAMA COM D.O.O. 05100-8010089544
DIS D.O.O. 04430-0000407223
DOMINO D.O.O. 02373-0010712319
DR. ČOK DENTAL D.O.O. 10100-0032686085
DRU. INŽ. IN TEHN. TEKSTILCEV LJ. 02083-0016751781
DRUŠ. INVALIDOV AJDOV-VIPA 04751-0000406626
DRUŠTVO DEEP TRBOVLJE 26330-0090618495
DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE 02320-0016845413
DRUŠTVO INVALIDOV NOVA GORICA 04750-0000407063
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA GRIBLJE 02430-0088392461
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENSK

POD GOLICO IN STOLOM 07000-0000131040
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DRUŠTVO RAČUNOVODSKIH
IN FINANČNIH DELAVCEV JESENICE 07000-0000128518

DRUŠTVO ROKOMETNIH SODNIKOV
RIBNICA 03114-1012015934

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK
– KOROŠKA BELA 07000-0000129197

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PIRAN 10100-0032613335
DRUŠTVO UPOKOJENCEV PODGORCI 04103-0000407920
DRUŠTVO ZA BORILNE VEŠČINE PIRAN 10100-0032723139
DRUŠTVO ZA DEL. PRAVO IN SOC. VAR. 02222-0012468822
DRUŠTVO ZA KRS SISTEM SELNICA – RUŠE 25100-9705329144
DRUŠTVO ZA POMOČ DUŠ. PRIZ. 26330-0016403989
DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE JAM 19100-0010047023
EIMD D.O.O. 26330-0013084649
ELEKTROMEHANIKA D.O.O. 26330-0012357149
ELEKTRONIKA PAHOR D.O.O. 02011-0011217870
ELEX D.O.O. 05100-8000029189
ELEX UNITRADE D.O.O. 05100-8000029286
EL-SMB D.O.O. 26330-0018304995
ELSTRO D.O.O. 04750-0000409585
ENERGOVOD KRUŠIČ & CO. D.N.O. 04430-0000407708
ENIGMA F.K. D.O.O. 05100-8010091872
ERAK D.O.O. 10100-0032742636
EURO ENGINEERING 2000 D.O.O. 10100-0032697822
EUROTEHNA D.O.O. JESENICE 07000-0000130749
EXIM D.O.O 10100-0032626527
FAMILY FROST D.O.O. LJUBLJANA 02032-0017240444
FIDES ENOTA BOLNIŠNICA BREŽICE 02373-0052860856
FINOR D.O.O. 10100-0029203106
FINSTOP, D.O.O. ŽALEC 06000-0099127994
FIPRO D.O.O. 18300-0015534810
FLORJANC D.O.O. 17000-0000032338
FMR HOLDING DRUŽBA

POOBLAŠČENKA D.D. 04752-0000408323
FOMEKS D.O.O. 02373-0050105183
FORM PLAST D.O.O. 20470-0017454034
FORMAT D.O.O. 26330-0018918035
FORTE MARTIN, MAGIC BAR S.P. 26330-0035685164
FUŽINAR D.O.O. AJDOVŠČINA 02242-0011647513
FUŽINAR D.O.O. AJDOVŠČINA 04751-0000399448
G.C.I. D.O.O. 05100-8000077883
GALANT PO. ZA PR. Z. SRED. U.G.D.O.O. 02342-0013459908
GEMAR, D.O.O. 02236-0020117071
GEOPROJEKT D.O.O. 06000-0076483344
GIA-SPING D.O.O. 02320-0011631857
GIP PIRAN D.O.O. 10100-0029100383
GLASBENI ATELJE CODA, D.O.O., CELJE 06000-0105023072
GO ZVEZA SLOVENIJE 02017-0012055171
GORAN EXPORT, JANŽEKOVIČ & CO K.D. 25100-9705515190
GORENJSKA OBLAČILA D.D. 02922-0013748775
GRONA D.O.O. 03157-1012672845
HAES D.O.O. 05100-8010088380
HANIX D.O.O. 18300-0011673822
HIDROREMONT D.O.O. 05100-8010090223
HOKEJSKO DRUŠTVO – MLADI – JESENICE 07000-0000129294
HOTELIA D.O.O., PORTOROŽ 05100-8010064712
HRAST ŽNIDARŠIČ K.D. 02041-0035454081
HRVATSKO DRUŠTVO ISTRA PIRAN 10100-0032717125
IGD TERMOELEKTRARNE TRBOV. 26330-0011988355
IMAGINE D.O.O. 25100-9707467121
IMOS HOLDING D.D. 05100-8010079941
IN D.O.O. 02021-0010195776
INGMAR D.O.O. 10100-0032708298
INO INTERNATIONALD.O.O. 02373-0012192151
INTEGRA KNEŽEVIČ˛CO D.N.O. 10100-0032742442
INTERŠAFAR, D.O.O. KOČEVJE 02010-0011607277
ISTRACONSULTING D.O.O. PORTOROŽ 10100-0000022984
ITOP D.O.O. AJDOVŠČINA 04751-0000406529
J J M, D.O.O. 02012-0012846063
JA BI D.O.O. 02922-0017422553
JACK D.O.O. 10100-0032640010
JADRALNI KLUB PIRAT PORTOROŽ 10100-0029107658
JAKA & I, D.O.O., KOČEVJE 02970-0017963789

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

JAKŠIČ G. BISTRICA D.O.O. 02348-0011139471
JAMNIK D.O.O. 02922-0013708811
JEREB-ELEKTRONIKA ŽIRI D.O.O. 07000-0000128615
JOŽE KRALJ-AVTOKLEP. D.O.O. 02041-0018842249
JUR D.O.O. 03139-1012668004
JUTING D.O.O. 24201-9004086766
KAESER KOMPRESSOREN GMBH 25100-9705767196
KATIS D.O.O. SR. KANOMLJA 04752-0000408129
KD FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE 05100-8010092551
KEMIX ERŽEN D.N.O. 07000-0000072549
KFM D.O.O. 27000-0000199707
KLH TRADE, D.O.O., ŠTORE 06000-0143581736
KLOPI, D.O.O. 26330-0018889420
KMEČKA ZADRUGA BREŽICE Z.O.O. 02373-0017967822
KOBIP D.O.O. 02343-0010294555
KOLANDER PETER S.P. 26330-0013567709
KONDOR-ŠPEDICIJA D.O.O. 02036-0010633384
KONTAKT D.O.O. 17000-0000039128
KOŠARKARSKI KLUB SAVINJSKI HOPSI 06000-0016991983
KRKA-ZDRAVILIŠČE STRUNJAN D.O.O. 10100-0011161203
KRS TABOR 25100-9706717117
KUD FRANJO STIPLOVŠEK 02373-0089669058
KUD OTON ŽUPANČIČ VINICA 03154-1087816564
KULTURNO DRUŠTVO FARA 02320-0018933144
KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR TABOR 06000-0008392545
KULTURNO DRUŠTVO PONIKVA PRI ŽALCU 06000-0023550444
KUNCL D.O.O. 04752-0000408420
KVIT,D.O.O.CELJE 06000-0115334075
LAVAL D.O.O. 03138-1087649344
LINA P.O. 05100-8010085955
LINEA SNELLA INTERNATIONALL D.O.O. 02056-0050327326
LIP RADOMLJE D.D. 18300-0019773904
LITERARNO UM. DR. LITERATURA 02083-0012464672
LIZ INŽENIRING D.D. 19100-0010023743
LIZ INŽENIRING D.D. 05100-8010077322
LOGAR TRADE D.O.O. 07000-0000128227
LOGINA LAGERSOFT D.O.O. 05100-8000071190
LOVSKA DRUŽINA ČEPOVAN 14000-0520316327
LOVSKA DRUŽINA DOBOVA 02373-0017199194
LOVSKA DRUŽINA LAPORJE 04430-0000406932
LOVSKA DRUŽINA LJUTOMER 02343-0010832517
LOVSKA DRUŽINA LOČE PRI POLJČANAH 06000-0008163916
LOVSKA DRUŽINA OPLOTNICA 04430-0000406835
LOVSKA DRUŽINA POLSKAVA 04430-0000409066
LUKA D.O.O. 02320-0015648336
LUMAS D.O.O. 02011-0035530823
M.A.T. D.O.O. 05100-8010088477
MAFIN,D.O.O. 02018-0051576608
MAJ D.O.O. 03124-1010656765
MAK KRUČIL & CO. D.N.O. 17000-0000050865
MALUS COMMERCE D.O.O. 02373-0013688861
MAMBO KINGS, VASILJEVIĆ K.D. 10100-0032659992
MANOR COM D.O.O. 26330-0014579128
MAONA D.O.O. PIRAN 10100-0000040638
MARIELLA D.O.O. LUCIJA 10100-0032716543
MARIO SMOLEC K.D. 03157-1012603102
MARKELJ D.O.O. 03153-1012653156
MARTEN D.O.O. 02373-0019345319
MASAA D.O.O. 03157-1007486158
MATAJIČ D.O.O. 03124-1087607350
MBS D.O.O. PORTOROŽ 10100-0032657373
MEDIANET D.O.O. 10100-0032688510
MELA D’ORO D.O.O. KOPER 02236-0010648319
MELU D.O.O. 02426-0015011187
METALTRAK,D.O.O. 06000-0072983390
MIARTE TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. 02342-0012596123
MIDEA D.O.O. KOČEVJE 02320-0017471839
MIDLES D.O.O. 02970-0016245337
MINES TEAM D.O.O. 10100-0029026663
MINES TEAM D.O.O. 17000-0000050574
MINITROPOLIS D.O.O 02083-0089008730
MISTRA QMS, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0050993836
MIZARSTVO ŠTIFTER & CO D.N.O. 03108-1012292678
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MODA D.D. 05100-8010086343
MODIFY D.O.O. 02373-0018429736
MODUL KOČEVAR & CO. D.N.O. 03100-1087717554
MOTO KLUB VETERAN 04750-0000408615
NAFTA LENDAVA D.O.O. 03124-1005347082
NANO TRADE D.O.O. 26330-0019578217
NESTI D.O.O. 03128-1012190236
NIKA DUS POSLOVNO SVETOVANJE D.D. 03157-1012359923
NIKA INVESTIRANJE IN RAZVOJ D.D. 03157-1007073326
NIKA OTS D.O.O. 03157-1012314042
NIKA RIS D.D. 03157-1012360020
NOGOMETNI KLUB PORTOROŽ-PIRAN 10100-0032636809
NOVA SLOVENIJA-KLS ŽIROVNICA 05100-8010089932
NOVI MOST KOVAČIČ A&G D.N.O. 10100-0032723042
NOVOGRADNJA D.N.O. 10100-0032700829
OBKOV D.O.O. 04430-0000408096
OBM. OBRTNA ZBORNICA LENDAVA 02342-0010975932
OBOK ITI D.O.O. LUCIJA 10100-0032722945
ODAR IN ODAR D.N.O. 07000-0000061491
ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER 02343-0013000467
ODBOR RDEČEGA KRIŽA RS 02922-0019831742
ODI ZGORNJE POSOTELJE 06000-0006385130
OKTET PR FARCI SP. IDRIJA 04752-0000408517
OLIMP 02053-0012749770
OLIVERA GOMBOC ODVETNICA 02015-0016360808
OO RK MARIBOR 05100-8010092163
P.G.A. AVTOMEH. DEL. D.O.O. 26330-0019997160
PAGRAS D.O.O. 02970-0016642649
PGD BEGUNJE 07000-0000129003
PGD DOBROVLJE 06000-0052847160
PGD JESENICE 07000-0000131137
PGD KAMENCE 02970-0011116559
PGD KOZARJE 02053-0013447976
PGD KRKAVČE 10100-0032720035
PGD KRŠKA VAS 02373-0017526666
PGD LOŽINE 02320-0017372026
PGD MAVRLEN 02430-0012206818
PGD NAKLO 07000-0000129876
PGD PRELESJE 02430-0035104250
PGD RADENCI 02430-0015938602
PGD RODINE 02430-0011379796
PGD SPODNJA POHANCA 02373-0018533526
PGD ŠKOCJAN 03108-1003185251
PGD ZBELOVO 06000-0008119102
PIKON IN DRUG D.N.O. 05100-8010090126
PITY D.O.O. 26330-0013148766
PLANINSKO DRUŠTVO ČRNUČE 02036-0015911833
PLATO 02053-0012452271
PLEVID D.O.O. 26330-0019515167
PLUTAL 2000 D.O.O. 05100-8000080114
POLIESTET D.O.O. 03113-1009650832
POLIET D.O.O. 04430-0000407805
POROPAT D.O.O. 10100-0032704418
POS. IN OBS. DRU. ZA BOJ PROTI RAKU 02373-0051719942
PPC ŽALEC Z.O.O. 17000-0000047276
PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O. 19100-0010013461
PRLEKIJATRANS PRELOG

IN PARTNER D.N.O. 17000-0000049604
PRODEKS D.O.O. 02373-0051802683
QUEEN D.O.O. KRANJ 03138-1061145646
RADIO KLUB ISKRA SEMIČ 02430-0010328122
RADIOKLUB JOŽE LADIHA LJUTOMER 02343-0016556002
RADTRANS D.O.O. 02342-0014345906
RAK. TEAM D.O.O. 04430-0000407417
REPNIK D.O.O. 04430-0000407320
REPNIK D.O.O. 03128-1086312107
REVIDERA D.O.O. 04430-0000407126
RIBARNICA KORALA D.N.O. 02430-0052818002
RIBIŠKA DRUŽINA BREŽICE 03157-1000443376
RIBIŠKA DRUŽINA GROSUPLJE 02022-0011298811
RIBIŠKO IN POTAPLJAŠKO DRUŠTVO PIRAN 10100-0032741569
RO NET MOJSTRANA, D.O.O. 05100-8010090320
ROBGRAD ROBIČ IN DRUGI D.N.O. 05100-8010092454

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

ROBINIA D.O.O. AJDOVŠČINA 04751-0000191771
ROK D.O.O. 02320-0014949160
ROXOR D.O.O. PORTOROŽ 10100-0032692681
ROYAL VACUUM PACK D.O.O. 05100-8000081569
ROŽMAN IN ROŽMAN D.N.O. 02373-0013018009
RUBIN D.O.O. PORTOROŽ 10100-0032703836
RUDI FAZLIU IN DRUŽBENIK K.D. 03134-1087721320
SABEX D.O.O. 05100-8010089835
SAM. SIND. PROGOVZ. DEJ. SLO. 02083-0020237961
SANOVET D.O.O. JESENICE 07000-0000129391
SAVA – GUMA D.D. 07000-0000129682
SCHANTEL D.O.O. 10100-0032522155
SEPT D.O.O. KRANJ 07000-0000128421
SERVIS STORITEV D.O.O. IDRIJA 04752-0000409778
SHOPGRAD D.O.O. 25100-9705627128
SI TRADE D.O.O. 02373-0089697285
SIND. DOMA STAREJŠIH OBČANOV 02320-0012693522
SIND. Z. ZA VZG. IN IZOBR. LOGATEC 02025-0016511347
SIND. ZAVODA SVIZ OSN. ŠOLA MIRNA 02971-0011672611
SINDIKAT DELAVCEV SPLOŠNE PLOVBE

NEODVISNOST KNSS 10100-0032735943
SINDIKAT DELAVCEV V POMORSTVU

SLOVENIJE-KOPNO 10100-0032726049
SINDIKAT FIDES ENOTA ZDRAVSTVENI

DOM SEVNICA 10100-0034570989
SINDIKAT GRADBENIK TOLMIN 17000-0000050962
SINDIKAT LEKARNE BREŽICE 02373-0018668744
SINDIKAT PODJETJA LAMA NEODV. KNSS 10100-0034584763
SINDIKAT PODJETJA LESING MODEMA 03113-1012776754
SINDIKAT PODJETJA SPLOŠNA

PLOVBA D.O.O. 10100-0032737107
SINDIKAT VZG. IZOBR. ZAVODA 02373-0015476571
SKEI SINDIKAT INO KRŠKA VAS 02373-0010626086
SKEI-SIND. PODR. ELGO VIDONCI 02343-0089341504
SKUPNOST LAS. UL. B. UČAKAR 60-62 02059-0011105520
SLONJA D.O.O. 02041-0017909788
SM D.O.O. 02320-0020227124
SMOLA D.O.O. 02970-0015501832
SPIN D.O.O. NOVA GORICA 02241-0019853568
SPINTAL D.O.O. 26330-0019292746
STILBI, D.O.O. 10100-0000037049
STREHADOM D.O.O. 02373-0050689996
STRELSKO DRUŠTVO PORTOROŽ 10100-0032656985
STRELSKO DRUŠTVO TABOR JEŽICA 02036-0011200834
SUBALPCOM D.O.O. 03108-1086590313
SVIZ GIMNAZIJA BREŽICE 02373-0089104809
SVIZ OŠ STARŠE 04515-0000407617
SVIZ SIND. SRED. EKON. IN TRG. ŠOLE 02373-0089104712
SVIZ SINDIKAT VRTCA MORNARČEK PIRAN 10100-0032708880
SYSPIK D.O.O. 14000-0530160275
ŠAHOVSKO DRUŠTVO KOČEVJE 02320-0019131121
ŠARM D.O.O. 02010-0018408723
ŠPORT-ING D.O.O. 02033-0011570842
ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER 03173-1000924294
ŠPORTNO DRUŠTVO BESNICA 07000-0000129585
ŠPORTNO DRUŠTVO PP PIRAN 10100-0032690644
ŠTUDENTSKI SERVIS D.O.O. 26330-0014536254
TANGO CORPORATION, D.O.O. LJUBLJANA 06000-0091619612
TAPI D.O.O. 03150-1006241991
TCR BIRSA D.O.O. ROGAŠKA SLATINA 06000-0090068097
TEHNOMEDIA D.O.O. 02343-0017014036
TEKOS D.O.O. 20470-0012016505
TELD D.O.O. 26330-0011135531
TELOVADNO DRUŠTVO PARTIZAN LOČE 06000-0003719279
TENIS KLUB TRJE 2000 GALICIJA 06000-0890943165
TERMOTEH 02053-0016902728
TESMA D.O.O. 26330-0019819068
TEUS TRADE D.O.O. KOPER 10100-0032710141
TEVEX, D.O.O. TRBOVLJE 26330-0016327262
TIHI DOM D.O.O. 02012-0014728833
TINLES, D.O.O.STRANICE 06000-0108281787
TMS D.O.O. 02373-0020168364
TOMPRO D.O.O. 18300-0011235964
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TOP – GOST 02053-0011443277
TOP TRADE D.O.O. 02053-0016108298
TOPOS HOTAVJE D.O.O. 03128-1086252355
TOVARNA POHIŠTVA T. D.O.O. 26330-0010766349
TRANSAVTO POSTOJNA D.D. 10100-0000051890
TRIGLAVKO D.O.O. 04750-0000389506
TRINTRADE D.O.O. 02011-0015202436
T-TEL D.O.O. 17000-0000050671
TUR. ŠD BRANEK BRANOSLAVCI 02343-0016803837
TURFIN D.O.O. PORTOROŽ 10100-0032696367
TURISTIČNA ZVEZA NOVA GORICA 04750-0000409488
TURISTIČNO DRUŠTVO MEŽICA 20470-0012789886
TVD PARTIZAN LJUTOMER 03173-1087760440
UNI-MOBIL D.O.O 02922-0011074970
UNIPROMET, D.O.O.ZREČE 06000-0097708011
UNITEHNA D.O.O. 03124-1007980923
UNIVESA D.O.O. IDRIJA 04752-0000408226
UNIVOX D.O.O. KOČEVJE 02970-0013097590
UNOWIK D.O.O. AJDOVŠČINA 04751-0000399254
UROŠ TRANSPORT D.O.O. 03171-1061080106
URQUELL TRGOVSKO IN STORITVENO

PODJETJE D.O.O. 10100-0034593493
VENLES D.O.O., JESENICE 05100-8000086128
VETRA GRADBENIŠTVO D.O.O. 02373-0010605231

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

VINEX D.O.O. 24200-9004100783
VLADIMIR NAZOR D.O.O. KRANJSKA GORA 07000-0000131331
VOLLEY CLUB PORTOROŽ 10100-0032694330
VTZ D.O.O. 03162-1005938084
ZALES, D.O.O., ZAPUDJE 02430-0020062169
ZASTOPSTVA ŠPOLJAR&DRUŽBENIKI K.D. 29000-0055088097
ZELTRA NAKLO D.O.O. 07000-0000047038
ZSS OO OBČINE DS TRBOVLJE 26330-0035681090
ZSSS SIND. PODJ. DINOS EN. BREŽICE 02373-0011356496
ZSSS SIND. OŠ VELIKA DOLINA 02373-0019218346
ŽUŽA D.O.O. 02011-0010178418

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 7. 1. do 13. 1. 2002
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 31. decembra 2001.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

OBČINE

BREŽICE

2. Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v
Občini Brežice

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99 in 86/99), Nacionalnega programa športa v RS
(Uradni list RS, št. 24/00), na predlog občinskega strokov-
nega sveta za šport z dne 28. 11. 2001 ter v skladu s
sklepom Občinskega sveta občine Brežice, ki ga je sprejel
na 30. seji dne 17. 12. 2001 sprejemam

P R A V I L N I K
za izbor in izvedbo programov športa

v Občini Brežice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Javni interes Občine Brežice na področju športa obse-

ga zlasti:
– zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in

dostopnost športa vsem občanom, predvsem pa otrokom in
mladini,

– zagotavljanje pogojev za razvoj in delovanje vrhun-
skega športa,

– ustvarjanje možnosti za skladen razvoj posameznih
športnih panog in društev na področju športa,

– promocijo občine s pomočjo športa.
Javni interes občina uresničuje:
– z občinskim programom športa,
– z občinskim letnim programom športa za posamezno

proračunsko obdobje,
– z ustanavljanjem javnih zavodov za izvajanje skupnih

nalog na področju športa in za upravljanje ter vzdrževanje
športnih objektov, ki so v občinski lasti,

– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj špor-
ta v občini,

– z zagotavljanjem javnih sredstev v proračunu občine
za izvajanje programov športa,

– z ustanavljanjem javnih skladov,
– z graditvijo in vzdrževanjem javne infrastrukture na

področju športa.

2. člen
S tem pravilnik se določajo merila, pogoji in postopki

za izbor in sofinanciranje programov športa pomembnih za
razvoj športa v Občini Brežice v okviru vsakoletnega občin-
skega proračuna.

