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VLADA
263.

Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji
Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje
tajnih podatkov

Na podlagi 25a. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) in 43. člena zakona o tajnih
podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada
Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih
podatkov
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu:
urad) in se v skladu z zakonom določijo strokovne naloge
urada in njegova organizacija.
2. člen
Urad je vladna služba in opravlja naslednje strokovne
naloge oziroma izvršuje zakonsko določene naloge na naslednji način:
1. Spremlja stanje na področju določanja in varovanja
tajnih podatkov preko poročil, ki so jih na njegovo zahtevo
dolžni predložiti posamezni državni organi, organi lokalnih
skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter gospodarske družbe
in organizacije, ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki
(v nadaljnjem besedilu: organi).
Predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v sprejem standarde za fizično, organizacijsko in
tehnično varovanje tajnih podatkov. Pri pripravi standardov
za varstvo tajnih podatkov sodeluje z drugimi organi, še
zlasti z Generalno policijsko upravo in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo. Pri pripravi standardov za varstvo
tajnih podatkov pri elektronskem poslovanju urad sodeluje s
Centrom vlade za informatiko.
2. Sodeluje z ustreznimi organi Evropske unije, zveze
NATO in organi drugih mednarodnih organizacij in držav ter
skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in
mednarodnih pogodb o varovanju podatkov. Če vlada za
posamezne primere ne določi drugače, je urad dolžan voditi

ažuren pregled in nadzor nad distribucijo tajnih podatkov
mednarodnih organizacij in držav.
3. Za vlado in ministrstva pripravlja predloge predpisov, ki se nanašajo na varovanje tajnih podatkov.
4. Daje