S programom športa v Občini Brežice se:
– opredelijo cilji in smernice za doseganje opredelje-

nih ciljev na vseh področjih športa, ki so predmet tega
pravilnika,

– določi okvirna dinamika za uresničevanje ciljev po
letih ter glavni elementi, po katerih se bo spremljalo uresni-
čevanje ciljev,
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– določi okvirni delež sredstev občinskega proračuna
za doseganje navedenih ciljev.

3. člen
Sredstva, za programe določene v letnem programu

športa, se v okviru občinskega proračuna Občine Brežice
razdelijo izbranim izvajalcem na podlagi javnega razpisa.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
IZ PRORAČUNA OBČINE BREŽICE

4. člen
Upravičenci do sofinanciranja športnih programov so:
a) športna društva,
b) zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društ-

va s sedežem na območju Občine Brežice,
c) zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
d) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,

e) ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavno-
sti v športu ter so splošno koristne in neprofitne.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri sofinanciranju športnih programov.

5. člen
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih pro-

gramov:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje

za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo oziroma druge redne

športne aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani člana-

rini,
– so registrirani in delujejo najmanj leto dni,
– imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na

področju športa.
Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci špor-

tnih programov, se lahko določijo v javnem razpisu za posa-
mezno proračunsko leto.

III. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV

6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem

športnih programov poteka po naslednjem zaporedju:
1. Priprava in sprejem letnega programa športa.
2. Priprava in objava javnega razpisa.
3. Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispe-

lih predlogov.
4. Obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa o

izboru.
5. Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje

morebitnih pritožb.
6. Sklepanje pogodb.
7. Spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe

proračunskih sredstev.
8. Obravnava in ocena poročil o odobrenih programih.

a) Letni program športa

7. člen
Letni program športa s prioritetami financiranja v posa-

meznem proračunskem letu pripravi oddelek za družbene

dejavnosti, ki ga ne predlog občinskega strokovnega sveta
za šport, sprejme župan občine, in sicer najkasneje do
25. novembra za prihodnje proračunsko obdobje.

V letnem programu športa se določi naslednje:
– programi športa, ki se sofinancirajo v tekočem prora-

čunskem letu,
– obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira pri posa-

meznih programih,
– deleži sredstev za posamezne programe.
Finančni obseg letnega programa športa je odvisen od

razpoložljivih sredstev v proračunu za posamezno proračun-
sko leto.

b) Javni razpis

8. člen
Javni razpis mora biti objavljen najkasneje do 30. no-

vembra za prihodnje proračunsko obdobje in sicer v skladu
s sprejetim letnim programom športa za isto proračunsko
obdobje.

Za javni razpis se pripravi ustrezna razpisna dokumen-
tacija, v kateri se določijo dokazila, ki jih morajo predlagatelji
športnih programov priložiti k prijavi. Na podlagi sprejetega
letnega programa športa se določijo tudi podrobnejši razpi-
sni pogoji za izbor programov ter število razpisanih progra-
mov.

Javni razpis se objavi v lokalnem časopisju in elektron-
skih medijih. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset dni in
ne daljši od petinštirideset dni.

Naloge iz tega člena opravi oddelek za družbene dejav-
nosti v skladu s pridobljenim mnenjem občinskega strokov-
nega sveta za šport.

9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi pro-

grami ali projekti,
– vrste dokazil,
– kriterije in merila za izbor programov športa in dodeli-

tev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisne roke,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu

javnega razpisa.

c) Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispelih
predlogov

10. člen
Predlagatelji svoje predloge oddajo na posebnih enot-

nih obrazcih, ki jih pripravi oddelek za družbene dejavnosti.
Odpiranje prispelih predlogov opravi tričlanska komisi-

ja, ki jo izmed svojih članov določi občinski strokovni svet za
šport. Komisija vodi zapisnik o prispelih predlogih po predla-
gateljih in vsebinah.

Zbiranje in ocenjevanje prispelih predlogov opravi od-
delek za družbene dejavnosti.

11. člen
Nepopolne vloge se zavržejo, o čemer izda oddelek za

družbene dejavnosti, na predlog občinskega strokovnega
sveta za šport, ustrezen sklep.
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Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je možna
pritožba v pisni obliki, ki se naslovi na župana v roku treh dni
od prejema sklepa o zavrnitvi.

Župan svojo dokončno odločitev, zoper katero ni možna
pritožba, posreduje v roku osmih dni od prejema pritožbe.

č) Obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa
o izboru

12. člen
Prispele predloge obravnava občinski strokovni svet za

šport, ki v roku šestdeset dni od roka za oddajo predlogov
pripravi končni predlog za izbor programov za sofinancira-
nje, za kar oddelek za družbene dejavnosti izda sklep o
izboru.

d) Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje
morebitnih pritožb

13. člen
Obvestilo o izboru se predlagateljem dostavi priporo-

čeno s povratnico v roku treh dni od izdaje sklepa iz
12. člena tega pravilnika.

Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo v roku osmih dni
od prejema sklepa. Pisno pritožbo posredujejo oddelku za
družbene dejavnosti, ki v skladu s predlogom občinskega
strokovnega sveta za šport, na pritožbo odgovoriti v roku
štirinajstih dni od prejema le-te.

Predlagatelj se lahko na odločitev o pritožbi iz prejšnje-
ga odstavka tega člena pisno pritoži v roku petih dni od
prejema odločitve županu občine, ki sprejme odločitev v
roku sedmih dni od prejema pritožbe.

Županova odločitev je dokončna.

e) Sklepanje pogodb

14. člen
Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci se opravi v tride-

setih dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru oziroma po
sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto.

Izbrani izvajalci morajo podpisano pogodbo vrniti oddel-
ku za družbene dejavnosti v desetih dneh od prejema, v
nasprotnem primeru se smatra, da je izvajalec odstopil od
zahteve po sofinanciranju.

15. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni

račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev,
– pričakovani dosežki,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in

realizacijo programov,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju

programov in namenski porabi sredstev.

IV. NAČIN FINANCIRANJA

16. člen
Občina zagotavlja sredstva za izbrane programe v okvi-

ru sprejetega proračuna za tekoče leto.
Vrednost programov se določa na podlagi pogojev in

meril, ki so opredeljena v tem pravilniku, in cenika za dolo-

čanje vrednosti programov športa v Občini Brežice (v na-
daljevanju: cenik), ki ga v skladu z letnim programom športa
in sprejetim proračunom občine za posamezno proračun-
sko leto sprejme župan.

Do sprejema proračuna za tekoče leto se programi
izbrani na javnem razpisu za tekoče leto akontativno sofinan-
cirajo na podlagi cenika za preteklo leto.

V. OBSEG FINANCIRANJA PROGRAMOV

17. člen
V javnem razpisu za tekoče proračunsko leto se lahko

razpišejo sredstva za sofinanciranje naslednjih športnih pro-
gramov in drugih aktivnosti na področju športa:

1. Športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine, ki se prostovoljno

ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalne-
ga programa.

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1. Zlati sonček – sofinancira se nakup knjižic,

kolajn in diplom
1.1.2. Naučimo se plavati – sofinancira se nakup knji-

žic, kolajn in diplom ter do 1/2 vstopnice za bazen na otroka
1.1.3. Ciciban planinec – sofinancira se nakup knjižic,

kolajn in diplom
1.1.4. 60-urni programi redne vadbe za skupine z

najmanj 15 in največ 20 otroki, ki se izvaja izven časa
rednega varstva otrok – sofinancira se strokovni kader in
najem objekta po ceniku

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1.1. Zlati sonček – sofinancira se nakup knjižic,

kolajn in diplom
1.2.1.2. Krpan – sofinancira se nakup knjižic, kolajn in

diplom
1.2.1.3. Naučimo se plavati – sofinancira se nakup

knjižic, kolajn in diplom ter za 20-urne tečaje plavanja za
skupine do največ 10 otrok, če ni izveden v šoli v naravi,
strokovni kader po ceniku

1.2.1.4. Šolska športna tekmovanja – sofinancira se:
glej poglavje VI. tega pravilnika

1.2.1.5. Planinska šola – največ 30-urni programi za
skupine z najmanj 15 otroki – sofinancira se strokovni kader
po ceniku

1.2.1.6. 80-urni programi redne vadbe za skupine z
najmanj 15 in največ 20 otroki – sofinancira se strokovni
kader in najem objekta po ceniku

1.2.1.7. 140-urni programi interesne vadbe za skupi-
ne z najmanj 15 otroki – sofinancira se strokovni kader in
najem objekta

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport

1.2.2.1. Panožne športne šole – kot je navedeno v
Nacionalnem programu športa (točka 4.1.2.2.)

1.2.2.2. Drugi programi redne vadbe – sofinancira se
strokovni kader in objekt po ceniku za skupine opredeljene
v poglavju VII. tega pravilnika:

1.2.2.2.1. 160-urni programi redne vadbe
1.2.2.2.2. 240-urni programi redne vadbe
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.2.3.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine do

največ 10 otrok – sofinancira se strokovni kader in najem
objekta po ceniku

1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
1.3.1.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine z
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najmanj 15 in največ 20 mladimi – sofinancira se strokovni
kader in najem objekta po ceniku

1.3.1.2. 140-urni programi interesne vadbe za skupi-
ne z najmanj 15 mladimi – sofinancira se strokovni kader in
najem objekta

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovo-
stni in vrhunski šport

1.3.2.1. Panožne športne šole – kot je navedeno v
Nacionalnem programu športa (točka 4.1.3.2.)

1.3.2.2. Drugi programi redne vadbe – sofinancira se
strokovni kader in najem objekta po ceniku, za skupine
opredeljene v poglavju VII. tega pravilnika:

1.3.2.2.1 160-urni programi redne vadbe
1.3.2.2.2 240-urni programi redne vadbe
1.3.2.2.3 360-urni programi redne vadbe
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.3.3.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine do

največ 10 mladih – sofinancira se strokovni kader in najem
objekta po ceniku

2. Športna rekreacija
je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega,

tedenskega in letnega prostega časa odraslih vseh starosti.
2.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine z naj-

manj 15 in največ 20 člani – sofinancira se najem objekta,
za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od
65 let, pa tudi strokovni kader – po ceniku.

3. Kakovostni šport
zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posamez-

nikov registriranih pri panožnih športnih zvezah, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možno-
sti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih pro-
gram športne rekreacije ne zadovoljujejo, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa.

3.1. največ do 320-urni programi redne vadbe – sofi-
nancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku

4. Vrhunski šport
zajema vadbo in tekmovanja športnikov, ki imajo status

mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
4.1. Programi opredeljeni v Nacionalnem programu

športa (točka 4.5.) – sofinancira se strokovni kader in
najem objekta po ceniku za skupine opredeljene v poglav-
ju VII. tega pravilnika

4.3. Štipendije vrhunskim športnikom (dijakom in štu-
dentom), ki so opredeljene v posebnem pravilniku

4.4. Sofinanciranje udeležbe športnikov s stalnim pre-
bivališčem v Občini Brežice, ki so registrirani v društvu,
katerega sedež je v Občini Brežice, na svetovnih in evrop-
skih prvenstvih, svetovnih igrah ter na tekmah svetovnega in
evropskega pokala, kjer jim panožne športne zveze v celoti
ne zagotavljajo sredstev za pokrivanje stroškov udeležbe –
sredstva se podelijo na podlagi posebne prošnje v skladu s
sredstvi, ki so za ta namen predvidena v posebni postavki
proračuna občine za tekoče leto. Sredstva niso predmet
javnega razpisa.

5. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prosto-

voljno ukvarjajo s športom.
5.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine do naj-

več 10 invalidov – sofinancira se strokovni kader in najem
objekta po ceniku

6. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v
športu

6.1. Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanje
strokovnega kadra v društvih in njihovih občinskih zvezah,
po programih, ki jih potrdi Strokovni svet za šport RS, pri
čemer pridobivanje licenc ni predmet sofinanciranja tega
pravilnika

6.2. Sofinanciranje izvajanja vzgojno-izobraževalnega
programa študentov izven sedeža Fakultete za šport

7. Sofinanciranje delovanja društev, občinskih zvez,
občinskih zavodov za šport ter drugih zavodov, povezanih s
športom, na lokalni ravni

7.1. Zavod za šport Brežice (Odlok o ustanovitvi Zavo-
da za šport Brežice, Uradni list RS, št. 53/96)

7.2. Športna društva in njihove zveze – sofinanciranje
delovanja na podlagi obsega izbranih programov na javnem
razpisu, ki obsega materialne stroške programov, stroške
meritev in spremljanja pripravljenosti, nezgodno zavarovanje
kot je opredeljeno v poglavju VIII. tega pravilnika.

8. Športne prireditve v občini
8.1 Prireditve rekreativnega značaja (enodnevne in lige)
8.2. Prireditve za registrirane športnike, ki presegajo

občinski ali medobčinski nivo
8.3. Druge športne prireditve občinskega pomena
Sofinancira se izvedba prireditev po ceniku.
9. Promocija športa v občini
Sofinancira se izdaja publikacij, izvedba prireditev, iz-

delava in podelitev priznanj športnikom in športnim delav-
cem,…

10. Planinstvo in taborništvo
Sofinanciranje izletništva v sredogorje in visokogorje,

izletništvo v taboru – sofinancira se strokovni kader po ceni-
ku v skladu s poglavjem IX. tega pravilnika.

11. Drugi programi v skladu z nacionalnim programom
športa.

VI. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

a) Splošna določba

18. člen
Prireditelj občinskih športnih tekmovanj je oddelek za

družbene dejavnosti Občine Brežice.
Organizator, izvajalec in koordinator je Zavod za šport

Brežice, s katerim se sklene ustrezna pogodba. K izvedbi se
lahko priključijo šole, športna društva in športne zveze.

Sofinancira se izvedba in udeležba osnovnošolcev in
srednješolcev na tekmovanjih iz tistih športnih panog, ki so
za posamezno šolsko leto opredeljena v Uradnem razpisu
šolskih športnih tekmovanj in prireditev Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport.

b) Izvedba občinskih šolskih športnih tekmovanj

19. člen
Za občinsko šolsko prvenstvo se šteje tekmovanje, ki

se ga udeleži najmanj:
– v individualnih športnih panogah štirje tekmovalci iz

vsaj dveh šol brežiške občine,
– v kolektivnih športnih panogah ter v individualnih špor-

tnih panogah za ekipna tekmovanja po tri moštva iz vsaj dveh
šol brežiške občine.

V primeru, da se na razpisano tekmovanje ne prijavi
zadostno število tekmovalcev oziroma moštev, kot je opred-
eljeno v prejšnjem odstavku tega člena, ima tekmovanje
značaj šolskega oziroma izbirnega tekmovanja za področno
oziroma državno tekmovanje in ga izpelje šola, ki kandidira
za udeležbo na tekmovanju višjega nivoja.

20. člen
Za izvedbo tekmovanj iz prejšnjega člena tega pravilni-

ka se upoštevajo pravila, ki jih ob vsakem šolskem letu izda
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
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c) Sofinanciranje

21. člen
Prireditelj financira izvedbo občinskih šolskih športnih

tekmovanj, in sicer:
1. Za športe iz skupine A in B (atletika, gimnastika,

košarka, rokomet, odbojka, mali nogomet, orientacijski tek,
odbojka na pesku, badminton, streljanje z zračno puško,
namizni tenis):

– stroške sodnikov v moštvenih športnih panogah v
skladu s cenikom na tekmo,

– stroške sodnikov v individualnih športnih panogah v
skladu s cenikom na tekmovanje,

– stroške priprave štartnih list, zbiranja rezultatov ter
izdelave biltena v skladu s cenikom na šolo udeleženko.

2. Športi iz skupine C (množične prireditve, hitrostno
kotalkanje, smučarski teki, šah, judo, tenis, gorsko kolesar-
jenje, karate, štafetni ulični teki, cestni teki, lokostrelstvo,
športno plezanje, atletski mnogoboji):

– za organizacijo in izpeljavo tekmovanja v skladu s
cenikom na šolo udeleženko.

Sredstva se organizatorju nakažejo v obliki dotacije po
prejemu poročila o izvedbi tekmovanja.

22. člen
Priznanja za občinska šolska športna tekmovanja pri-

skrbi prireditelj, in sicer:
– za individualne športne panoge kolajne za prva tri

mesta,
– za ekipna tekmovanja v individualnih športnih pano-

gah, kjer sodelujejo več kot tri šole, pokale za prva tri mesta,
sicer pokal za prvo mesto,

– za kolektivne športne panoge, kjer sodelujejo več
kot tri šole, pokale in kolajne za prva tri mesta, sicer pokal le
za prvo mesto,

– diplome za najboljše igralce v moštvenih športnih
panogah.

Za izbirna tekmovanja prireditelj priskrbi diplome oziro-
ma priznanja.

23. člen
Prireditelj sofinancira tudi nastope posameznikov, ekip

in moštev, ki se na občinskih oziroma izbirnih tekmovanjih
uvrstijo na področna ali državna tekmovanja in sicer:

– stroški prevoza s cenovno najugodnejšim prevozni-
kom,

– prehrano tekmovalcev v višini, ki je določena s ceni-
kom,

– štartnino udeležencev Krosa Dela (izključno osnov-
nošolcem in dijakom).

Sredstva se šoli udeleženki nakažejo na podlagi do-
stavljenega poročila, ki mora vsebovati:

– datum in kraj tekmovanja,
– naziv tekmovanja,
– poimenski seznam udeležencev,
– v prilogi: računi za prevoz in prehrano, kolikor se ta

ne pripravi v šolski kuhinji.

VII. OPREDELITVE OBLIK IN VRST PROGRAMOV, KI JIH
IZVAJALCI LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS

24. člen
Starostne kategorije programov redne vadbe otrok in

mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter pro-
gramov redne vadbe kakovostnega in vrhunskega športa:

– cicibani in cicibanke do 8. leta starosti,
– mlajši dečki in deklice B do 10. leta starosti,
– mlajši dečki in deklice A do 12. leta starosti,
– starejši dečki in deklice do 14. leta starosti,
– kadeti in kadetinje do 16. leta starosti,
– mladinci in mladinke do 18. leta starosti oziroma kot

jih določajo panožne športne zveze,
– člani in članice.

25. člen
Pri specifičnih športnih panogah lahko izvajalci progra-

mov prijavijo na razpis starostno in spolno mešane skupine.
Pri individualnih športnih panogah je minimalno število

vadečih v skupini 6, pri kolektivnih športnih panogah pa
najmanj 7 oziroma najmanj tisto število plus dva, ki v posa-
mezni športni panogi zadostuje za ekipo, ki igra.

26. člen
Izvajalci, ki kandidirajo za sofinanciranje programov vr-

hunskega športa, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da sta v vadbeno skupino pri individualnih in kolek-

tivnih športnih panogah vključena vsaj dva športnika s sta-
tusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega raz-
reda,

– vadbene skupine programov kolektivnih športnih pa-
nog, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnje alinee tega člena,
lahko kandidirajo za sofinanciranje programov vrhunskega
športa, če je ekipa vključena v evropsko ligaško tekmova-
nje.

Pod enakimi pogoji imajo prednost pri izboru tisti izva-
jalci, za katere nastopajo športniki vzgojeni v matičnem
društvu.

VIII. MERILA, KRITERIJI IN DRUGA DOLOČILA ZA IZBOR
PROGRAMOV

27. člen
Merila razvrščajo športna društva v razrede, na podlagi

katerih se določi višina sredstev, ki jih športna društva preje-
majo za svoje delovanje (točka 7.2. 17. člena tega pravilni-
ka).

28. člen
Razvrstitev izvajalcev športa v skupine glede na vsebi-

no njihovega delovanja:
1. skupina: V tej skupini so športna društva, ki se

ukvarjajo z individualnimi športnimi panogami in katerih člani
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih špor-
tnih zvez. To so športne panoge, pri katerih lahko posamez-
nik osvoji naslov državnega prvaka.

2. skupina: V tej skupini so športna društva, ki se
ukvarjajo s kolektivnimi športnimi panogami in tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez. To
so športne panoge, pri katerih lahko ekipa osvoji naslov
državnega prvaka.

3. skupina: V tej skupini so športna društva, ki se
ukvarjajo z miselnimi športnimi igrami.

4. skupina: V tej skupini so športna društva, katerih
dejavnost je rekreativnega značaja.

5. skupina: V tej skupini so planinska in taborniška
športna društva, ki izvajajo programe v skladu s točko 10.
17. člena tega pravilnika.

Pri razvrščanju športnih društev v skupine se upošteva
osnovna dejavnost posameznega izvajalca, za katero je re-
gistriran.
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29. člen
Športna društva se znotraj posamezne skupine (1.–5.)

razvrstijo v razrede glede na razširjenost in uspešnost špor-
tnih panog, s čimer se zagotovi različnost sofinanciranja
športnih društev glede na pomen in uveljavljenost le-teh.

Kriteriji za določitev razširjenosti in uspešnosti športnih
panog so:

a) število članov, ki plačujejo članarino,
b) število registriranih tekmovalcev,
c) število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev

za izvajanje programov vadbe,
d) število kategorij, za katere se izvajajo programi za

registrirane športnike v skladu s tem pravilnikom,
e) število mlajših kategorij (do 16 let), za katere se

izvajajo programi za registrirane športnike v skladu s tem
pravilnikom,

f) število doseženih prvih treh mest na državnih prven-
stvih oziroma državnih pokalih,

g) nivo ligaških tekmovanj,
h) število kategoriziranih športnikov, pri čemer se vre-

dnoti število športnikov po posameznih razredih kategoriza-
cije, na dan 30. 11. za posamezno leto,

i) število realiziranih ur redne vadbe v preteklem kole-
darskem letu za posamezne vadbene skupine oziroma pro-
grame planinstva in taborništva.

Za posamezne skupine iz prejšnjega člena tega pravil-
nika se posamezni kriteriji uporabljajo, kolikor jih je možno
določiti.

30. člen
Športna društva se na podlagi vsakega kriterija določe-

nega v 29. členu tega pravilnika razvrstijo v tri razrede zno-
traj posamezne skupine, in sicer:

Razred Meja razreda Število enot

1. 70% in več 3
2. 41% – 70% 2
3. 1% – 40% 1

100% vrednost meje razreda je določena s povprečno
vrednostjo posameznega kriterija pomnoženo z 2 (100% =
2 x povprečje).

31. člen
Končna razvrstitev se določi s seštevkom števila enot

posameznih kriterijev za vsako društvo, pri čemer se uporabi
določilo iz 30. člena tega pravilnika.

Sredstva za delovanje društev se določijo na podlagi
razvrstitve športnih društev in klubov v razrede, pri čemer so
posamezni razredi ovrednoteni na naslednji način:

Razred Cenovno ovrednotenje za določitev sredstev
za delovanje društev

1. 100% vrednosti točk
2. 70% vrednosti točk
3. 40% vrednosti točk

32. člen
Število točk se določi na podlagi vsote vseh ur progra-

mov redne vadbe otrok, mladine in invalidov ter programov
redne vadbe kakovostnega in vrhunskega športa oziroma
programov športne rekreacije izbranih na javnem razpisu.

Izvajalcev iz 5. skupine 28. člena tega pravilnika se
število točk določi tako, da se seštejejo ure priznane za
izvedbo akcij planinstva in taborništva (v skladu z določili
poglavja IX. tega pravilnika) po javnem razpisu.

Za posamezno proračunsko leto se uporabljajo podat-
ki zbrani do 30. 11. v tekočem letu, razen za točko h) 29.
člena tega pravilnika.

Vrednost točke za določitev sredstev za delovanje
društev se določi v ceniku.

IX. PLANINSTVO IN TABORNIŠTVO

33. člen
Določitev števila ur, ki se priznavajo za sofinanciranje

strokovnega kadra pri izvedbi akcij planinstva in taborništva:
a) Izletništvo v sredogorje: 2 vodnika na skupino naj-

manj 15 izletnikov, in sicer za 5 ur vodenja na dan.
b) Izletništvo v visokogorje: 2 vodnika na skupino naj-

manj 10 izletnikov, in sicer za 8 ur vodenja na dan. En izlet
je lahko največ dvodneven.

c) Izletništvo v taboru: 1 vodnik na vsakih 10 udeležen-
cev tabora po 4 ure na dan.

X. ŠPORTNI DODATEK

34. člen
Športni dodatek se dodeli športnim društvom oziroma

drugim izvajalcem športa, katerih člani so pridobili status
kategoriziranega športnika oziroma katerih mladinske ali
članske ekipe v kolektivnih športnih panogah nastopajo v 1.
oziroma 2. državni ligi, če sistem ligaškega tekmovanja za
posamezno kolektivno športno panogo sestavljajo 3 ali več
lig v istem sistemu. V primeru kolektivnih športnih panog se
športnemu društvu prizna športni dodatek za tisto število
športnikov, ki v posamezni kolektivni športni panogi zado-
stuje za ekipo, ki igra. Temu številu se prištejeta še dva
športnika.

Športni dodatek se prizna za posameznega športnika
za obdobje statusa oziroma leto uvrščenosti ekipe v ligo iz
prejšnjega odstavka tega člena v kolektivni športni panogi in
sicer v naslednjem številu točk:

– svetovni razred: 150 točk,
– mednarodni razred: 130 točk,
– perspektivni razred: 110 točk,
– državni razred (in članske ekipe v kolektivnih športnih

panogah iz prejšnjega odstavka tega člena) 90 točk,
– mladinski razred (in mladinske ekipe kolektivnih špor-

tnih panogah iz prejšnjega odstavka tega člena) 70 točk.
Vrednost točke se določi v ceniku. Sredstva se špor-

tnim društvom nakazujejo v obliki dotacije brez izvedbe jav-
nega razpisa v skladu s proračunskimi zmožnostmi, pravilo-
ma pa vsako trimesečje.

XI. PRIREDITVE

35. člen
Športne prireditve po tem pravilniku so organizirana

športna srečanja in tekmovanja.
Prireditve morajo biti najavljene in propagirane v slo-

venščini. V vseh najavah in propagandnem gradivu mora biti
na vidnem mestu omenjena Občina Brežice kot sofinancer.

Za izvedbo športnih prireditev, ki so izbrane na javnem
razpisu, se izvajalcem nakažejo sredstva na načine, ki so
opredeljeni v členih od 36 do 38 tega pravilnika. Vrednost
točke iz navedenih členov se določi v ceniku.
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a) Tekmovanja rekreativnega značaja

36. člen
Enodnevni turnirji: priznajo se stroški organizacije v

višini 100 točk, če sodelujejo najmanj 4 ekipe oziroma
30 posameznikov, oziroma 200 točk, če sodeluje več kot
6 ekip oziroma 60 posameznikov, pri čemer mora biti
najmanj polovica udeležencev iz Občine Brežice.

Ligaška tekmovanja: priznajo se stroški organizacije v
višini 40 točk za vsako ekipo iz Občine Brežice, pri čemer
mora v ligi sodelovati najmanj 8 ekip in morajo biti določene
propozicije tekmovanja.

b) Tekmovanja za registrirane športnike

37. člen
Prireditve za registrirane športnike morajo izpolnjevati

naslednje pogoje:
a) da se organizira tekmovanje v športni panogi, ki je v

občini razvita in katere nosilec ima organizirano redno stro-
kovno vadbo,

b) da gre za eno ali največ dvodnevno tekmovanje.
Priznajo se stroški organizacije tekmovanja v višini

200 točk za tekmovanje, na katerem sodeluje več kot
30 posameznikov oziroma najmanj 4 ekipe, oziroma
400 točk za tekmovanje, na katerem sodeluje več kot
60 posameznikov oziroma najmanj 8 ekip.

c) Druge športne prireditve v občini

38. člen
Med druge športne prireditve prireditve v občini sodijo:
– množično pohodništvo in kolesarjenje,
– dnevi športa, na katerih se predstavijo različne špor-

tne panoge,
– druge športne prireditve občinskega pomena.
Priznajo se stroški organizacije prireditev v višini

100 točk, če se prireditve udeleži najmanj 40 posamezni-
kov, oziroma v višini 200 točk, če se prireditve udeleži več
kot 70 posameznikov.

XII. ŠPORTNI OBJEKTI

a) Vlaganja v športne objekte

39. člen
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in

urejene površine in prostori.
Razvrstitev športnih objektov:
a) objekti, ki so v lasti Občine Brežice in z njimi uprav-

ljajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice,
b) objekti, ki so v lasti Občine Brežice in z njimi uprav-

ljajo športna društva ali krajevne skupnosti,
c) objekti, ki so v lasti športnih društev in njihovih zvez,
d) objekti širšega pomena za izvajanje športno-rekrea-

tivne dejavnosti občanov (planinske poti, kolesarske steze,
tekaške steze, vodne proge…),

e) objekti, ki so v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb.

40. člen
Sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrže-

vanje ter nakup opreme za športne objekte, ki so v lasti
Občine Brežice, se določajo v vsakoletnem proračunu obči-

ne na posebnih proračunskih postavkah in sicer v skladu s
potrebami in zmožnostmi ter na podlagi zakonskih in podza-
konskih aktov, ki urejajo področje športa, vzgoje in izobra-
ževanja.

41. člen
Sofinanciranje vlaganj v ostale športne objekte je odvi-

sno od zagotavljanja sredstev v proračunih občine za posa-
mezna leta, pri čemer se sredstva namenjajo izključno za
vlaganja v tiste športne objekte, ki so dostopni vsem obča-
nom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi, ki
so v javnem interesu občine.

Sredstva se dodelijo na podlagi izvedenega javnega
razpisa. V posameznem proračunskem letu se financirajo
praviloma največ trije projekti iz petega odstavka tega člena.
Isti izvajalec ne more pridobiti sredstev dve leti zaporedoma.

Do sredstev za vzdrževanje športnih objektov in površi-
ne ter planinskih poti v Občini Brežice so upravičeni lastniki,
najemniki ali upravljalci objektov in površin ter poti. Prednost
pri pridobivanju sredstev imajo športna društva, ki so re-
gistrirana v Občini Brežice.

Prosilci morajo za koriščenje proračunskih sredstev
obvezno izpolnjevati naslednje pogoje:

a) da je prosilec lastnik, upravljalec ali najemnik objek-
ta, pri čemer mora biti pogodba o upravljanju oziroma naje-
mu sklenjena najmanj za dobo 10 let od dneva predvidene-
ga za začetek vlaganj v objekt,

b) ima zaključeno finančno konstrukcijo, pri čemer mo-
rajo kandidati zagotoviti najmanj 70% sredstev iz lastnih ali
drugih virov,

c) da ima pridobljena vsa upravna dovoljenja za po-
sege,

d) da vodi investicijo v skladu z veljavno zakonodajo,
e) v primeru, da za uporabo objekta zaračunava najem-

nino, le-ta za izvajalce športnih programov, ki so v javnem
interesu občine, ne sme biti višja od cen, ki so določene v
ceniku.

Sredstva se prednostno namenjajo za:
– adaptacijo in rekonstrukcijo objekta,
– posodobitev objektov in športnih naprav,
– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični in tehno-

loški vidiki),
– ostala dela, ki so nujna za nemoteno izvajanje dejav-

nosti in niso predmet tekočega vzdrževanja.

b) Uporaba športnih objektov

42. člen
Prednost pri uporabi športnih objektov, ki so v lasti

občine (razen šolskih telovadnic in ŠD Dobova ter ŠD Breži-
ce v času pouka) imajo:

a) programi športne vzgoje otrok in mladine,
b) programi vrhunskega športa,
c) programi kakovostnega športa,
d) športna rekreacija odraslih,
e) ostali interesenti.

43. člen
V športnih objektih, ki so v lasti občine in z njimi ne

upravlja Zavod za šport Brežice, morajo upravljalci športnim
društvom in njihovim zvezam, ki so registrirani v Občini Bre-
žice in imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju športa, zaračunavati najemnino največ v višini, ki je
določena v ceniku.
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XIII. INFORMATIKA V ŠPORTU

44. člen
Za organizacijo in sistematično spremljanje stanja v

športu ter za razvoj te dejavnosti in spremljanje doseganja
dolgoročnih ciljev na tem področju se vodijo naslednji re-
gistri podatkov:

– register športnikov,
– register izvajalcev programov športa,
– register strokovnih delavcev v športu,
– register športnih rezultatov,
– register športnih objektov v občini,
– ostali registri.

45. člen
Register športnikov obsega: ime in priimek, spol, roj-

stni datum, prebivališče, športno panogo, matični klub, tre-
nutni klub, stopnjo kategorizacije. Podatki se pridobijo od
športnih društev.

46. člen
Register izvajalcev programov športa obsega: ime ozi-

roma naziv, sedež, datum ustanovitve, ime in priimek zako-
nitega zastopnika, naziv športne panoge oziroma dejavno-
sti, ime in priimek kontaktne osebe. Podatki se pridobijo od
športnih društev.

47. člen
Register strokovnih delavcev v športu obsega: ime in

priimek, rojstni datum, prebivališče, naziv delodajalca, stro-
kovno usposobljenost oziroma izobrazbo, športno panogo.
Podatki se pridobijo od športnih društev.

48. člen
Register športnih rezultatov obsega: naziv tekmovanja,

ime in priimek športnika oziroma športnikov, ki so dosegli
rezultat, društvo, iz katerega izhajajo, dosežen rezultat, čas
in kraj izvedbe tekmovanja.

Register se vodi za rezultate dosežene ob koncu posa-
meznega tekmovanja (npr.: v sistemu ligaških tekmovanj se
evidentira končno doseženo mesto v skupnem seštevku).
Podatki posredujejo športna društva, praviloma v tridesetih
dneh po doseženem rezultatu.

49. člen
Register športnih objektov v občini obsega: ime objek-

ta, lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen upo-
rabe, velikost tekmovalnih in drugih površin ter zemljiško-
knjižni izpisek. Podatki se pridobijo od lastnikov oziroma
upravljalcev objektov.

50. člen
Registri iz 44. člena tega pravilnika se vzpostavijo v

roku enega leta od sprejema tega pravilnika in se ažurirajo
najmanj enkrat letno.

Glede na potrebe se lahko uvedejo tudi drugi registri,
ki jih na podlagi tega pravilnika in na predlog občinskega
strokovnega sveta za šport predpiše župan.

Za vodenje evidenc iz 44. člena tega pravilnika župan
določi pravno osebo, ki je registrirana za opravljanje dejav-
nosti s področja športa, za kar se po potrebi sklene ustrezna
pogodba.

51. člen
Osebni podatki potrebni za vzpostavitev in vodenje re-

gistrov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo v

skladu s posebnimi predpisi s področja varstva osebnih
podatkov.

Evidence se vodijo računalniško in v papirnati obliki.
Hranijo se trajno in arhivirajo v arhivih Občine Brežice.

XIV. PRIZNANJA

52. člen
Občina Brežice podeljuje priznanja športnikom in špor-

tnim delavcem za posebne dosežke na področju športa, ki
jih je v letu, za katerega se podeljuje priznanje, dosegel
posameznik ali skupina športnikov oziroma športnih delav-
cev in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v
občini.

Pri oblikovanju predlogov za podelitev priznanja lahko
sodelujejo vsi občani in občanke ter športne organizacije v
občini.

Priznanja na posebni prireditvi, najkasneje do konca
meseca marca tekočega leta za preteklo leto, podeli župan.
Prireditev izvede na javnem razpisu izbrani izvajalec, sofi-
nancira pa jo Občina Brežice.

53. člen
Priznanje lahko prejmejo športniki in športni delavci s

stalnim prebivališčem na območju Občine Brežice oziroma
tisti, ki so včlanjeni v športno društvo, katerega sedež je v
Občini Brežice.

Postopek izbora kandidatov za podelitev priznanj izpe-
lje občinski strokovni svet za šport.

S posebnim pravilnikom, ki ga na predlog občinskega
strokovnega sveta za šport sprejme župan, se opredelijo:

– vrsta in število priznanj,
– pogoji za podelitev priznanj,
– način izbora kandidatov za priznanja,
– način izbora organizatorja prireditve, na kateri se po-

delijo priznanja,
– ostali pogoji in navodila.

XV. NADZOR

a) Finančni nadzor

54. člen
Izvajalci programov športa, ki so v javnem interesu, so

programe dolžni izvajati v skladu s tem pravilnikom in drugi-
mi predpisi ter načeli s področja športa.

Prejemnik namenskih sredstev iz občinskega proraču-
na je na zahtevo sofinancerja dolžan predložiti ustrezne
dokumente in podatke, ki se nanašajo na namensko porabo
sredstev.

Kolikor se ugotovi, da izvajalec nenamensko porablja
proračunska sredstva, se sofinanciranje takoj ustavi, že pre-
jeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun
skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

b) Strokovni nadzor

55. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov športa, ki

so v javnem interesu, izvaja Zavod za šport Brežice na mestu
izvajanja programov.

Obiski so napovedani ali nenapovedani in se pri posa-
meznih izvajalcih programov športa opravijo najmanj enkrat
v koledarskem letu.
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Ob obisku se napiše zapisnik v treh izvodih, ki ga
podpišeta nadzorni delavec in strokovni delavec, ki program
izvaja. Oba prejmeta po en izvod zapisnika, tretji izvod se
odda na oddelek za družbene dejavnosti.

Podatki iz zapisnika so osnova za preverjanje dejan-
skega izvajanja programov športa, ki so opredeljeni v po-
godbi iz 15. člena tega pravilnika.

56. člen
Izvajalec, ki je nenamensko porabljal proračunska sred-

stva in je nestrokovno izvajal pogodbene programe, ne mo-
re kandidirati za dodelitev sredstev na naslednjem javnem
razpisu občine.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen
S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati:
– pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v Obči-

ni Brežice, z dne 26. 10. 1998 in naslednji,
– merila za izbor programov vrhunskega in kakovostne-

ga športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Obči-
ne Brežice, z dne 27. 10. 1999,

– pravila za občinska šolska prvenstva, z dne 26. 10.
1998.

Program športa v Občini Brežice, z dne 27. 1. 1997,
preneha veljati s sprejemom programa športa v Občini Bre-
žice, ki ga mora Občinski svet občine Brežice sprejeti v roku
enega leta od uveljavitve tega pravilnika.

Pravilnik iz točke 4.3. 17. člena tega pravilnika –
pravilnik o finančni pomoči šolajočim športnikom, ki dose-
gajo vrhunske rezultate na področju športa, ki ga je na
predlog občinskega strokovnega sveta za šport, dne
7. 12. 2000, sprejel župan, ostane v veljavi in se objavi v
Uradnem listu RS.

58. člen
Letni program športa za proračunsko leto 2002 se

sprejme najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega
pravilnika.

Javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2002
se izvede najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega
pravilnika. Izpolnitev pogoja iz sedme alinee 5. člena tega
pravilnika se za leto 2002 ne zahteva.

59. člen
Pravilnik o podeljevanju priznanj na področju športa iz

poglavja XIV. tega pravilnika se v skladu z določili navedene-
ga poglavja sprejme najkasneje v roku šestih mesecev od
uveljavitve tega pravilnika.

60. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 621-6/98

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM

3. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87), in 17. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Ura-
dni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na
Koroškem na 26. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel

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

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna

na Koroškem

1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne

stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno
stavbnega zemljišča za določitev prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 2001.

2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v

družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2001
138.000 SIT/m2.

3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III.

kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve zna-
šajo:
– za individualno komunalno rabo 5.800 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo 8.800 SIT/m2.

4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po

območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene kori-
stne stanovanjske površine, kot je navedeno v 2. členu tega
odloka:

I. A območje – centralni del naselja
Črna na Koroškem 2,0% – 3,0%

I. območje – del naselja Črna na Koroškem 1,5% – 2,5%
II. območje – del naselja Črna na Koroškem,

Pristava, Lampreče
in del naselja Žerjav 1,00%- 2,00%

III. območje – del naselja Črna na Koroškem,
del naselja Koprivna, del naselja
Podpeca, del naselja
Žerjav, del naselja Javorje,
Jazbina, Ludranski vrh 1,00% – 1,5%

IV. območje – vsa ostala območja stavbnih
zemljišč v občini in zemljišča,
ki bodo z urbanističnimi akti
določena kot stavbna zemljišča 0,5% – 1,00%

I.O.C. območje – obstoječe in predvidene
industrijske cone 1,00% – 3,0%

Pri izračunu vrednosti nezazidanega in zazidanega stav-
bnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:

– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
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5. člen
Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge “Ob-

močje stavbnih zemljišč v Občini Črna na Koroškem”. Meje
posameznih območij so vrisane v PKN – 5 in TTN – 5.

Kriteriji vrednotenja v 4. členu navedenih razponov v
posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu
dokumentacije: “Območje stavbnih zemljišč v Občini Črna
na Koroškem”.

6. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunal-

na opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki
ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – sekcija grad-
beništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z
indeksom cen dviga življenjskih stroškov Republike Sloveni-
je, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunal-
nega urejanja stavbnih zemljišča v Občini Črna na Koro-
škem (Uradni list RS, št. 21/01).

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

dnem listu RS.

Št. 423-06-01/01
Črna na Koroškem, dne 28. decembra 2001.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

4. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Črna na Koroškem

Na podlagi 53. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), odločb US RS in 16. člena
statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99
in 40/01) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na
26. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel naslednji

S K L E P

I
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na
Koroškem v letu 2002 znaša 0,0634 SIT.

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

dnem listu RS in preneha veljati sklep objavljen v Uradnem
listu RS, št. 21/01.

Št. 420-08-02/01
Črna na Koroškem, dne 28. decembra 2001.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

5. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Črna na
Koroškem

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 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), 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet
občine Črna na Koroškem na 26. redni seji dne 27. 12.
2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu

Črna na Koroškem

I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v

vrtcu Črna na Koroškem so:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 87.539 SIT,
II. starostne skupina (od 3 do 7 let) 60.061 SIT.

II
Predlagan dvig oskrbnin je 10%, za I. starostno skupi-

no pa je cena 20% višja od cene II. starostne skupine.
Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddel-

kih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 59.897 SIT,
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 49.914 SIT.
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v od-

delkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 42.984 SIT,
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 35.995 SIT.
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v od-

delkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 40.344 SIT,
II. starostna skupina (od 3 do 7 let) 33.355 SIT.

III
Dnevni strošek prehrane v ceni je

a) malica 110 SIT,
b) kosilo 240 SIT,
c) dodatna popoldanska malica, ki ni
vračunana v ceni programa 66,00 SIT

IV
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni raz-

red, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premo-
ženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na
podlagi vloge za znižano plačilo.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, pla-
čajo najvišje plačilo za starše.

V
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi

bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno
najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo zmanjša:

– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vre-
dnost za posamezni plačilni razred);

– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20
delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vredno-
sti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostan-
ka plačila;
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– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se
od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede
na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.

VI
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plači-

lo staršev proporcionalno zniža glede na plačilo dni prisot-
nosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpi-
sa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila
za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in
plačilom staršev.

VII
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolske-

ga leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob
prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.

VIII
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali

dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok
v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda
kot rezervacijo.

V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši
izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v
enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, za druge
starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.

Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci
obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v polet-
nih mesecih ne potrebujejo varstva.

IX
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega

časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec star-
šem, zaračuna 600 SIT za vsako začeto uro. Vrtec to upora-
bi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev
in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje, prene-
ha pa veljati sklep o določitvi programov v vrtcu Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 21/01).

Št. 640-01-08/01
Črna na Koroškem, dne 28. decembra 2001.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

GROSUPLJE

6. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Grosuplje za obdobje od 1. 1. 2002 do
31. 3. 2002

Na podlagi petega odstavka 57. 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, 74/98, 68/98 – odl. US, 12/99 –
odl. US, 59/99 – odl. US in 70/00), 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 34. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
43/99) je župan Občine Grosuplje sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

Občine Grosuplje za obdobje od 1. 1. 2002
do 31. 3. 2002

1
Do sprejetja proračuna Občine Grosuplje za leto 2002

oziroma najkasneje do 31. 3. 2002 se javna poraba Občine
Grosuplje začasno financira po proračunu za leto 2001.

2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.

Občinski proračun za obdobje začasnega financiranja
iz prve točke se določa v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupaj prihodki 299.939.000
II. Skupaj odhodki 294.789.000
III. Proračunski primanjkljaj oziroma

presežek (I-II) + 5.150.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 2.000.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev (IV-V) + 2.000.000
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna –
VIII. Odplačilo dolga 7.150.000
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII) – 7.150.000
X. Prenos sredstev na računu iz leta 2001 –
XI. Povečanje sredstev na računu

((I-II)+(IV-V)-IX+X) –

Pregled prihodkov in prejemkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu finan-
ciranja, ki so sestavni del tega sklepa.

3
V obdobju začasnega financiranja se lahko plačujejo

obveznosti samo za iste programe in v okviru istih postavk
kot v letu 2001.

V obdobju začasnega financiranja je dovoljeno preraz-
porejanje proračunskih sredstev pod pogoji iz 38. in
39. člena ZFJ in za plačilo zakonskih obveznosti, pravno-
močnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih odločb.

V primeru, če v začasnem financiranju niso zagotovlje-
ne pravice porabe oziroma likvidnostna sredstva za plačilo
vseh obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju začasnega
financiranja, se pravice porabe oziroma likvidnostna sred-
stva za plačilo obveznosti razporejajo po naslednjem vr-
stnem redu posameznih namenov:

1. plačila domačih obresti in odplačila domačega dol-
ga;

2. plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki deloda-
jalca za socialno varnost in davek na izplačane plače;
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3. tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
javnih služb – sredstva za plače in druge izdatke ter sredstva
za prispevke delodajalcev;

4. transferi posameznikom in gospodinjstvom;
5. izdatki za blago in storitve;
6. tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce

javnih služb – sredstva za izdatke za blago in storitve;
7. tekoči transferi drugim ravnem države – sredstva za

krajevne skupnosti;
8. druga plačila.

4
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v prora-
čunu za leto 2001 in so bile za njihovo izvedbo že v letu
2001 sklenjene izvajalske pogodbe.

5
V obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti

se vključijo v sprejeti proračun Občine Grosuplje za leto
2002.

6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 40304-2/01
Grosuplje, dne 17. decembra 2001.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

KIDRIČEVO

7. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v
Občini Kidričevo v letu 2002

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 21. člena statuta
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št 52/99, 98/99 in 91/01)
in 69. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kidričevo
(Uradni list RS, št. 52/99 in 91/01) je Občinski svet občine
Kidričevo na 25. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

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

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnih zemljišč

v Občini Kidričevo v letu 2002

1
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine, ka-

tegorizirana s III. stopnjo opremljenosti na območju Občine
Kidričevo, znaša na dan 31. 12. 2001, 134.000 SIT/m2

koristne stanovanjske površine.

2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote
poselitve znašajo:

– za individualno
komunalno rabo (IKR) 4% povprečne gradbene cene,
– za kolektivno
komunalno rabo (KKR) 6% povprečne gradbene cene.

3
Osnovna cena stavbnih zemljišč je določena z nasled-

njimi odstotki od povprečne gradbene cene:
– za I. območje
(ožji del naselja Kidričevo) 4 do 5% gradbene cene,
– za II. območje
(ostali del naselja Kidričevo) 2 do 4% gradbene cene,
– za III. območje
(ostala strnjena naselja v občini) 2 do 3% gradbene cene,
– za IV. območje
(razpršena gradnja) 1% gradbene cene.

4
Povprečno gradbeno ceno in povprečne stroške ko-

munalnega urejanja stavbnih zemljišč je treba tekom leta
valorizirati z indeksom rasti cen, ki ga objavlja Gospodarska
zbornica RS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije.

5
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep o

povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v
Občini Kidričevo v letu 2001 (Uradni list RS, št. 1/01).

6
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02/99-3-27-2
Kidričevo, dne 21. decembra 2001.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

8. Sklep o povišanju cen programov vrtca v
Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec
Kidričevo

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00) in 21. člena statuta Občine Kidričevo
(Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski
svet občine Kidričevo na 25. redni seji dne 20. 12. 2001
sprejel

S K L E P
o povišanju cen programov vrtca v Javnem
vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo

I
Cene programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem

zavodu Vrtec Kidričevo so sledeče:
SIT

– prva starostna skupina od 1. do 3. let 66.452
– druga starostna skupina od 3. do 7. let 51.786
– integrirani otroci v rednem oddelku 129.564
– oddelek priprave na šolo 214.920
Cena prehrane na dan znaša 320
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II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 2001 dalje.

Št. 062-02/00-12-7-3
Kidričevo, dne 21. decembra 2001.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

9. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2002

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 101. člena
statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99)
je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 20. 12. 2001
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kidričevo za leto 2002

se financiranje nalog občine začasno nadaljuje po proraču-
nu za leto 2001, vendar ne sme trajati več kot tri mesece.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. V obdobju
začasnega financiranja se na področju investicijskih vlaganj
dovoljuje samo koriščenje sredstev za investicije v teku.

3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Kidričevo za leto 2002.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 404-043/01
Kidričevo, dne 21. decembra 2001.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KOBILJE

10. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje
za leto 2002

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in
89/99), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni

list RS, št. 79/99, 124/00) in 37. člena statuta Občine
Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobilje

za leto 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kobilje za leto 2002 se

začasno financirajo potrebe porabnikov proračuna na pod-
lagi proračuna za preteklo leto, vendar najdalje do 31. 3.
2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva do višine, sorazmerno 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 Občine Kobilje za
leto 2002.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave, uporablja pa se

od 1. januarja 2002.

Št. 1072
Kobilje, dne 14. decembra 2001.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

KOČEVJE

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kočevje

Na podlagi 9. in 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 27. člena statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 - popravek) je
Občinski svet občine Kočevje na 26. seji dne 17. 12. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Kočevje

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

šča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/98, 51/98 in
62/98 - popr.) se v VII. poglavju OPROSTITVE PLAČIL
NADOMESTILA se na koncu 17. člena doda točka c), ki se
glasi:

»c) za dobo pet let (od dneva pridobitve obratovalnega
dovoljenja) - v primeru, ko gre za novozgrajeni, dozidan ali
nadzidan proizvodni objekt, s katerim bo pridobljeno 10 ali
več novih delovnih mest.«



Uradni list Republike Slovenije Št. 1 / 4. 1. 2002 / Stran 17

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

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 462-1/01-142
Kočevje, dne 24. decembra 2001.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

KUNGOTA

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kungota za leto 2001

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98) in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98) ter 7. člena statuta Občine Kungota
(Uradni list RS, št. 16/99) in odloka o proračunu Občine
Kungota za leto 2001 (Uradni list RS, št. 21/01) je Občinski
svet občine Kungota na 2. izredni seji, ki je bila dne 18. 12.
2001, na predlog župana sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Kungota za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2001

(Uradni list RS, št. 21/01) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 502,260.000,00
II. Skupaj odhodki 514,840.000,00
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.–II.) 12,580.000,00
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapit. deležev –
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) (I.+IV.)-(II.+V.) –
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna 27,100.000,00
IX. Odplačilo dolga 14,520.000,00
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) 12,580.000,00
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih (III.+VI.+X.)
XII. Stanje sredstev na računu konec

preteklega leta (2000) 10,757.498,75
XIII. Povečanje ali zmanjšanje sredstev na računu –

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in
odhodkov.

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

dnem listu RS.

Št. 2001-1
Kungota, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

13. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Kungota za leto 2002

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/
99) ter v skladu s sprejetjem na 2. korespondenčni seji
Občinskega sveta občine Kungota dne 18. 12. 2001 izda-
jam

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Kungota za leto 2002

1. člen
S tem sklepom se ureja način začasnega financiranja

javne porabe Občine Kungota za leto 2002 za obdobje
največ treh mesecev oziroma do sprejema proračuna.

2. člen
Do sprejema proračuna Občine Kungota za leto 2002

se bo financiranje javne porabe začasno nadaljevalo na
podlagi proračuna za leto 2001 za iste programe kot v
preteklem letu.

3. člen
Pri začasnem financiranju javne porabe se smejo upo-

rabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi
v enakem obdobju proračuna preteklega leta 2001.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

5. člen
Sredstva občinskega proračuna se v okviru začasnega

financiranja prioritetno uporabljajo za pokrivanje plač in ma-
terialnih stroškov ter drugih tekočih nalog ter za nadaljevanje
investicij v teku.

6. člen
Planiran obseg porabe za prve tri mesece leta 2002 –

v času začasnega financiranja znaša 105,200.095 SIT,
kolikor je znašala poraba proračunskih sredstev v obdobju
januar–marec 2001.

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

Št. 1/2001
Kungota, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.



Stran 18 / Št. 1 / 4. 1. 2002 Uradni list Republike Slovenije

LAŠKO

14. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01)
in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00)
je Občinski svet občine Laško na 21. seji dne 19. 12. 2001
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 2002

1. člen
S proračunom Občine Laško se zagotavljajo sredstva

za financiranje javne porabe v Občini Laško.

2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2002 je določen v

skupni višini 1.689,142.990 SIT, od tega:
v tisoč SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1.489.143
II. Skupaj odhodki 1.689.143
III. Proračunski primanjkljaj 200.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil –
V. Dana posojila –
VI. Prejeta minus dana posjila in sprem.kapit.deležev –
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 200.000
IX. Odplačilo dolga  –
X. Neto zadolževanje 200.000
XI. Povečanje sredstev na računih –

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.

3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,

ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom
ali drugim aktom predpisani pogoji.

Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati nalo-
ge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicij-
ska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izva-
jalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku
oddaje naročil male vrednosti.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije za gradbena dela in za naročila blaga in storitev, katerih
vrednost presega z zakonom o izvrševanju proračuna Repu-
blike Slovenije določen znesek.

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu
svetu o izvrševanju proračuna.

Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.

5. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med

postavkani in področji proračuna oziroma pri neposrednem
uporabniku:

1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi;
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na

drugih pa nastane potreba po dodatih sredstvih.
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realiza-

cija.
O prerazporeditvah župan obvesti občinskemu svetu.

6. člen
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za

namen za katerega so pridobljena.
Kot namensko pridobljena sredstva po tem členu se

štejejo sredstva za sofinanciranje investicij, sredstva pridob-
ljena na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje točno do-
ločenih nalog in sredstva za odpravo posledic po elementar-
nih nesrečah.

O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obve-
sti občinski svet.

7. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financi-

ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo sredstev. O porabi tekoče proračunske rezerve odloča
župan.

8. člen
Občina oblikuje proračunsko rezervo v višini do 1%

skupno doseženih prihodkov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-

ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih ne-
sreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
2,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan in o
uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. O
porabi sredstev nad 2,000.000 SIT odloča občinski svet s
posebnim odlokom.

9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gi-
banj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lah-
ko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdat-
kov tako, da:

1. ustavi prevzemanje obveznosti
2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil
3. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, po-

trebno zaradi prevzemanja obveznosti.
O odločitvi iz prvega odstavka tega člena župan obvesti

občinski svet takoj po njenem sprejetju.

10. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS in se uporablja od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 40301-06/1
Laško, dne 19. decembra 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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15. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov Občine
Laško

Občinski svet občine Laško je na podlagi 9. in
12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 7/99) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 08/00) na 21. seji dne 19. 12. 2001sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov

Občine Laško

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Občina Laško s tem odlokom, z namenom, da se ohra-

ni celovitost, izvirnost in historična pričevalnost, razglaša za
kulturne spomenike naslednje objekte:

1. podružnično cerkev Blaženega Antona Martina
Slomška

2. župnijsko cerkev sv. Miklavža.

II. OPIS IN VREDNOTENJE SPOMENIKA

2. člen
1. Podružnična cerkev Blaženega Antona Martina

Slomška stoji na dominantni terasi nad zaselkom Zg. Rečica
in predstavlja glavni poudarek celotnega območja rečiške
doline.

Cerkev je bila zgrajena leta 1939 po načrtu arh. Jane-
za Valentinčiča. Avtor se kot dosledni Plečnikov učenec
vrača k primarni zasnovi starokrščanske bazilike, jo modifici-
ra in zlasti v oblikovanju asimetrične, z enostavnimi fino
izdelanimi detajli naglašene notranjščine, oblikuje sodoben,
lasten primer interpretacije starokrščanske gradbene tradi-
cije.

Cerkev sestavlja pravokotna ladja, na vzhodu dozidana
nižja pokrožno zaključena apsida in ob južni steni glavne
fasade postavljen zvonik. Maso zvonika odpirajo balkoni, ki
slonijo na poudarjenih konzolah. Zaključujejo jih balustra-
dne ograjice in pokrivajo nadstreški v obliki pokrogel. Zvo-
nik zaključuje ožji zaključek s piramidastimi nastavki.

Vhod v cerkev poudarja na betonske stebriče položena
rahlo zalomljena strešica nad katero se odpira veliko rozet-
no okno. Streha ladje je plitva, krita z betonskimi strešniki.

Zunanjščino odlikuje zanimiva in pestra kombinacija
različnih vrst kamna, opeke in betonskih elelmentov.

Notranjščina je zasnovana kot asimetričen prostor, ob
severni steni se odpira galerija, na zahodni steni pa pevski
kor. Vmesni legi ostrešja nosijo betonski stebri, zidano ogra-
jo pevskega kora in galerije pa krasijo leseni balustradni
stebriči.

Po načrtu arh. Valentinčiča je bil realiziran delno glavni
oltar cerkve, kropilnik ob vhodu in verjetno tudi cerkvene
klopi. Ostala oprema nima posebne likovne vrednosti.

Ob posvetitvi cerkve Blaženemu A. Martinu Slomšku, v
letu 2000, je bil izdelan tudi lesen kip, ki ga je izdelala akad.
kiparka Dragica Čadež – Lapajne.

Gradbena dela je po načrtih arh. Janeza Valentinčiča
izvajalo gradbeno podjetje Curk, mizarski izdelki so delo
domačinov Vekosava Babiča in Franca Mokotarja.

Cerkev Blaženega Antona Martina Slomška, prvotno
cerkev sv. Antona Puščavnika, vnaša v podeželsko okolje z
zasnovo starokrščanskih bazilik, virtuozno izbiro form, mate-
rialov in barv ustvarjalno atmosfero Plečnikove šole in sodi

tako med pomembnejšo sakralno arhitekturo 1. pol. 20
stoletja na Slovenskem z vrednostjo spomenika lokalnega
pomena.

2. Cerkev stoji na hribu sredi razloženega naselja La-
žiše.

V osnovi poznogotska cerkev se omenja prvič leta
1545. Sestavlja jo podolžna ladja, ožji, enako visok trio-
sminsko zaključen prezbiterij z zvonikom na severni strani in
nadstropno zakristijo na jugu.

Zunanjščina cerkve je preprosta in nečlenjena. Ladja
je brez talnega zidca in v osi poudarjena s pravokotnim
profiliranim portalom s poudarjeno preklado in trikotnim če-
lom. Vogale ladje in prezbiterije členijo šivani robovi, vogale
zvonika pa lizene. Notranjščina cerkve je v celoti obokana;
ladjo obtekajo pilastri, ki nosijo profilirano ogredje nad kate-
rim se dviga banja s sosvodnicami. Banjasti obok s sosvo-
dnicami pokriva tudi prezbiterij cerkve.

Veliki oltar je kvalitetno baročno delo iz l. 1762, stran-
ska oltarja pa deli poznobaročnih mojstrov Ivška in Petrožni-
ka.

V cerkvi se je ohranilo tudi kvalitetno cerkveno poso-
dje.

Cerkev je v svoji zgodovini doživljala številne predela-
ve; l. 1680 so cerkvi dozidali zvonik, I. 1737 povišali in
obokali ladjo, l. 1760 so obokali in povišali prezbiterij ter
povišali in na novo pokrili zvonik. L. 1861 je bila cerkvi
dozidana zakristija.

Cerkev sv. Miklavža predstavlja primer podeželjske »ra-
ščene arhitekture« s poudarjeno baročno fazo. Zaradi umet-
nostno arhitekturne in zgodovinske vrednosti ima objekt
lastnosti kulturnega spomenika lokalnega pomena.

III. LEGA IN OBSEG SPOMENIKOV

3. člen
1. P.c. stoji na dominantni terasi nad zaselkom Zgornja

Rečica in predstavlja glavni poudarek celotnega območja
rečiške doline.

Spomenik leži na parcelni št. 363, z. k. vl. št. 187
k.o. 1022 REČICA
Lastnik: Rimokatoliško župnijstvo, 8000200000098
Sedraž
3270 LAŠKO

2. Ž. c. stoji na hribu sredi razloženega naselja Lažiše.
Spomenik leži na parcelni št. 61, z. k. vl. št. 75
k.o. 1037 LAŽIŠE
Lastnik: Rimokatoliško župnijstvo, 8000200000101
LAŽIŠE 23
3270 LAŠKO

IV. VARSTVENI REŽIM IN RAZVOJNE USMERITVE

4. člen
Podružnična cerkev Blaženega Antona Martina Slom-

ška
Cerkev je varovana v skladu z zakonom o varstvu kultur-

ne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) ter z 11. členom
citiranega zakona vpisana v register dediščine.

Za spomenik (cerkev s pripadajočo opremo) velja var-
stveni režim, ki določa varovanje celovitosti objekta, intak-
tnosti stavbne mase ter ohranitev likovno arhitekturnih ele-
mentov na zunanjščini in notranjščini.
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Za vse posege na objektu in cerkveni opremi so potre-
bni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in kulturnovar-
stveno soglasje pristojne spomeniške službe.

Vplivno območje spomenika je določeno na karti v
merilu 1:5000 Trbovlje 6. Navedeno območje je nezazidlji-
vo, posegi znotraj območja so mogoči le na osnovi kulturno-
varstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja spome-
niške službe.

Župnijska cerkev sv. Miklavža, Lažiše
Cerkev sv. Miklavža je varovana v skladu z zakonom o

varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) ter z 11.
členom citiranega zakona vpisana v register dediščine. Za
spomenik (cerkev s pripadajočo opremo) velja varstveni re-
žim, ki določa varovanje celovitosti objekta, intaktnosti stav-
bne mase ter ohranitev likovno arhitekturnih elementov na
zunanjščini in v notranjščini. Za vse posege na objektu in
cerkveni opremi so potrebni predhodni posni kulturnovar-
stveni pogoji in kulturnovarstveno soglasje pristojne spome-
niške službe.

Vplivno območje spomenika je določeno na karti v
merilu 1 : 5000 Trbovlje 29. Navedeno območje je nezazid-
ljivo, posegi na objektih znotraj območja (župnišču, mažnari-
ji, gospodarskem poslopju) so mogoči le na osnovi kulturno-
varstvenih pogojev in soglasij.

V. NADZOR

5. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov oprav-

lja javni zavod za varstvo dediščine.

6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat

za področje kulturne dediščine.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

7. člen
Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe za-

kona o varstvu kulturne dediščine in zakon o prekrških.

VII. KONČNI DOLOČBI

8. člen
Razglasitev kulturnih spomenikov po tem odloku se

vpiše v zemljiško knjigo.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 66000-1/01
Št. 66000-2/01

Laško, dne 19. decembra 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško

Občinski svet občine Laško in Občinski svet občine
Radeče sta na podlagi 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 70/00, 100/00), 3. in 9. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 35. in 37. člena zakona
o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Urad-
ni list RS, št. 75/94, 22/00) statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 8/00) in statuta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 37/99) na seji Občinskega sveta občine Laško, dne 26.
9. 2001 in na seji Občinskega sveta občine Radeče, dne
23. 11. 2001 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško

(Uradni list RS, št. 22/96) se besedilo drugega odstavka
2. člena spremeni tako, da se glasi:

ter izposojevališča, ki se organizirajo, ko so zato dani
prostorski, kadrovski in drugi materialni pogoji.

2. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško

se besedilo 10. člena spremeni tako, da glasi:
Ravnatelja zavoda imenujeta ustanovitelja na podlagi

javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat ravnatelja traja pet let in je po poteku mandata

lahko ponovno imenovan.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje splo-

šne, z zakonom določene pogoje in posebne pogoje, ki so:
– da ima univerzitetno visokošolsko izobrazbo bibliote-

karske smeri,
– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj po opravlje-

nem strokovnem izpitu,
– da ima organizacijske in strokovne sposobnosti, ki

jamčijo, da bo s svojim delom prispeval k uresničevanju
smotrov in ciljev zavoda, kar dokazuje s svojim minulim
delom,

– da je pri svojem strokovnem delu dosegal delovne
rezultate iz katerih izhaja, da bo lahko opravljal dela in nalo-
ge strokovnega vodje zavoda.

Ravnatelj je imenovan največ dve leti in najmanj šest
mesecev pred potekom mandatne dobe prejšnjega ravna-
telja.

Pooblastila in odgovornosti ravnatelja natančneje dolo-
ča statut zavoda.

3. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki glasi:

“10.a člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata, za

katerega je imenovan.
Ustanovitelj lahko razreši ravnatelja:
– če ta sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz

delovnih razmerij delovno razmerje preneha po samem za-
konu,

– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov
organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
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– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja
svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Ustanovitelj mora pred sprejetjem odločitve o razrešitvi
seznaniti ravnatelja z razlogi za razrešitev in mu dati mož-
nost, da se o njih izjasni in pridobiti mnenje sveta zavoda.

Če ravnatelju preneha mandat pred potekom mandat-
ne dobe, se javni razpis za imenovanje novega ravnatelja
opravi najkasneje v treh mesecih po prenehanju mandata
prejšnjega ravnatelja. Za čas do imenovanja novega ravnate-
lja imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti ravnatelja, vendar
najdalj za eno leto.”

4. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka za-

čne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Št. 02201-02/01
Laško, dne 26. septembra 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

Radeče, dne 23. novembra 2001.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

LJUBLJANA

17. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 2002

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00 in 79/01) ter 27. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 17. 12.
2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto

2002

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Mestne občine Ljubljana za leto 2002 (v nadaljnjem besedi-
lu: proračun) in upravljanje s prihodki in drugimi prejemki ter
odhodki ter drugimi izdatki.

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna
občina Ljubljana.

3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-

čuna Mestne občine Ljubljana so izkazani v bilanci prihod-
kov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v
računu financiranja in so prikazani v splošnem delu prora-
čuna.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na kon-
cu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2002 se
določa v višini 52.124.869.165 tolarjev.

Občina se lahko zadolži za financiranje naložb v višini
4.000.000.000 tolarjev.

4. člen
V proračunu Mestne občine Ljubljana se zagotavljajo

sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski
sklad in sicer v višini 193.079.054 tolarjev.

O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog
oddelka za finance odloča župan in o uporabi poroča me-
stnemu svetu.

5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun

v skladu s predpisi.
Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo

dejavnostjo so prihodek proračuna.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna

občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične
osebe.

Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premože-
nja Mestne občine Ljubljana je prejemek proračuna.

O prodaji stanovanj in stanovanjskih hiš, kjer je Mestna
občina Ljubljana manjšinski solastnik, odloča župan.

6. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, prihodki

stanovanjskega gospodarstva, turistična taksa, pristojbina
za vzdrževanje gozdnih cest, odškodnina za spremembo
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, požarna taksa,
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni pri-
spevki investitorjev, prejeta vračila danih namenskih posojil,
prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na
srečo, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvar-
nega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, taksa
za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske
takse razen komunalnih in upravnih.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proraču-
nu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega
načrta uporabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevze-
ma in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih
oziroma razpoložljivih sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah-
kontih na katere se nanašajo in proračun.
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7. člen
Terjatve iz naslova nerealiziranih prihodkov se lahko

zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže odloča župan,

ki ob pripravi zaključnega računa proračuna o tem obvesti
mestni svet.

Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dol-
ga, največ do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški po-
stopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar
največ do skupne višine 10.000.000 tolarjev.

Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do
občine iz naslova obveznih dajatev.

8. člen
Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračun-

ska sredstva med podkonti istega konta izdatkov v okviru
proračunske postavke.

Župan lahko na predlog uporabnika odobri prerazpore-
ditev proračunskih sredstev med postavkami-konti iste pod-
skupine izdatkov v okviru letnega finančnega načrta upora-
bnika, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov v
finančnem načrtu uporabnika.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča
mestnemu svetu.

9. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo nepo-

srednim in posrednim uporabnikom proračuna, ki so v po-
sebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v na-
daljnjem besedilu: uporabniki).

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ljub-
ljana po uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.

10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom.

11. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za

plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo
blaga in storitev in za investicijske izdatke.

12. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračun-

skih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splo-
šna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini
225.386.436 tolarjev se uporabljajo za nepredvidene na-
mene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali
za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotov-
ljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni
bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt uporabnika.

13. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v

okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamez-

ne namene, sredstva za subvencije pa tudi na podlagi do-
datnih drugih tekočih prihodkov.

Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obvez-
nosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za
tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.

14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila iz

proračuna Mestne občine Ljubljana, Navodilo o postopkih
zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb v lasti
Mestne občine Ljubljana ter Navodilo za nalaganje prostih
denarnih sredstev Mestne občine Ljubljana.

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje
proračuna.

15. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo

gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene
samo skladno s predpisi o javnem naročanju.

16. člen
Sredstva proračuna uporabniki med letom uporabljajo

za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Pri tem je
potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in
likvidnostni položaj proračuna.

Izjemoma lahko uporabniki dogovarjajo predplačila.
Dogovarjanje predplačil je možno ob predhodnem so-

glasju oddelka za finance in predložitvi bančne garancije za
vračilo predplačila.

17. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-

dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obvez-
nost za izplačilo.

18. člen
Sredstva poračuna se uporabnikom prednostno zago-

tavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občin-
skimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja
uporabnikov.

19. člen
Uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahte-

vale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka-konto
v proračunu tekočega leta.

Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, iz naslova:

– investicij – sredstev skupin odhodkov “42-investicij-
ski odhodki“ in “43-investicijski transferi“, zagotovljenih v
sprejetem letnem finančnem načrtu uporabnika ne smejo
presegati 70%, od tega v letu 2003 40% in v ostalih prihod-
njih letih 30%.

– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki“ in “41-teko-
či transferi“, brez sredstev podskupin odhodkov “400-plače
in drugi izdatki zaposlenim“ in “401-prispevkov delodajalcev
za socialno varnost“, zagotovljenih v sprejetem letnem finan-
čnem načrtu uporabnika.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.
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20. člen
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,

lahko župan na predlog oddelka za finance največ za 45 dni
zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot
za 10 odstotkov vseh planiranih izdatkov proračuna.

21. člen
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana

se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev
na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podla-
gi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.

Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sred-
stev posameznega uporabnika.

22. člen
Oddelek za finance Mestne uprave mestne občine Ljub-

ljana:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih

uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana
ter mu predlaga ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamez-
nimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve
tekoče likvidnosti proračuna,

– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih
proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

23. člen
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo po-

slovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzor-
ni odbor.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 400-9/01-10
Ljubljana, dne 17. decembra 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2002 se določa
v naslednjih zneskih

Proračun 2002

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 45.077.287.114
II. Skupaj odhodki 51.905.869.165
III. Proračunski primanjkljaj

oziroma presežek –6.828.582.051

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev 878.897.130

V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev 19.000.000

VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih
deležev (IV-V) 859.897.130

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 4.000.000.000
IX. Odplačila dolga 200.000.000
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 3.800.000.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih –2.168.684.921*

* Znesek v višini 2.168.684.921 tolarjev je enak oceni
prenesenih sredstev iz leta 2001.

Skupina, Naziv konta Proračun
podskupina, 2002
konto

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 45.077.287.114

70 DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706) 38.787.830.546

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK 25.779.882.587

7000 Dohodnina 25.779.882.587

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST –

702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO –

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 9.414.540.059
7030 Davki na nepremičnine 6.015.500.000
7031 Davki na premičnine 2.850.000
7032 Davki na dediščine in darila 155.000.000
7033 Davki na promet nepremičnin  in na finančno

premoženje 3.241.190.059

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 3.593.407.900
7044 Davki na posebne storitve 298.859.900
7045 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje

dejavnosti –
7046 Pristojbine za motorna vozila 421.000
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 3.294.127.000
7048 Davki  na motorna vozila –

705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO
IN TRANSAKCIJE –

706 DRUGI DAVKI –

71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714) 5.520.383.568

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA 2.060.310.000

7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih
podjetij in finančnih institucij 35.500.000
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7102 Prihodki od obresti 402.350.000
7103 Prihodki od premoženja 1.622.460.000

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 391.249.586
7111 Upravne takse in pristojbine 391.249.586

712 DENARNE KAZNI 282.027.250
7120 Denarne kazni 282.027.250

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 255.000.000
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 255.000.000

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 2.531.796.732
7141 Drugi nedavčni prihodki 2.531.796.732

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 652.315.000

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 152.315.000
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 146.500.000
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 5.710.000
7202 Prihodki od prodaje opreme 105.000

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG –

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 500.000.000

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 500.000.000

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 20.000.000

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 10.000.000
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo

porabo 10.000.000
7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije
7302 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij

in stanovanj

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 10.000.000
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo 10.000.000
7311 Prejete donacije iz tujine za investicije

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 96.758.000

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 96.758.000

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 96.758.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 51.905.869.165

40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409) 11.270.950.611

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 2.482.889.355
4000 Plače in dodatki 2.130.683.766
4001 Regres za letni dopust 74.249.400
4002 Povračila in nadomestila 145.873.718
4003 Sredstva za delovno uspešnost 65.073.883
4004 Sredstva za nadurno delo 41.688.515
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 7.358.688

4009 Drugi izdatki zaposlenim 17.961.385

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST 354.969.078

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje 198.259.470

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 153.296.627
4012 Prispevek za zaposlovanje 1.279.699
4013 Prispevek za porodniško varstvo 2.133.282

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 7.884.626.687
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 644.722.678
4021 Posebni material in storitve 627.800.257
4022 Energija, voda, komunalne storitve in

komunikacije 417.196.882
4023 Prevozni stroški in storitve 58.999.500
4024 Izdatki za službena potovanja 74.892.440
4025 Tekoče vzdrževanje 4.387.189.750
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 102.068.220
4027 Kazni in odškodnine 459.527.000
4028 Davek na izplačane plače 111.710.166
4029 Drugi operativni odhodki 1.000.519.794

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 130.000.000
4031 Plačila obresti od kreditov  poslovnim bankam 130.000.000
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev,

izdanih na domačem trgu –

404 PLAČILA TUJIH OBRESTI –

409 REZERVE 418.465.490
4090 Splošna proračunska rezervacija 225.386.436
4091 Proračunska rezerva 193.079.054

41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414) 18.546.452.351

410 SUBVENCIJE 134.793.080
4100 Subvencije javnim podjetjem –
4102 Subvencije privatnim podjetjem in

zasebnikom 134.793.080

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM 8.144.518.850

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.926.355
4115 Nadomestila plač 2.100.000
4117 Štipendije 50.641.000
4119 Drugi transferi posameznikom 8.082.851.495

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM 1.977.414.277

4120 Tekoči transferi neprofitnim  organizacijam
in ustanovam 1.977.414.277

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 8.289.726.144
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 2.106.157.710
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega

zavarovanja 480.278.000

Skupina, Naziv konta Proračun
podskupina, 2002
konto

Skupina, Naziv konta Proračun
podskupina, 2002
konto
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4132 Tekoči transferi v druge javne sklade
in agencije 647.590.211

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb 5.055.700.223

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 14.485.620.495

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV 14.485.620.495

4200 Nakup zgradb in prostorov 480.000.000
4201 Nakup prevoznih sredstev 32.000.000
4202 Nakup opreme 654.723.000
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 30.000.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.142.680.654
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.139.350.499
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.068.100.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov in

projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 938.766.342

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 7.602.845.709

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 7.602.845.709
4301 Kapitalski transferi javnim skladom

in agencijam 2.842.328.704
4302 Investicijski transferi neprofitnim

organizacijam 98.400.000
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 3.115.787.000
4307 Investicijski transferi javnim zavodom

in javnim gospodarskim službam 1.546.330.005

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  (I.-II) -6.828.582.051

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (75) 878.897.130

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) 878.897.130

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 338.300.000
7500 Prejeta vračila danih posojil –

od posameznikov 328.300.000
7503 Prejeta vračila danih posojil –

od finančnih institucij 10.000.000
7504 Prejeta vračila danih posojil –

od privat. podj.

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 135.096.134
7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih

deležev v finančnih institucijah 8.141.295

7512 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev  v privatnih podjetjih 1.607.150

7513 Sredstva pridobljena s prodajo drugih
kapitalskih deležev 125.347.689

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 405.500.996
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 405.500.996

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 19.000.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 19.000.000

440 DANA POSOJILA –
4403 Dana posojila finančnim institucijam –

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 19.000.000
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih

podjetjih 19.000.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) 859.897.130

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ )
(PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL)
(I.+IV) – (II.+V) -5.968.684.921

C) RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ZADOLŽEVANJE (50) 4.000.000.000

50 ZADOLŽEVANJE ( 500+501) 4.000.000.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 4.000.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 4.000.000.000

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI –

IX. ODPLAČILO DOLGA (55) 200.000.000

55 ODPLAČILA  DOLGA (550+551) 200.000.000

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 200.000.000
5501 Odplačilo kreditov poslovnih bankam 200.000.000
5504 Odplačilo glavnice vrednostnih papirjev –

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO –

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX) 3.800.000.000

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (VII-X) -2.168.684.921

Skupina, Naziv konta Proračun
podskupina, 2002
konto

Skupina, Naziv konta Proračun
podskupina, 2002
konto
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MEDVODE

18. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
porabnikov v letu 2002

Na podlagi 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), ter 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in
17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št.
34/95, 47/95 in 82/98) je župan sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih

porabnikov v letu 2002

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

proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna Občine
Medvode za leto 2002, oziroma za prve tri mesece leta
2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. V sredstva iz
prejšnjega odstavka spadajo sredstva za:

– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in druge osebne prejemke (stroški za

prevoz, regres za prehrano),
– materialne stroške in storitve drugih, ki so vezane na

osnovno delovanje porabnika.

3. člen
Proračunski porabniki morajo na zahtevo oddelka za

proračun in finance posredovati podatke iz prejšnjega čle-
na. Kolikor zahtevanih podatkov ne posredujejo, se jim fi-
nanciranje začasno ustavi.

4. člen
Ne glede na določilo 2. člena tega sklepa, se v polnem

znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2001 na osnovi
proračuna za leto 2001 in v tem letu niso mogli biti plačani.
Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 2002.

Prav tako se lahko obveznosti, ki jih ima občina do
izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 2001 poravna-
jo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova
likvidnost to omogočata.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati

novih investicij.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-

bniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. 12. 2001.

7. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so se-

stavni del proračuna Občine Medvode za leto 2002.

8. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 403-85/01
Medvode, dne 10. decembra 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

NOVO MESTO

19. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov na območju Mestne občine Novo
mesto

Na podlagi 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99 – Odločba US,
56/99 in 22/00), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. in
25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS-stari,
št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št.
13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96 – odločba US,
35/97, 45/97, 73/97 – odločba US, 35/97, 87/97,
73/98, 31/00, 33/00 – odločba US, in 24/01), 2. in 5.
člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01) in 7. in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 32.
seji dne 13. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s

komunalnimi odpadki in gospodarske javne
službe odlaganja ostankov komunalnih

odpadkov na območju Mestne občine Novo
mesto

1. Namen odloka

1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja

obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki in obvezne gospodarske javne službe odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: jav-
na služba) na območju Mestne občine Novo mesto (v na-
daljevanju: občina).

2. člen
S tem odlokom se določa:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja jav-

ne službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova pro-

storska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne

službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne služ-

be,
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5. viri financiranja javne službe, načina oblikovanja tari-
fe in obračun storitev javne službe,

6. nadzor nad izvajanjem javne službe.

3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja ravnanja

z odpadki v skladu z zakonodajo in predpisi,
2. zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij ko-

munalnih odpadkov,
3. zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden

se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih od-
padkov,

4. zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno rabo
ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpad-
ne embalaže, ki je komunalni odpadek,

5. uveljavitev načela: “stroške plača povzročitelj komu-
nalnih odpadkov“,

6. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih
programov na področju ravnanja z odpadki.

4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo na-

slednji pomen:
1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in

njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti
ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju občine.

2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična
oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju občine in
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj ko-
munalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzro-
čitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke
izvajalcu javne službe ali pravna oseba, ki v skladu s tem
odlokom lahko z izvajalcem javne službe sklene pogodbeno
razmerje za ravnanje z odpadki.

3. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je določeno
mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu jav-
ne službe prepuščajo te odpadke. Prevzemno mesto kosov-
nih odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za
prevzem komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih od-
padkov na poziv izvajalca javne službe na prevzemnem me-
stu prepušča kosovne odpadke po vnaprej določenem in
javno objavljenem urniku.

4. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vna-
prej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne
odpadke v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto
komunalnih odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se
za posamezno stavbo ali skupino stavb določi v postopku
izdaje dovoljenja za poseg v prostor. Če v postopku iz prej-
šnjega stavka prevzemno mesto komunalnih odpadkov ni
bilo določeno, se ga določi ob začetku izvajanja storitev
javne službe prevzemanja komunalnih odpadkov z vpisom v
register prevzemnih mest. Prevzemno mesto je lahko hkrati
zbirno mesto. Za urejenost in čistočo prevzemnega in zbir-
nega mesta skrbi izvajalec javne službe.

5. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto,
kjer so nameščene posode, v katere povzročitelji komu-
nalnih odpadkov neovirano odlagajo komunalne odpad-
ke. Zbirno mesto komunalnih odpadkov praviloma ni na
javni površini.

6. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno
hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzro-
čitelji komunalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu javne služ-
be te frakcije in kosovne odpadke. Na območju zbirnega
centra se lahko uredi tudi zbiralnica nevarnih frakcij.

7. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine
Ločeno zbrane frakcije in ločeno zbrana odpadna embala-
ža, ki je komunalni odpadek iz podskupine Embalaža, vključ-
no z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s
klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v Pravilni-
ku o ravnanju z odpadki.

8. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki in na katere se nanaša s tem odlokom
določen najmanjši obseg oskrbe. Ločene frakcije so dolo-
čene v prilogi 1 Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalni-
mi odpadki.

9. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki, na katere se nanaša s tem odlokom določen naj-
manjši obseg oskrbe. Nevarne frakcije so določene v prilogi
2 Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri oprav-
ljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

10. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine Drugi
komunalni odpadki s klasifikacijskega seznama odpadkov,
določenega v Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje
velikosti, oblike in teže niso primerni za prepuščanje v zaboj-
nikih za odpadke.

11. Oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje
nevarne snovi je zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroo-
gljike, in zavržena električna in elektronska oprema, ki vse-
buje nevarne snovi iz podskupine Ločeno zbrane frakcije s
klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpi-
su o ravnanju z odpadki, kot so hladilniki, zamrzovalniki,
toplotne črpalke in klimatske naprave, ki vsebujejo kloroflu-
oroogljike ali klorofluoro-ogljikovodike, avdiovizualna, raču-
nalniška ali druga elektronska oprema, ki se uporablja v
gospodinjstvu.

12. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni od-
padki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije iz klasifi-
kacijskega seznama odpadkov po predpisih, ki urejajo rav-
nanje z odpadki, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih
frakcij in kosovnih odpadkov, ki jih zaradi njihove sestave in
načina nastajanja praviloma ni možno razvrstiti v skupino
Ločeno zbrane frakcije ali v druge skupine komunalnih od-
padkov ali v skupino Embalaža, vključno z ločeno zbrano
embalažo, ki je komunalni odpadek v klasifikacijskem sez-
namu odpadkov iz Pravilnika o ravnanju z odpadki.

13. Biološki odpadki so ločeno zbrane frakcije organ-
skih kuhinjskih odpadkov in odpadkov z vrtov, primernih za
kompostiranje.

14. Odpadna embalaža je odpadna primarna in sekun-
darna embalaža, ki je komunalni odpadek skladno s predpi-
som o ravnanju z odpadki.

15. Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža, ki
je sestavljena iz več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni
mogoče razstaviti ali drugače med seboj ločiti.

16. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit pro-
stor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno
hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji ko-
munalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepu-
ščajo.

17. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, oprem-
ljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih
frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu jav-
ne službe te frakcije oddajajo.

18. Premična zbiralnica je tovorno vozilo, opremljeno
za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določe-
nem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzroči-
telji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije
oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit
prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas
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začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh
frakcij.

19. CEROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske
je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja sortiranje, kompo-
stiranje, mehansko-biološka obdelava ostanka odpadkov,
začasno skladiščenje ločenih frakcij ter odlaganje nenevar-
nih odpadkov.

2. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja
javne službe

5. člen
Izvajalec javne službe je javno podjetje, ki je registrira-

no za opravljanje te dejavnosti, ki ga določi občina v skladu
s predpisi o gospodarskih javnih službah (v nadaljnjem be-
sedilu: izvajalec javne službe).

Občina zagotavlja javno službo v javnem podjetju za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– zbiranje nevarnih frakcij,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiranje ločenih frakcij,
– predelava odpadkov in
– odlaganje odpadkov.

3. Vrste in obseg storitev javne službe in njihova
prostorska razporeditev

6. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. Izločevanje papirja, lepenke, stekla in drugih loče-

nih frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: loče-
no zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:

– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komu-
nalnih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij in
zbirnih centrih,

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski
dejavnosti in v turistični dejavnosti,

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih,
športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na pro-
stem,

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji ko-
munalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinj-
stvu in vsebuje nevarne snovi in jo povzročitelji komunalnih
odpadkov oddajajo v zbirnem centru,

– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki
nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih pov-
zročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem cen-
tru,

– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru
ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbir-
nih centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravna-
nje z embalažo in odpadno embalažo,

– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo lo-
čenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij
v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih in niso odpa-
dna embalaža,

– oddajanje nevarnih frakcij, prevzetih v zbirnih cen-
trih, izvajalcu zbiranja nevarnih frakcij iz tretje točke tega
člena,

– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih od-
padkov izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke
tega člena,

– oddajanje v zbirnih centrih prevzete opreme, ki se
uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, izvajalcu
zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,

– zagotavljanje predelave in oddajanja v predelavo in
odstranjevanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki na-
stajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in so prevzeti
v zbirnih centrih od povzročiteljev komunalnih odpadkov,

– nabava in vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje od-
padkov v zbiralnicah ločenih frakcij,

– nabava in vzdrževanje zabojnikov in druge opreme v
zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju
ločenih frakcij in nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in
gradbenih odpadkov manjših količin v zbirnih centrih,

– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz
ločenih frakcij v predelavo,

– načrtovanje, pridobitev zemljišč, graditev ter urejanje
in vzdrževanje prostorov zbiralnic in zbirnih centrov in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o
ločeno zbranih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z
odpadki.

2. Zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na pre-

vzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogo-
vorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov prepu-
ščajo večje kose ločenih frakcij,

– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izva-
jalec ločenega zbiranja frakcij iz prve točke tega odstavka
prevzel v zbirnem centru,

– obdelava kosovnih odpadkov,
– oddajanje in odstranjevanje obdelanih kosovnih od-

padkov,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevze-

manje kosovnih odpadkov,
– načrtovanje, graditev objektov ter nabava in vzdrže-

vanje opreme za obdelavo kosovnih odpadkov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o

količinah in vrstah ločenih frakcij po obdelavi kosovnih od-
padkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

3. Zbiranje nevarnih frakcij iz gospodinjstev v nasled-
njem obsegu:

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji ko-
munalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevar-
nih frakcij,

– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih je izvajalec
ločenega zbiranja frakcij iz prve alineje te točke prevzel v
zbiralnici nevarnih frakcij, nameščeni v zbirnem centru,

– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje v odstranjevanje in predelavo prevzetih ne-

varnih frakcij,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o

zbranih nevarnih frakcijah po predpisih na področju ravnanja
z odpadki.

4. Zbiranje komunalnih odpadkov v naslednjem obse-
gu:

– prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih povzroči-
telji komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih me-
stih za komunalne odpadke v posodah za biološke odpadke
in v posodah za ostale odpadke,

– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov v CEROD,
– nabava in vzdrževanje posod, v katerih povzročitelji

komunalnih odpadkov iz gospodinjstev prepuščajo komu-
nalne odpadke,

– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih
odpadkov,

– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe
za vsa dela javne službe, določena v tem členu,

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o
zbranih komunalnih odpadkih po predpisih na področju rav-
nanja z odpadki.



Uradni list Republike Slovenije Št. 1 / 4. 1. 2002 / Stran 29

5. Dejavnost CEROD v naslednjem obsegu:
– razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov, ki so na-

menjeni za odlaganje, kompostiranje bioloških odpadkov,
mehansko biološka predelava odpadkov, odlaganje odpad-
kov,

– oddajanje odpadne embalaže, ki je izločena v okviru
razvrščanja komunalnih odpadkov v sortirnici, v predelavo
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpa-
dno embalažo,

– zagotavljanje predelave ločeno zbranih odpadkov in
oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so izločene v okviru
izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpad-
kov v sortirnici in niso odpadna embalaža,

– oddajanje nevarnih frakcij, ki so izločene v okviru
izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpad-
kov v sortirnici, izvajalcu zbiranja nevarnih ločeno zbranih
frakcij iz 3. točke tega člena,

– zagotavljanje odlaganja ostankov komunalnih odpad-
kov po predpisih na področju ravnanja z odpadki in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz
dejavnosti CEROD po predpisih na področju ravnanja z
odpadki.

Dejavnost CEROD se podrobno opredeli z Načrtom
ravnanja z odpadki po predpisih o ravnanju z odpadki in
Poslovniku za obratovanje odlagališča po predpisih za odla-
ganje odpadkov.

7. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem centru,

in sicer za območje celotne občine.

8. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbir-

nih centrih iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno s

transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik,
– drobno plastiko,
– odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupin-

sko in prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati
opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,

– drobne odpadke iz kovin, vključno s transportno,
skupinsko in prodajno embalažo iz kovin, ki hkrati opravlja
funkcijo skupinske in prodajne embalaže,

– les, vključno s transportno, skupinsko in prodajno
embalažo iz lesa,

– oblačila,
– tekstil,
– doze za razpršila (aerosoli),
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevar-

nih snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine

16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem sezna-
mu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki in

– kosovne odpadke.
Zbirni centri so opremljeni tudi za prepuščanje odpad-

kov z vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni
obrezki in manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastajajo
v gospodinjstvih pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in
jih v zbirnem centru prepuščajo povzročitelji iz gospodinj-
stev.

9. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih

frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih

povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to name-
njenih zabojnikih, nameščenih na prostoru zbiralnice:

– papirja in lepenke, vključno z drobno odpadno em-
balažo iz lepenke in

– odpadne embalaže iz stekla.
Ločene frakcije iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo v

stavbi, v kateri se izvaja gostinska dejavnost ali turistična
dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, se prepuščajo
izvajalcu zbiranja ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo
lastniki ali upravljavci teh stavb sami.

Več izvajalcev turističnih in gostinskih dejavnosti v isti
stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredijo skupno zbiranje
ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo sami v prostorih
enega od njih.

10. člen
Zbiralnice se uredi v skladu z Odredbo o ravnanju z

ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravna-
nja s komunalnimi odpadki.

11. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij se v zbirnih centrih

povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno
oddajanje nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov.

V zbirnih centrih se izvaja prevzemanje nevarnih frakcij
in kosovnih odpadkov nadzorovano z osebjem, ki je uspo-
sobljeno za tak prevzem.

12. člen
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij do izgradnje zbir-

nega centra zagotavlja izvajalec javne službe v premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij.

Oddajanje nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih
odpadkov zagotavlja enakomerno razporejeno po celotnem
območju občine. Podrobna razporeditev se določi s Progra-
mom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.

13. člen
Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za

lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju obči-
ne in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče,
ali počitniških hiš, ali če se v njih izvaja dejavnost, pri kateri
nastajajo komunalni odpadki.

Komunalne odpadke izvajalec javne službe prevzema
tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skup-
no vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.

Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka
posamična etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejav-
nost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z izvajalcem
javne službe in upraviteljem objekta dogovori, da se komu-
nalni odpadki iz etažne enote prepuščajo izvajalcu javne
službe posebej in neodvisno od komunalnih odpadkov, ki
nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.

14. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na pre-

vzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih
odpadkov v posodah naslednjih velikosti: 240, 770, 1100
litrov in kesoni 5 m3 in 7 m3.

Povzročitelji komunalnih odpadkov na prevzemnih me-
stih razvrščajo komunalne odpadke v skladu s programom,
ki ga uvede izvajalec javne službe.

15. člen
Če se komunalne odpadke prevzema enkrat tedensko,

mora biti prostornina posode ali skupna prostornina vseh
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posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posa-
mezne stavbe prepuščajo komunalne odpadke, večja od
prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki
nastanejo v tej stavbi v enem tednu.

Pri določitvi najmanjše količine komunalnih odpadkov
se upoštevajo:

– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki
nastane na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v
stavbi,

– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki
nastane v enem tednu na zaposlenega, ki izvaja v stavbi ali
njenem delu dejavnost in

– število prebivalcev in zaposlenih v stavbi, ki prepu-
ščajo komunalne odpadke v isti posodi ali posodah.

Najmanjšo količino komunalnih odpadkov se določi na
podlagi naslednjega izračuna:

Vnk = K1.P + K2.Z
kjer je:
P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivali-

ščem v stavbi ali skupini stavb,
Z = število zaposlenih v stavbi,
K1 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpad-

kov, ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 40
litrov,

K2 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpad-
kov, ki nastane v enem tednu na zaposlenega in je enaka 15
litrov,

V nk = prostornina najmanjše količine komunalnih od-
padkov, ki nastane v stavbi v enem tednu, izražena v litrih.

Za počitniško hišo in za stanovanje, ki je v uporabi
občasno, je ocenjena najmanjša količina komunalnih od-
padkov, ki nastane v enem tednu, enaka 80 litrov.

16. člen
Prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov,

ki nastane v stavbi v enem tednu (Vnk), izraženo v litrih, se
uporabi tudi za določitev prostornine ter števila posod za
prepuščanje komunalnih odpadkov iz več stavb, za katere je
določeno skupno prevzemno mesto. Skupna prostornina
posod se določi kot vsota prostornine najmanjših količin
komunalnih odpadkov, ki nastane v posamezni stavbi.

17. člen
Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovi-

tev o dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov do-
loči manjšo ali večjo prostornino posod ali število posod, kot
se jih izračuna na podlagi določb iz 15. in 16. člena tega
odloka.

4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe

18. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,

v zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto
predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem se
opravlja s posebnimi smetarskimi vozili.

19. člen
(Ločeno zbiranje frakcij)

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki,
ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih
frakcij v zbiralnicah, ustrezno označeni, tako da je razvidna
vrsta ločene frakcije.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz
prejšnjega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na zabojni-
kih v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna
vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in
pogoji za prepuščanje, če obstajajo.

20. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnih

centrih in prevzemnih mestih,
– redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje

ločenih frakcij zagotovili lastniki ali upravitelji stavb, v katerih
se izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapa-
citeto več kot 20 nočitev,

– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih

centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni
za prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda
kot namena,

– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki.
Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem obmo-

čju poselitve občine in njihove lokacije, načrt opremljanja
obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja novih se določi v
programu opremljanja stavbnih zemljišč z zbiralnicami loče-
nih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje ločenih frakcij.

21. člen
Prevzem ločenih frakcij se izvaja po programu zbiranja

ločenih frakcij, ki ga pripravi izvajalec zbiranja ločenih frakcij
v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami
pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Postopnost opremljanja zbiralnic ločenih frakcij na po-
sameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvaja-
nja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem
območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne služ-
be se uredi v prej navedenem programu.

22. člen
(Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij)

Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izva-
ja po programu zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih
frakcij, ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z Odred-
bo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

23. člen
(Zbiranje komunalnih odpadkov)

Izvajalec javne službe prazni posode tako, da ne one-
snaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune
okolice ter ne poškoduje posod.

Če pri prevzemu komunalnih odpadkov pride do one-
snaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora jav-
no podjetje zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje one-
snaženih površin.

24. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod, ki so

namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, enkrat let-
no.

25. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja za povzročitelje iz go-

spodinjstev:
– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– nabavo novih posod za nove uporabnike storitev pre-

vzemanja komunalnih odpadkov,
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– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti zaradi
nastajanja drugačnih količin, kot so bile prvotno izračunane.

Tipsko obliko, velikost, barvo, material, označenost
zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov določi iz-
vajalec javne službe.

Ostali povzročitelji so dolžni na svoje stroške nabaviti in
vzdrževati posode za odpadke.

26. člen
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za

komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem.
Obračališče mora biti izvedeno v obloki črke T z najmanjšim
zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5
m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila
na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obra-
čališče iz prejšnjega stavka.

Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega
mesta za komunalne odpadke mora biti 4 m, najmanjša
svetla širina dostopne poti pa 3 m.

Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega
mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti
6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko
najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.

27. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na

površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so
izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen
neoviran dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov ter je
podano njegovo pismeno soglasje brez kakršnega koli nad-
omestila ali odškodnine.

Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti
dostopno vozilom za odvoz odpadkov.

28. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemne-

ga mesta za komunalne odpadke, najmanjšo količino komu-
nalnih odpadkov iz 15. člena tega odloka ter velikost in
število posod za prepuščanje komunalnih odpadkov se do-
loči za vsako posamezno stavbo ali skupino stavb, v kateri
nastajajo komunalni odpadki.

Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec
javne službe v registru prevzemnih mest.

29. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih

mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi,
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah koli-

čin komunalnih odpadkov v stavbi ali
– pismenega sporočila uporabnika storitev javne služ-

be o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora enkrat letno uskladiti po-

datke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s
podatki iz centralnega registra prebivalstva. Podatke na stro-
ške izvajalca javne službe zagotovi občina. Podatke o zapo-
slenih v stavbi morajo zagotoviti pravne in fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost.

30. člen
Lokacijo in ureditev prevzemnega mesta določa izvaja-

lec javne službe.

31. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta

pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri

prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba
upoštevati pogoje tega odloka.

Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede na-
črtovanega prepuščanja in prevzemanja komunalnih odpad-
kov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ, s
tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca javne
službe.

Pri izdelavi lokacijske oziroma gradbene dokumentaci-
je je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe glede
ravnanja z odpadki.

32. člen
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja izvajalec

javne službe po naslednjem razporedu:
– kosovni odpadki dvakrat letno do ustanovitve zbirne-

ga centra, po ustanovitvi pa enkrat letno,
– nevarni odpadki iz gospodinjstev dvakrat letno do

ustanovitve zbirnega centra,
– ostali odpadki enkrat tedensko do uvedbe ločenega

zbiranja bio odpadkov,
– bio odpadki po uvedbi enkrat tedensko,
– frakcije enkrat do dvakrat mesečno odvisno od po-

treb.
V primeru izpada prevzema zaradi višje sile, kot so

neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost
poti do prevzemnih mest, mora izvajalec javne službe o
vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov,
izpadli prevzem komunalnih odpadkov pa opraviti takoj, ko
je to možno.

33. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati

sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno upo-

rabo posod za prevzemanje komunalnih odpadkov. V prime-
ru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristoj-
nim inšpekcijskim službam.

5. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe

34. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komu-

nalnih odpadkov, ki so opredeljeni v 4. členu tega odloka,
obvezna.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunal-
nimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v
zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali pri

občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralni-
cah,

– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali
na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja ko-
sovnih odpadkov,

– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v stavbah, v
katerih se izvaja gostinska ali turistična dejavnost s kapacite-
to več kot 20 nočitev, v posebnih zabojnikih, ki jih zagotovijo
sami,

– prepuščati posode s komunalnimi odpadki javnemu
podjetju na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s
programom zbiranja komunalnih odpadkov.

35. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso

komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode,
ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
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Prepovedano je pisati na zabojnike za ločene frakcije
ali posode, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih
odpadkov, ter nanje lepiti plakate.

36. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– hraniti nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem

centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in
neškodljivo za okolje,

– hraniti ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajal-
cu javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali
zbirnega centra, varno in neškodljivo za okolje,

– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je
namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno
razstaviti na več kosov tako, da posamezni kos odpadka
vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali pre-
velik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih od-
padkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komu-

nalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij
med seboj,

– mešati ločenih frakcij med komunalne odpadke tako,
da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komu-
nalnih odpadkov v sortirnici,

– prepuščati izvajalcu javne službe nevarne komunalne
odpadke in druge ločene frakcije, za katere je s predpisi
urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,

– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z ne-
varnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije,

– prepuščati odpadkov z vrtov v zabojnikih za ločene
frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh
odpadkov in

– prepuščati odpadke, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenje-
ne za prepuščanje teh odpadkov.

37. člen
V posode, ki so namenjene prepuščanju komunalnih

odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih

dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke z vrtov in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne

glede na vrsto odpadka.

38. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,

da so pokrovi posod zaprti.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati

komunalnih odpadkov ob posodah ali na posodah, ki niso
namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni
odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do
prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo
redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih po-
krovih.

39. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost

je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo,

predelava hrane in podobno, morajo biološko razgradljive
odpadke prepuščati v posode za biološke odpadke.

Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov prej
navedeni povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s
posebno pogodbo z izvajalcem javne službe, morajo zago-
toviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.

40. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora

prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe in
druge podatke zato, da izvajalec javne službe določi pogoje
za izvajanje in obračun storitev javne službe.

Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora pri-
javiti začetek uporabe objekta najkasneje 30 dni pred začet-
kom uporabe objekta.

41. člen
Kosovne odpadke mora povzročitelj komunalnih od-

padkov odložiti na prevzemno mesto za komunalne odpad-
ke ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.

Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovo-
ljeno prepuščati kot kosovne odpadke.

Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izva-
jalec javne službe ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj
stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega
mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih od-
padkov.

42. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopiče-

nje komunalnih odpadkov in njihovo sežiganje ali odlaganje
v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni odstranjevanju
komunalnih odpadkov, je prepovedano.

Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne od-
padke kopiči, jih sežiga, jih odloži izven odlagališča, ki je
namenjeno odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na
svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpad-
kov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.

Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega od-
stavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od-
padkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe
na podlagi odločbe inšpekcijske službe.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega od-
stavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo
ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe
na stroške izvajalca javne službe in na podlagi odločbe
inšpekcijske službe.

43. člen
Sežiganje suhih odpadkov z vrtov v majhnih količinah,

ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi in
tako, da sežiganje ne traja dlje kot dve uri. Pri sežiganju
suhih odpadkov z vrtov je treba preprečiti nevarnosti in ne-
prijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja in letenja
isker izven mesta sežiganja.

44. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih priredi-

tev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem
javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z
zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za pre-
puščanje komunalnih odpadkov.

Najkasneje 6 ur po končani prireditvi morajo organiza-
torji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne
službe prevzame zbrane odpadke.
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6. Viri financiranja javne službe

45. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij pridobiva sredstva:
– iz plačil povzročiteljev za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine

obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.

46. člen
Izvajalec javne službe za opravljene storitve zbiranja

kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij in komunalnih odpad-
kov iz druge, tretje in četrte alinee 1. člena ter izločanja
ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov
pridobiva sredstva:

– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij,
– iz proračuna občine in
– drugih virov.

47. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev zbiranja kosovnih

odpadkov, nevarnih frakcij in komunalnih odpadkov ter ce-
no storitev izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih
komunalnih odpadkov, kompostiranje bioloških odpadkov,
mehansko biološki obdelavi odpadkov in odstranjevanju od-
padkov obsegajo predvsem:

1. neposredne stroške za:
– električno energijo,
– pogonsko gorivo,
– druge stroške materiala,
– storitve,
– delo,
– prodajo,
– vzdrževanje vozil;
2. posredne proizvajalne stroške:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški;
3. splošne stroške:
– posredne stroške nabave, prodaje in uprave,
– posredne stroške obresti.

7. Obračun storitev javne službe

48. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni plačati stroške zbira-

nja, odvoza, predelave in obdelave ter odlaganja ostankov
odpadkov (smetarino) po ceni, določeni za m3 odpadkov v
razsutem stanju na mestu njihovega nastanka.

Zavezanci za plačilo smetarine so fizične in pravne
osebe, ki so povzročitelji odpadkov na območju občine.

49. člen
Zavezanci za plačilo smetarine so:
– povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev in
– ostali povzročitelji odpadkov.
Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo od-

voz odpadkov po povprečni prostornini odpadkov na prebi-
valca, izraženi v m3, pomnoženo s številom članov gospo-
dinjstva in s ceno za m3 odpadkov. Povprečna prostornina
odpadkov na prebivalca na mesec (Pp) se izračuna enkrat
letno na osnovi podatkov za preteklo leto na naslednji način:

Ps
Pp=—————

12 Nc

Ps – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev z
območja Mestne občine Novo mesto, izražene v m3,

Nc - število prebivalcev Mestne občine Novo mesto.
Pri izračunu povprečne prostornine odloženih ostan-

kov odpadkov se upoštevajo količine vseh odloženih ostan-
kov odpadkov za gospodinjstva in število vseh prebivalcev,
za katere se ostanki odpadkov odlagajo.

Cene za gospodinjstva se oblikujejo v skladu z veljavni-
mi predpisi.

Ostali povzročitelji odpadkov plačujejo smetarino po
uradnem ceniku za m3 odpadkov v razsutem stanju, ki ga
predlaga izvajalec javne službe, sprejme pa ga Občinski
svet Mestne občine Novo mesto.

Z ostalimi povzročitelji odpadkov izvajalec javne službe
sklene pogodbo o izvajanju storitev ravnanja z odpadki. V
primeru, da ostali povzročitelji ne sklenejo pogodbe za rav-
nanje z odpadki, izvajalec javne službe obračuna količine po
pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe in znaša
najmanj 1 m3 na mesec ter o tem obvesti pristojne inšpekcij-
ske službe.

50. člen
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah,

ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je
število prebivalcev v gospodinjstvu, stavbi, spremembo de-
javnosti oziroma namembnosti stavbe, pismeno sporočiti
izvajalcu javne službe najpozneje v 8 dneh po nastali spre-
membi.

V primeru najemniškega razmerja sta vse spremembe
glede tega razmerja dolžna sporočiti najemnik in najemoda-
jalec. V primeru, da spremembe obojestransko niso pisme-
no potrjene, je zavezanec za plačilo smetarine najemodaja-
lec.

Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva
pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v
naslednjem mesecu od dneva prejema pismenega sporoči-
la o spremembi.

V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posre-
duje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi
navede napačne podatke, izvajalec javne službe obračuna
storitev javne službe na podlagi uradnih podatkov o številu
prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi in/ali ocenjene
količine odpadkov.

51. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev

javne službe zagotavlja občina podatke o prebivalcih iz cen-
tralnega registra prebivalstva v obsegu, kot ga določa za-
kon.

8. Nadzor nad izvajanjem javne službe

52. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

9. Kazenske določbe

53. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v

zbirnih centrih v obsegu iz 8. člena,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v

zbiralnicah ločenih frakcij in v stavbah, v katerih se izvaja
gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več
kot 20 nočitev, v obsegu iz 9. člena,
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3. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načr-
tom in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij
iz 21. člena,

4. ne pripravi letnega programa zbiranja ločenih frakcij
iz 21. člena,

5. ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in
zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja
okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to
določa 20. člen,

6. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih
frakcij in zbirnih centrov, kot to določa 20. člen,

7. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru pre-
vzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o
ravnanju z odpadno embalažo.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

54. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek izvajalec javne službe, če:
1. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij

skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa
zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 22. člena,

2. ne pripravi letnega programa zbiranja odpadkov iz
22. člena,

3. ne vzdržuje na svoje stroške posod, jih po potrebi
sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih posod ne
nadomesti z novimi, kot to določata 24. in 25. člen,

4. povzročitelje komunalnih odpadkov ne obvesti o
izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot
to določa 32. člen,

5. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je
pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to do-
loča 23. člen,

6. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči upora-
bnik storitev javne službe, kot to določa 50. člen,

7. ne izdela registra prevzemnih mest iz 28. člena,
8. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine

prevzetih komunalnih odpadkov, kot to določa 33. člen,
9. ne zagotovi zbiranja in odvoza komunalnih odpad-

kov, kot to določa 32. člen,
10. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s

posebnimi smetarskimi vozili.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

55. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek pravna oseba, ki:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,

kot to določa 13. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot

to določa 34. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določba-

mi 35., 36., 37. in 38. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja

dostopa do zbirnega mesta v zimskem času ali ravna v
nasprotju z drugimi določbami 38. člena,

5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastaja-
jo zaradi dejavnosti iz 39. člena v posodah za prepuščanje
komunalnih odpadkov,

6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa 50.
člen,

7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komu-
nalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemlji-

ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih od-
padkov, kot to določa 42. člen,

8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev ravna v nasprotju z določbami 44. člena,

9. piše ali lepi plakate na posode za prepuščanje ko-
munalnih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih
frakcij.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če stori prekršek iz prvega odstav-
ka tega člena.

56. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek fizična oseba, ki:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,

kot to določa 11. člen ali ne prepušča komunalnih odpad-
kov v posodah, kot to določa 34. člen,

2. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določba-
mi 35., 36., 37. in 38. člena,

3. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v
nasprotju z drugimi določbami 38. člena,

4. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe (50. člen),

5. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komu-
nalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemlji-
ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih od-
padkov (42. člen),

6. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na
prevzemnih mestih za kosovne odpadke (41. člen),

7. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje ko-
munalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih
frakcij,

8. ne prepušča biološke razgradljive odpadke v na-
menskih posodah za bio odpadke.

10. Prehodne in končne določbe

57. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do

vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo po-
datki iz registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje stori-
tev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec
javne službe.

58. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se lahko

po uveljavitvi tega odloka kot merilo za razdelitev stroškov
storitev javne službe med posameznimi prostori v stavbi ali v
več stavbah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje ko-
munalnih odpadkov uporabljajo podatki o tlorisnih površinah
poslovnih prostorov.

59. člen
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na zbiranje loče-

nih frakcij, ločenih frakcij nevarnih odpadkov, bio odpadkov
in ločene frakcije, zbrane v zbirnih centrih, se pričnejo upo-
rabljati v rokih, ki so za izvedbo posameznih aktivnosti dolo-
čeni in opredeljeni v Pravilniku o ravnanju z odpadki, Pravil-
niku o odlaganju odpadkov, Pravilniku o ravnanju z embala-
žo in odpadno embalažo in Odredbi o ločeno zbranimi frak-
cijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki.
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60. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o

ravnanju z odpadki na območju Občine Novo mesto (SDL,
št. 19/87 in Uradni RS, št. 29/91 in 25/97)

61. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-18/2001-1200
Novo mesto, dne 13. decembra 2001.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

OPLOTNICA

20. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica
za leto 2001

Na podlagi 3. in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 91. in 97.
člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je
Občinski svet občine Oplotnica na 20. redni seji dne 18.
12. 2001 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto

2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Oplotnica za leto 2001

(Uradni list RS, št. 28/01) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

2. člen
Proračun Občine Oplotnica za leto 2001 se določa v

naslednjih zneskih:

v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki:
1. Davčni prihodki 125,385.497
2. Nedavčni prihodki 41,424.085
3. Kapitalski prihodki 9,780.000
5. Transferni prihodki 237,876.988
Prihodki skupaj: 414,466.570
Odhodki:
1. Tekoči odhodki 116,213.939
2. Tekoči transferi 152,583.823
3. Investicijski odhodki 157,416.327
4. Investicijski transferi 15,903.650
Odhodki skupaj: 442,117.739
B) Račun finančnih terjatev in naložb –
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje 10,000.000
IX. Odplačilo dolga 5,555.562
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) 4,999.996
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih –23,206.731
XII. Stanje sredstev na računih
ob koncu preteklega leta 23,206.731

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov rebalansa
proračuna Občine Oplotnica je zajet v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu financiranja in v posebnem delu reba-
lansa proračuna, ki so sestavni del odloka o rebalansu pro-
računa.

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

Republike Slovenije.

Št. 20.9.1/2001
Oplotnica, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

21. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Oplotnica

Na podlagi prve alinee 29. in 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, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Oplot-
nica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine
Oplotnica na 20. redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel

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

Občine Oplotnica

1. člen
V statutu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99)

se dopolni 9. člen tako, da se za drugim odstavkom dodajo
trije novi, ki se glasijo:

»Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lah-
ko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva nasled-
nje osebne podatke:

– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi

občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške pove-
zave.

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena neposredno preko računalniške povezave je po-
trebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister do-
voli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov«.

2. člen
Drugi odstavek 16. člena se dopolni z novo sedem-

najsto alineo, ki se glasi:
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»– imenuje in razrešuje predstavnike ustanoviteljev v
organih upravljanja javnih zavodov, javnih skladov in javnih
podjetij«.

3. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta«.

4. člen
Prvi odstavek 39. člena se dopolni tako, da se za

drugim stavkom doda novi stavek, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora naj-

kasneje v 45 dneh po svoji prvi seji«.

5. člen
Tretji odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je

zanjo glasovala večina glasovalnih upravičencev oziroma
upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod
pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina«.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 20.5.1/2001
Oplotnica, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

22. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Oplotnica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni
list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 20.
redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel

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

Občinskega sveta občine Oplotnica

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Oplotnica (Ura-

dni list RS, št. 29/99) se 44. člen spremeni tako, da se
glasi:

Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.

2. člen
V četrtem odstavek 71. člena se v zadnjem stavku za

besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.

3. člen
V drugem odstavku 106. člena se za besedo »večino«

doda beseda »opredeljenih«.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 20.5.1/2001
Oplotnica, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

23. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2002 do
31. 3. 2002

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

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2002
do 31. 3. 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Oplotnica za leto 2002

oziroma najkasneje do 31. 3. 2002 se javna poraba Občine
Oplotnica začasno financira po proračunu za leto 2001.

2. člen
Financiranje funkcij, nalog in drugih s predpisi dolo-

čenih namenov se v navedenem obdobju nadaljuje na pod-
lagi proračuna za leto 2001 in za iste programe kot v letu
2001.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

financiranje samo tistih investicij, ki so bile opredeljene v
proračunu za leto 2001. Za ta namen se lahko zagotovijo
finančna sredstva, če so bile v letu 2001 že sklenjene
izvajalske pogodbe in njihovo poplačilo omogoča obseg
razpoložljivih sredstev, opredeljenih za obdobje začasnega
financiranja.

5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.

6. člen
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine

Oplotnica sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.
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7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.

Št. 5-01
Oplotnica, dne 10. decembra 2001.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

24. Pravilnik o športnih objektih v Občini Oplotnica

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter
7. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99)
je Občinski svet občine Oplotnica na 20. redni seji dne 18.
12. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o športnih objektih v Občini Oplotnica

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se določajo način upravljanja in kori-

ščenja javnih športnih objektov, ter pogoji, merila in postop-
ki za razdelitev proračunskih sredstev, ki so namenjena za
športne objekte v Občini Oplotnica.

JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI

2. člen
Javni športni objekti po tem pravilniku so objekti, ki jih

je Občinski svet občine Oplotnica na 3. redni seji dne 30.
3. 1999 s sklepom št. 3.10.1/99 (Uradni list RS, št. 24/99)
razglasil za javne športne objekte, oziroma objekte občin-
skega pomena ter ostali objekti, katerih zemljiškoknjižni la-
stnik je Občina Oplotnica (v nadaljevanju besedila: javni
športni objekti).

3. člen
Z javnimi športnimi objekti v Občini Oplotnica upravlja

Občina Oplotnica. Občina Oplotnica lahko s pogodbo za
upravljanje določenega športnega objekta pooblasti tudi jav-
ni zavod, društvo, oziroma druge pravne osebe.

4. člen
Občina Oplotnica zagotavlja drugim upravljavcem sred-

stva za povračilo stroškov upravljanja v skladu z merili in v
obsegu, kot jih določi občinski svet v okviru proračuna Ob-
čine Oplotnica.

UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV

a) Medsebojna razmerja med upravljavci in uporabniki

5. člen
Upravljavec in uporabnik pred uporabo športnega ob-

jekta v pogodbi določita: ceno uporabe objekta (60 minut),

spremljajočih prostorov, obdobje in urnik uporabe objekta,
površino objekta, in druge pogoje uporabe.

Upravljavec mora uporabniku v času, določenem v po-
godbi iz prejšnjega stavka tega člena, omogočiti nemoten
vstop in nemoteno uporabo objekta. Uporabnik mora biti o
spremembah terminov ali o tem, da v določenem terminu ne
bo mogel uporabljati objekta, obveščen 7 dni vnaprej. V
času, v katerem uporabnik po krivdi upravljavca ne more
uporabljati objekta, upravljavec ni opravičen zaračunavati
uporabe objekta.

Uporabnik mora v času uporabe športnega objekta
upoštevati hišni red upravljavca. V primeru povzročene ško-
de na objektu, oziroma opremi, kar se zapisniško ugotovi, je
dolžan poravnati vso nastalo škodo.

Medsebojna razmerja se praviloma določijo v pisni po-
godbi.

6. člen
Upravljavci morajo zagotavljati uporabo zaprtih javnih

športnih objektov dnevno med 7. in 22. uro.

7. člen
Prednostno pravico uporabe športnega objekta imajo

uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
– javni vzgojno-izobraževalni zavodi, za potrebe izvaja-

nja svoje zakonsko predpisane dejavnosti,
– izvajalci nacionalnega programa športa,
– športna društva, ki so registrirana v Občini Oplotnica,
– posamezniki ali interesne skupine s stalnim prebivali-

ščem v Občini Oplotnica za izvajanje športne in rekreativne
dejavnosti,

– ostali uporabniki športnega objekta.

b) Oblikovanje cen uporabe športnih objektov

8. člen
S tem pravilnikom Občina Oplotnica določa način obli-

kovanja cen uporabe športnih objektov in športnih površin
za čas uporabe. Ceno športnega objekta, oziroma športnih
površin določi upravljavec objekta. Cenik uporabe po tem
členu upravljavcu potrdi Občinski svet občine Oplotnica.

9. člen
Določitev cene uporabe:
1. Pri objektih in površinah, kjer je mogoče nadzorovati

prihod, oziroma odhod uporabnikov (vsi zaprti športni objek-
ti in površine, ograjene športne površine…) se pri oblikova-
nju cene upoštevajo:

– funkcionalni stroški objekta (ogrevanje, elektrika, vo-
da, komunalne storitve, čiščenje…),

– stroški delavcev v času uporabe objekta, če ta sred-
stva niso zagotovljena iz drugih virov,

– stroški tekočega vzdrževanja objekta in opreme.
2. Pri površinah, kjer nadzor prihoda, oziroma odhoda

ni mogoč (neograjene športne površine) se zaračunava upo-
raba športnih objektov izvajalcem nacionalnega programa
športa v Občini Oplotnica in organizatorjem športnih priredi-
tev, pri čemer se upoštevajo:

– funkcionalni stroški objekta,
– stroški tekočega vzdrževanja športnih površin in

opreme.
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10. člen
Uporabo objekta po ceni, oblikovani v skladu z določili

9. člena tega pravilnika, upravljavec zaračunava, vsem izva-
jalcem nacionalnega programa športa, organizatorjem hu-
manitarnih in drugih nepridobitnih prireditev, ter društvom in
posameznikom, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče v
Občini Oplotnica.

Upravljavec lahko oddaja javne športne objekte v na-
jem tudi za druge namene, kot so kulturne prireditve, razsta-
ve, sejmi in druge komercialne, oziroma pridobitne priredi-
tve. Cena najema javnih športnih objektov za te namene se
oblikuje ločeno, in je višja od cene opredeljene v prvem
odstavku tega člena, oblikuje pa se po tržnih načelih.

Cenike iz tega člena potrdi Občinski svet občine Oplot-
nica.

c) Vodenje evidenc

11. člen
Upravljavec športnega objekta vodi posebno dnevno

evidenco uporabe javnega športnega objekta.
Iz evidence morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– čas uporabe,
– cena najema.
Organi Občine Oplotnica imajo dovoljen vpogled v

dnevno evidenco uporabe športnih objektov, v skladu z
opravljanjem nadzora pri izvajanju programov nacionalnega
programa športa.

12. člen
Župan Občine Oplotnica Občinskemu svetu občine

Oplotnica najkasneje do 31. 7. tekočega leta poda polletno
poročilo in najkasneje do 31. 1. naslednje leto letno poroči-
lo, iz katerega so razvidni naslednji podatki za vse objekte,
ki so v lasti Občine Oplotnica:

– ure in stroški uporabe športnega objekta po posa-
meznem uporabniku, pri čemer se posebej prikažejo ure in
stroški uporabe v profitne namene,

– vrsta in višina funkcionalnih stroškov športnega ob-
jekta ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Obvezna priloga poročila je veljaven cenik o uporabi
športnega objekta. V primeru potreb lahko župan priloži
vsebino in vrednost potrebnega investicijskega vzdrževanja
javnega športnega objekta.

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ŠPORTNE OBJEKTE

13. člen
Na osnovi poročila, opredeljenega v 12. členu tega

pravilnika in v okviru možnosti občinskega proračuna, Ob-
činski svet občine Oplotnica načrtuje in zagotovi obseg sred-
stev za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v vsako-
letnem občinskem proračunu.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena, se na osnovi
predhodno zbranih utemeljenih potreb s strani drugih uprav-
ljavcev in ugotovljenih potreb za objekte, katerih neposredni
upravljavec je Občina Oplotnica, prednostno razporedi med
tiste javne športne objekte, ki se uporabljajo za izvajanje
dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov in nacionalnega
programa športa v Občini Oplotnica. Višina in namen sred-
stev za posamezni objekt se določi v okviru vsakoletnega
finančnega plana Občine Oplotnica.

Župan je odgovoren za namensko uporabo sredstev iz
tega člena, ter za zakonsko določen način oddaje in izvedbe
investicijsko vzdrževalnih del.

14. člen
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– da bodo športni objekti uporabljeni v skladu z določili

7. člena tega pravilnika,
– da bodo javni športni objekti funkcionalno opremljeni

in vzdrževani,
– da bodo upravljavci javnega športnega objekta ob

zaključku leta presežek prihodkov nad odhodki, razviden iz
poročila v 12. členu tega pravilnika, porabili za adaptacije in
rekonstrukcije športnih objektov in naprav, ter za obnovo in
modernizacijo športne opreme po dogovorjenem programu.
V primeru, da so za objekte, ki se prednostno uporabljajo za
izvajanje dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov sredstva
že zagotovljena v proračunu občine, se za ta del sredstev
zmanjšajo sredstva za investicijsko vzdrževanje športnega
objekta po tem pravilniku.

a) Investicije v javne športne objekte

15. člen
Višino sredstev, za investicije v javne športne objekte,

sprejme občinski svet na predlog župana Občine Oplotnica,
z vsakoletnim proračunom Občine Oplotnica.

Županu posredujejo potrebe upravljavci športnih ob-
jektov, oziroma bodoči uporabniki ali sofinancerji v primeru
novih investicij. Župan na osnovi prejetih potreb, predlaga
uvrstitev le teh v plan investicij v naslednjih proračunskih
obdobjih.

Pogoji za sofinanciranje investicij so:
– da se javni športni objekti uporabljajo oziroma se

bodo uporabljali za izvajanje nacionalnega programa športa
v Občini Oplotnica,

– da se upravljavec športnega objekta zaveže za pre-
dnostno oddajo v uporabo izvajalcem športnih programov,

– da imajo prosilci zagotovljena (skupno s proračunski-
mi sredstvi) vsa sredstva za dokončanje izgradnje (faze)
javnega športnega objekta.

Prednost pri odobritvi sredstev imajo:
– javni športni objekti, za tiste športne programe, oziro-

ma panoge, ki imajo v skladu z usmeritvami pravilnika o
sofinanciranju športnih programov v Občini Oplotnica, sta-
tus prednostnega programa oziroma panoge,

– javni športni objekti, ki so ekološko neoporečni.

16. člen
Investicije v javne športne objekte praviloma vodi Obči-

na Oplotnica v skladu z veljavno zakonodajo, po pooblastilu
župana pa tudi drugi upravljavci športnih objektov. Pogoje
za vodenje investicij, v primeru, da župan za to pooblasti
upravljavce športnih objektov in način financiranja iz prora-
čuna Občine Oplotnica določi župan s posebnim sklepom.

KONČNA DOLOČBA

17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 20.6.1/2001
Oplotnica, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.
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SODRAŽICA

25. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu
Sodražica

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni
list RS, št. 44/99 in 80/00), 31. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96) ter v skladu s pravilnikom o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/22 in 111/00) je Občinski svet
občine Sodražica na 23. redni seji dne 21. 12. 2001 spre-
jel

S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica

1. člen
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih pro-

gramov v VIZ OŠ dr. Ivan Prijatelj, enota Vrtec pri osnovni
šoli, znaša mesečno po starostnih skupinah:
1. I. starostna skupina (od 1. do 3. leta) 69.420 SIT
2. II. starostna skupina (od 3. leta do vstopa

v šolo) 60.560 SIT
Cena prehrane znaša dnevno 357,14 SIT.

2. člen
Če se odsotnost javi tekoči dan do 8. ure zjutraj za

naslednji dan, se odsotnost obračuna in odšteje od plačila.

3. člen
Nove cene programov veljajo od 1. 1. 2002.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema sklepa na seji

Občinskega sveta občine Sodražica.

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

in na oglasni deski Vrtca pri OŠ dr. Ivan Prijatelj.

Št. 64003-16/01
Sodražica, dne 24. decembra 2001.

Župan
Občine Sodražica

Andrej Pogorelc l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

26. Odlok o spremembi proračuna Občine Šentjur
pri Celju za leto 2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00) in 118. člena statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99) je Občinski svet občine Šentjur
pri Celju na 25. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi proračuna Občine Šentjur pri Celju

za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto

2001 (Uradni list RS, št. 44/01) se spremeni 2. člen tako,
da se glasi:

Skupni prihodki proračuna za leto 2001 zanašajo
1,679.019.000 SIT.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1.679,019.000 SIT
II. Skupaj odhodki 1.643,019.000 SIT
III. Proračunski presežek 36,000.000 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačevanje dolga 36,000.000 SIT
IX. Neto zadolževanje 36,000.000 SIT
X. Zmanjšanje sredstev na računu

Pregled prihodkov in odhodkov račun financiranja je
sestavni del odloka.

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

uporablja pa se od dneva objave.

Št. 004-18/01-100
Šentjur pri Celju, dne 17. decembra 2001.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

27. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Šentjur pri Celju

Na podlagi 10. člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00)
je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 25. redni seji
dne 17. 12. 2001 sprejel

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

Občine Šentjur pri Celju

1. člen
V statutu Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št.

40/99) se drugi odstavek 13. člena spremeni tako, da
glasi:

»Če ni v zakonu drugače določeno, so občinski organi
sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča večina članov
organa občine, odločitev pa je sprejeta z večino opredelje-
nih glasov navzočih članov organa.«

2. člen
V 15. členu se v drugem odstavku doda nova petnajsta

alinea, ki se glasi:
»– razpisuje svetovalni referendum«, dosedanja petnaj-

sta alinea postane šestnajsta, šestnajsta alinea postane se-
demnajsta itd.
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3. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredelje-

nih glasov navzočih članov, razen, če ta statut ne določa
drugače.«

4. člen
Spremenita se prvi in tretji odstavek 29. člena in sicer:
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– odbor za proračun in občinsko premoženje,
– odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospo-

darske dejavnosti,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za šport, kulturo in problematiko mladih,
– odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja,
– odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– odbor za spremljanje in uresničevanje stanovanjske

politike,
– odbor za spremljanje in uresničevanje pospeševanja

razvoja obrti in podjetništva,
– komisija za normativne akte,
– komisija za vloge in pritožbe.«
V tretjem odstavku 29. člena se za sedanjim tekstom

doda naslednji tekst:
»To velja tudi v primeru, ko med trajanjem mandata iz

dveh ali več svetniških skupin z združitvijo strank nastane
ena svetniška skupina.«

5. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»Člani delovnih teles so izvoljeni, če je za kandidatno

listo glasovala večina navzočih članov občinskega sveta z
večino opredeljenih glasov.«

6. člen
V prvem odstavku 47. člena se za prvim stavkom doda

stavek, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora naj-

kasneje v 45 dneh po prvi seji.«

7. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»Zbor občanov veljavno sprejema odločitve, predloge,

stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 5% voliv-
cev iz območja za katerega je bil sklican.«

8. člen
Črta se tretji odstavek 97. člena.

9. člen
Za 107. členom se doda nov 107.a člen, ki se glasi:
»Za brezplačno pridobitev stvarnega premoženja je tre-

ba pridobiti predhodno soglasje oddelka za finance občine,
če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je
lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obvezno-
sti za občino.«

10. člen
Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»Odlok o proračunu občine sprejme občinski svet na

predlog župana z večino vseh članov občinskega sveta.«

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

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-3/99-100
Šentjur pri Celju, 17. decembra 2001.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

28. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju in
njegovih delovnih teles

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00)
in 117. člena poslovnika Občinskega sveta občine Šentjur
pri Celju (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine
Šentjur pri Celju na 25. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel

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

Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju in
njegovih delovnih teles

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Šentjur pri Ce-

lju (Uradni list RS, št. 41/99) se prvi odstavek 48. člena
spremeni tako, da se glasi:

»Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji
navzoča večina članov občinskega sveta.«

2. člen
Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opre-

deljenih glasov navzočih članov, razen če statut ne določa
drugače.«

3. člen
V 62. členu se dodata novi sedma in osma alinea, ki se

glasita:
»– odbor za spremljanje in uresničevanje stanovanjske

politike,
 – odbor za spremljanje in uresničevanje pospeševanja

razvoja obrti in podjetništva«.
Dosedanji sedma in osma alinea postaneta deveta in

deseta.

4. člen
V 63. členu se za prvim odstavkom doda naslednje:
»To velja tudi v primeru, ko med trajanjem mandata iz

dveh ali več svetniških skupin z združitvijo strank nastane
ena svetniška skupina.«

5. člen
Za 69. členom se dodata nova 69.a in 69.b člen, ki se

glasita:

»69.a člen
Odbor za spremljanje in uresničevanje pospeševanja

razvoja obrti in podjetništva:
– obravnava vprašanja iz področja pospeševanja razvo-

ja obrti in podjetništva,
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– obravnava občinski letni in srednjeročni program po-
speševanja razvoja obrti in podjetništva ter predloge aktov in
drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju pospeše-
vanja razvoja obrti in podjetništva ter jih predlaga v sprejem
županu oziroma občinskemu svetu,

– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.«

69.b člen
Odbor za spremljanje in uresničevanje stanovanjske

politike:
– obravnava vprašanja iz področja stanovanjske politi-

ke občine,
– obravnava občinski letni in srednjeročni stanovanjski

program in letni finančni načrt na stanovanjskem področju
ter predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine
na stanovanjskem področju ter jih predlaga v sprejem župa-
nu oziroma občinskemu svetu,

– zagotavlja kontinuirano gradnjo, pridobivanje, odda-
janje in obnovo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v lasti
občine,

– oblikuje in spremlja višino najemnin za stanovanja,
stanovanjske hiše in poslovne prostore,

– oblikuje smernice naložbene politike in z njimi sezna-
ni župana in

– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.«

6. člen
Tretji odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljav-

no sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina
njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odloči-
tve (mnenje, stališča in predloge) z večino opredeljenih gla-
sov navzočih članov.«

7. člen
Tretji odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok v prvi obravnavi je sprejet z večino opredeljenih

glasov navzočih članov.«

8. člen
Prvi odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti z

večino opredeljenih glasov navzočih članov.«

9. člen
Zadnji odstavek 107. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»Kandidat je imenovan z večino opredeljenih glasov

navzočih članov.«

10. člen
Tretji odstavek 111. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»Kandidat je imenovan za podžupana z večino oprede-

ljenih glasov navzočih članov.«

11. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 020-4/99-100
Šentjur pri Celju, dne 17. decembra 2001.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

29. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za
leto 2002

Na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99) in 14. člena odloka o nadomesti-
lu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 13/98 in
71/98) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 25. seji
dne 17. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za
leto 2002

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnih zemljišč za leto 2002 znaša:
1. za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu tega odloka

po namembnosti razvrščena v skupine A, C in D: 0,154
SIT/m2/mesec,

2. za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu tega odloka po
namembnosti razvrščena v skupino B: 0,129 SIT/m2/mesec.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2002 dalje.

Št. 414–04/01-133
Šentjur pri Celju, dne 17. decembra 2001.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

TRŽIČ

30. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2002

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), 57. 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, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00),
odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov
in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in
odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98, 16/99 in 48/99)
ter 18. in 86. člen statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, in 20/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni
seji dne 27. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 2002

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2002 (v

nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, po-
stopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega
sektorja na ravni občine.

2. člen
Proračun občine Tržič za leto 2002 se določa v na-

slednjih zneskih:
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V tisoč tolarjev

Skupina Podskupina

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.891,919.613
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.137,592.817

70 * DAVČNI PRIHODKI 991,445.835
700 Davki na dohodek in dobiček 751,071.000
703 Davki na premoženje 125,282.000
704 Domači davki na blago in storitve 115,092.835
706 Drugi davki –

71 * NEDAVČNI PRIHODKI 146,146.982
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 90,014.280
711 Takse in pristojbine 8,199.000
712 Denarne kazni 3,795.373
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8,800.000
714 Drugi nedavčni prihodki 35,338.329

72 * KAPITALSKI PRIHODKI 247,343.796
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 101,743.796
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 145,600.000

73 * PREJETE DONACIJE 25,000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 10,000.000
731 Prejete donacije iz tujine 15,000.000

74 * TRANSFERNI PRIHODKI 481,983.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 481,983.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.960,371.945
40 * TEKOČI ODHODKI 482,550.957

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 121,230.465
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16,937.231
402 Izdatki za blago in storitve 333,192.185
403 Plačila domačih obresti 1,731.478
409 Rezerve 9,459.598

41 * TEKOČI TRANSFERI 537,897.780
410 Subvencije 20,325.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 67,471.684
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 70,649.885
413 Drugi tekoči transferi 379,450.411
414 Tekoči transferi v tujino –

42 * INVESTICIJSKI ODHODKI 866,351.376
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 866,351.376

43 * INVESTICIJSKI TRANSFERI 73,571.832
430 Investicijski transferi 73,571.832

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK -68.452.332
OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina Podskupina

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 1,200.000

75 * PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1,200.000
750 Prejeta vračila danih posojil 1,200.000
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 4,000.000
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44 * DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 4,000.000
440 Dana posojila 4,000.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -2,800.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podskupina

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.) -71,252.332

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) -2,800.000

– Stanje sredstev na računih konec 31. 12. 2001 (ocena) 72,000.000
– Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih, v letu 2002 71,252.332

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-
čuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhod-
kov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financira-
nja, ki so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je
priloga k temu odloku.

3. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prejem-

kov in skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihod-
kov in odhodkov so prihodki izkazani po njihovih vrstah in
virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih name-
nih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu bilance prihod-
kov in odhodkov razporejeni po natančnejših namenih.

4. člen
Kot sestavni del odloka o proračunu Občine Tržič za

leto 2002, se potrjujejo tudi osnutki finančnih načrtov kra-
jevnih skupnosti v Občini Tržič.

Skladno s 17. členom odloka o krajevnih skupnostih
na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) sveti
krajevnih skupnosti po sprejemu občinskega proračuna
sprejmejo predlog finančnega načrta.

5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in
uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo.

6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena

v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila
dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov
ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaga-
nju z njimi.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so
nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih po-
stavkah.

8. člen
Župan oziroma od njega pooblaščena oseba lahko

samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru prora-
čunske postavke in po potrebi odpira nove konte.

9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,

lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno
zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za
posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži
uporabo teh sredstev.

10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih

sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20%
sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dve-
ma proračunskima postavkama s sklepom župana, se upoš-
teva 20% od vrednosti večje proračunske postavke.

Spremembe namena in višine sredstev za posamezni
namen, ki presegajo pogoje iz prvega odstavka tega člena,
se opravijo s spremembo proračuna, ki ga potrdi občinski
svet.

11. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale

plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu tekočega leta.
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Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, iz naslova:

– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne
smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov “42-investi-
cijski odhodki” in “43-investicijski transferi”

– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-teko-
či transferi”.

Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na
namenske prejemke in izdatke proračuna. Namenski pre-
jemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračun-
skega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od
prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in
odškodnine iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot
namenske prihodke in prejemke opredeljuje zakon o izvrše-
vanju proračuna. Če se po sprejemu proračuna vplača na-
menski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek,
ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejan-
skih prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.

V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan
pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za
novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov
in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem pri-
meru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na dolo-
čeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega odloka.

12. člen
Župan lahko v letu 2002 za odhodke za investicije in

investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vre-
dnost projekta, ki je vključena v načrt razvojnih programov
za leta 2002–2005, če so za ta namen že načrtovane
pravice uporabe na ustrezni proračunski postavki za leto
2002.

13. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi

tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih na-
menov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zado-
stnih sredstev.

O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan
do zneska 1,000.000 SIT za posamezni namen.

14. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za prora-

čunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do 31.

12. 2002 izloči 0,5% skupno doseženih letnih prihodkov
proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav na-
lezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi
proračunske rezerve do višine 1,000.000 SIT, vendar samo
enkrat za isti namen.

15. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziro-

ma od župana pooblaščena oseba.

16. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli

obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko
plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za

plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče
izterjati celotnega dolga.

Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz 2.
člena tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo dol-
ga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z
višino terjatve.

Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslo-
va obveznih dajatev.

17. člen
Pravne osebe javnega sektorja, in sicer javna podjetja

ter podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravlja-
nje, se v letu 2002 lahko zadolžijo in izdajo poroštva drugim
pravnim osebam do skupne višine 10,000.000 tolarjev.

Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih
oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tr-
žič.

18. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni upora-

bo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev
preteklega leta poročati pristojnim uradom Občinske uprave
občine Tržič.

Neposredni in posredni uporabniki občinskega prora-
čuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega
načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazloži-
tvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja teko-
čega leta.

19. člen
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v

sladu z 18. členom tega odloka, lahko župan delno ali v
celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno
pa na predlog župana Občinski svet občine Tržič.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 401-08/01-06
Tržič, dne 27. decembra 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

31. Odlok o dopolnitvah odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave

Na podlagi 29., 49. in 61. 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, 74/98 in 70/00), 13.,
18., 47. in 77. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na
19. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah odloka o organizaciji

in delovnem področju občinske uprave

1. člen
V prvem odstavku 7. člena odloka o organizaciji in

delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št.
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36/99 in 2/01 – v nadaljevanju: odlok o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave) se za šesto alineo
doda nova sedma alinea, ki se glasi:

‘’– režijski obrat.”

2. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave se za 14. členom doda nov 14.a člen, ki se glasi:
‘’Režijski obrat opravlja naslednje naloge:
– urejanje in vzdrževanje javnih površin, obrežij vodoto-

kov ter čiščenje in urejanje divjih odlagališč,
– vodenje javnih del.
Režijski obrat izvaja navedena dela skladno z določili

zakona in občinskega odloka, ki urejata izvajanje gospodar-
skih javnih služb ter ostalih predpisov, ki urejajo delovanje
notranjih organizacijskih enot občinske uprave.

Režijski obrat vodi delavec, ki opravlja dela in naloge
višjega svetovalca v Uradu za gospodarstvo in gospodarske
javne službe občine Tržič.”

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

Republike Slovenije.

Št. 013-05/99-02
Tržič, dne 27. decembra 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

32. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih
službah Občine Tržič

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 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, 74/98 in 70/00)
ter 10. in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na
19. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih

službah Občine Tržič

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah Občine Tržič

(Uradni list RS, št. 47/96 in 76/97) se v prvem odstavku 4.
člena doda 14. točka, ki se glasi:

‘’14. urejanje in vzdrževanje javnih površin, obrežij vo-
dotokov ter čiščenje in urejanje divjih odlagališč.”

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

Republike Slovenije.

Št. 301-06/96-05
Tržič, dne 27. decembra 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

33. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
glasilu Občine Tržič

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, 74/98 in 70/00) in 18. člena statuta Obči-
ne Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je
Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji dne 27. 12.
2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o glasilu Občine Tržič

1. člen
V 3. členu odloka o glasilu Občine Tržič (Uradni list RS,

št. 65/97 – v nadaljevanju: odlok) se besedilo ‘’Tajništvo
Občinskega sveta občine Tržič” nadomesti z besedilom ‘’Ob-
čina Tržič”.

2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se

glasi:
‘’Glasilo ima pečat okrogle oblike (v nadaljevanju: pe-

čat). Premer pečata je 35 mm. Pečat je obrobljen z dvema
koncentričnima krogoma. V zgornjem delu, ob obodu zuna-
njega kroga pečata, nad grbom Občine Tržič, je besedilo
‘’OBČINA TRŽIČ”, v spodnjem delu, ob obodu zunanjega
kroga je navedeno ime glasila ‘’TRŽIČAN”. V sredini pečata
je grb Občine Tržič, ki je visok 15 mm.

Glede evidence in hrambe pečata se smiselno uporab-
ljajo določbe odloka o obliki in vsebini pečatov Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 79/01).”

3. člen
V 12. členu odloka se med besedama ‘’se” in ‘’imenu-

je” doda beseda ‘’lahko”.

4. člen
V 20. členu odloka se besedilo ‘’tajništvu Občinskega

sveta občine Tržič” nadomesti z besedilom ‘’Občinski upravi
občine Tržič.”

5. člen
21. člen odloka se v celoti črta.

6. člen
Prvi odstavek 22. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi:
‘’Izdajatelj glasila zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi,

ki so za ta namen predvidena v proračunu Občine Tržič za
posamezno proračunsko leto.”

Drugi odstavek 22. člena odloka se črta.
V tretjem odstavku 22. člena odloka se za prvim stav-

kom dodata dva nova stavka, ki se glasita:
‘’Za objavljena ekonomsko-propagandna sporočila,

oglase, objave in obvestila je Urad za finance občinske
uprave občine Tržič dolžan izstaviti račun na podlagi posre-
dovanih podatkov odgovornega urednika glasila. Realizirani
prihodki so namenski prihodki občinskega proračuna.”

7. člen
24. člen odloka se v celoti črta.



Stran 46 / Št. 1 / 4. 1. 2002 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
V 25. členu odloka se v prvem odstavku nadomestita

besedi ‘’finančna služba” z besedilom ‘’Urad za finance ob-
činske uprave”.

9. člen
27. člen odloka se v celoti črta.

10. člen
28. člen odloka se v celoti črta.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-010/97-08
Tržič, dne 27. decembra 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

34. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Tržič v letu 2002

Župan Občine Tržič je na podlagi 148. člena ustave
RS (Uradni list RS, št. 33/91-I), 57. 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 in 74/98, 12/99,
59/99, 70/00, 100/00) ter 32. in 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01)
dne 27. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

v Občini Tržič v letu 2002

1. člen
Do uradne objave odloka o proračunu Občine Tržič za

leto 2002 se financiranje proračunskih potreb začasno izva-
ja na podlagi tega sklepa.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma upo-

rabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po
proračunu za leto 2001. V tem obdobju je dovoljeno plačati
tudi že prevzete obveznosti iz leta 2001.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja ni dovoljeno začeti z

izvajanjem novih investicij, ki niso bile zajete v proračunu za
leto 2001.

4. člen
Prihodki in odhodki, realizirani v obdobju začasnega

financiranja, so sestavni del proračuna Občine Tržič za
leto 2002 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem
računu.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 401-08/01-06
Tržič, dne 27. decembra 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

VITANJE

35. Sklep o začasnem financiranju Občine Vitanje v
letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 63/99),  zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 56/98), 32. in 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00 in 79/01) in na
podlagi 112. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št.
49/99 in 46/01) je župan Občine Vitanje dne 27. 12.
2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Vitanje v letu

2002

1
V letu 2002 se financiranje funkcij Občine Vitanje in

njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna Obči-
ne Vitanje za leto 2001. Začasno financiranje traja do spre-
jema proračuna za leto 2002 oziroma najdlje do 31. marca
2002.

2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Že sprejete
obveznosti v letu 2001, se financirajo glede na plan in
določila pogodb.

3
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.

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

dnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2002.

Št. 403-06-16/01
Vitanje, dne 27. decembra 2001.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.
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ŽALEC

36. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva
Žalec

V skladu z določili 59. člena zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 23/00) in na podlagi svojih statutov so
občinski sveti občin Tabor na 22. redni seji dne 29. 10.
2001, Vransko na 30. redni seji dne 17. 12. 2001 in Žalec
na 25. redni seji dne 4. 10. 2001 sprejeli

O D L O K
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi
Sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec

1. člen
Sklad za razvoj obrti in podjetništva Žalec, Ulica heroja

Staneta 3, 3310 Žalec, preneha obstajati s 1. 1. 2002.
Premoženje, pravice in obveznosti ter vsi programi in

aktivnosti se iz dosedanjega sklada s tem dnem prenesejo
na Razvojno agencijo Savinja, gospodarsko interesno zdru-
ženje, katerega soustanoviteljice so občine Tabor, Vransko
in Žalec, ki so hkrati ustanoviteljice Sklada za razvoj obrti in
podjetništva Žalec.

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

ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec (Ura-
dni list RS, št. 27/92, 43/96 in 67/00).

3. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejmejo vsi občinski

sveti občin ustanoviteljic sklada (Tabor, Vransko in Žalec) in
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 30005/00001/2001
Vransko, dne 17. decembra 2001.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel l. r.

Popravek

V minimalni zajamčeni donosnosti na vplačano čisto pre-
mijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec novem-
ber 2001, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 101-4921/01 z
dne 13. 12. 2001, se v prvem odstavku številka 6,10%
nadomesti s 6,45%, številka 0,49% pa z 0,52%.

Št. 193-5/01
Ljubljana, dne 17. decembra 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
– Popravek sklepa o veljavnosti četrte izdajeEvropske farmakopeje

Popravek

V sklepu o veljavnosti četrte izdaje Evropske farmako-
peje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93-4643/01 z
dne 23. 11. 2001, se v 1. točki datum “1. januarja 2001”
nadomesti z datumom “1. januarja 2002”.

Št. 512-324/01
Ljubljana, dne 11. decembra 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

– Popravek seznama pravnih oseb, ki bodoprenesle račun v bančno okolje v obdobju od22. do 28. 1. 2001

Popravek

V seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 22. do 28. 1. 2001, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 4-295/01 z dne 19. 1. 2001,
preklicujemo objavo pravne osebe SL-MED d.o.o.

– Popravek seznama pravnih oseb, ki bodoprenesle račun v bančno okolje v obdobju od12. 11. do 18. 11. 2001

Popravek

V seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 12. 11. do 18. 11. 2001,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 88-4475/01 z dne
9. 11. 2001, je za pravno osebo PLAMEN D.O.O. PODJ.
pravilna številka transakcijskega računa: 25100-
9705382106.

– Popravek seznama pravnih oseb, ki bodoprenesle račun v bančno okolje v obdobju od19. 11. do 25. 11. 2001

Popravek

V seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 19. 11. do 25. 11. 2001,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91-4543/01 z dne
16. 11. 2001, je za pravno osebo SPLOŠNA OBRTNA
ZADRUGA JAVORNIK Z.O.O. pravilna številka transakcij-
skega računa: 10100-0032476468.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Banke Slovenije

– Popravek statuta Zavoda za zdravstvenozavarovanje Slovenije

Popravek

V statutu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 87-4452/01 z dne
8. 11. 2001, se 87. člen pravilno glasi:

“87. člen
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut zavoda

(Uradni list RS, št. 9/95).”

Podpredsednik
Skupščine Zavoda za zdravstveno

zavarovanje Slovenije
Ladislav Rožič l. r.

– Popravek cenika za posamezne tarifne skupinetoplote
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Popravek

V ceniku za posamezne tarifne skupine toplote (Ljublja-
na), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 109-5345/01 z
dne 28. 12. 2001, se 3. člen pravilno glasi:

“3. člen
Ta cenik začne veljati 1. januarja 2002.”

Direktor
mag. Janez Grošelj l. r.

Prokurist
Igor Jurij Pogačar l. r.

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvahodloka o kategorizaciji občinskih cest

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o kate-
gorizaciji občinskih cest, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 92-4632/01 z dne 22. 11. 2001, se v 7. členu, v tabeli
pod zap. št. 97, št. ceste ali odseka 653730, potek ceste
pravilno glasi:

“– Prosvetna 12 – Ulica Janeza Šmida 28”,
konec ceste ali odseka pa se pravilno glasi:
“– Ulica Janeza Šmida 28”.

Župan
Občine Jesenice

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

– Popravek sklepa o cenah v vrtcih za ObčinoKobarid

Popravek

V sklepu o cenah v vrtcih za Občino Kobarid, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 80-4180/01 z dne 12. 10.
2001, se 2. člen pravilno glasi:

“2. člen
Ekonomska cena ne vključuje regresa za letni dopust,

jubilejnih nagrad, amortizacije, investicijskega vzdrževanja
in ne upošteva izpisov otrok v poletnih mesecih. Ti stroški se
v proračunu predvidijo posebej.”

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

– Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke zaodmero komunalnih taks v Občini Radeče

Popravek

V sklepu o določitvi vrednosti točke za odmero komu-
nalnih taks v Občini Radeče, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 109-5417/01 z dne 28. 12. 2001, se 2. točka
pravilno glasi:

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. ja-
nuarja 2002 dalje.”

– Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke zaugotovitev nadomestila za uporabo stavbnegazemljišča v Občini Radeče

Popravek

V sklepu o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 109-5418/01 z dne
28. 12. 2001, se 2. točka pravilno glasi:

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. ja-
nuarja 2002 dalje.”

Uredništvo

– Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra

Popravek

V sklepu o ukinitvi javnega dobra, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 84-4362/01 z dne 26. 10. 2001, se v
1. točki številka “975/3” pravilno glasi: “975/4”.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

– Popravek sklepa o določitvi cene poldnevnegaprograma v vrtcu Občine Mirna Peč

Popravek

V sklepu o določitvi cene poldnevnega programa v
vrtcu Občine Mirna Peč, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 101-4971/01 z dne 13. 12. 2001, se v 1. točki besedi-
lo pravilno glasi:

“1
Občinski svet občine Mirna Peč je sprejel predlagane

mesečne cene poldnevnega programa v vrtcu v Občini Mir-
na Peč od 1. 9. 2001 dalje v naslednji višini:

– poldnevni program (4–6 ur) z malico in
kosilom za otroke v starosti od 3–7 let 38.017 SIT,
– poldnevni program (4–6 ur) brez kosila
za otroke v starosti od 3–7 let 32.693 SIT.”

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvahodloka o proračunu Občine Škocjan za leto2001

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prora-
čunu Občine Škocjan za leto 2001, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 108-5296/01 z dne 27. 12. 2001, se popravi
znesek v vrstici “Prihodki” in v stolpcu “Bilanca prihodkov in
odhodkov”, ki znaša 356,351.621.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.
– Popravek odloka o komunalnem prispevku naobmočju Občine Vransko
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Popravek

V odloku o komunalnem prispevku na območju Občine
Vransko, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82-4282/01
z dne 19. 10. 2001, se 21. člen spremeni tako, da glasi:

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

dnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2002.”

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.
– Popravek odloka o ustanovitvi zavodaMedobčinska matična knjižnica

Popravek

V odloku o ustanovitvi zavoda Medobčinska matična
knjižnica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 102-5049/01
z dne 14. 12. 2001, se 6. člen pravilno glasi:

“6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor.
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov, od tega

enega imenujejo zaposleni, enega uporabniki, tri pa ustano-
vitelji.

Občina Žalec imenuje enega predstavnika, ostale ob-
čine pa po medsebojnem dogovoru dva predstavnika.”

V zadnjem stavku 16. člena pa se pred besedo “enkrat”
dopiše beseda “najmanj”.

Župan
Občine Žalec

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

Popravek

V sklepu o spremembi sklepa o določitvi in organizira-
nju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zašči-
te, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 93-3975/00 z dne 12. 10. 2000, se
1. člen pravilno glasi:

“1. člen
V sklepu o določitvi in organiziranju enot, služb in dru-

gih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomo-
či v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 111/99) se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:

“Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanje in
pomoči v občini se organizirajo naslednje enote in službe
Civilne zaščite (v nadaljevanju: CZ):

– enota za prvo pomoč 1 ekipa

– tehnične reševalne enote 1 ekipa za izvidovanje
1 oddelek za reševa-
nje

– enote za RKB zaščito 1 oddelek za dekonta-
minacijo

– službe za podporo 1 kurirska ekipa

1 ekipa za zveze in
informacijsko podporo

– poverjeniki za CZ 2 poverjenika
in njihovi namestniki 2 namestnika poverje-

nika

– občinski štab za CZ 1 štab CZ”.

Uredništvo
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BANKA SLOVENIJE
1. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 7. 1. do 13. 1. 2002 1

OBČINE

BREŽICE
2. Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v

Občini Brežice 4

ČRNA NA KOROŠKEM
3. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stro-

ških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna
na Koroškem 12

4. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Črna na Koroškem 13

5. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Črna na
Koroškem 13

GROSUPLJE
6. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-

čine Grosuplje za obdobje od 1. 1. 2002 do 31.
3. 2002 14

KIDRIČEVO
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stro-

ških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo
v letu 2002 15

8. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem
vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo 15

9. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-
treb v letu 2002 16

KOBILJE
10. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje za

leto 2002 16

KOČEVJE
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o na-
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vitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec 47
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Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PREDPISI O PRAVNI POMOČI
z uvodnimi pojasnili mag. Boštjana Tratarja

IN ODVETNIŠTVU
Septembra 2001 se je Slovenija zopet pridružila velikemu krogu sodobnih držav, ki svojim
prebivalcem zagotavljajo brezplačno pravno pomoč, če si zaradi finančnih zagat tega ne morejo
plačati sami. Obširna uvodna pojasnila, zasnovana kot učbenik o pravni pomoči, je k zakonu o
brezplačni pravni pomoči pripravil mag. Boštjan Tratar. Knjiga v Zbirki predpisov vsebuje tudi vse
podzakonske akte, ki jih je ob uveljavitvi zakona izdal minister za pravosodje.

Ker je minilo že nekaj let od izdaje predpisov o odvetništvu, sta v drugem delu knjige objavljeni tudi
prečiščeni besedili zakona o odvetništvu in statuta Odvetniške zbornice Slovenije. Knjigo pa
zaključuje stvarno kazalo k zakonu o brezplačni pravni pomoči.

Cena 4320 SIT z DDV 10566
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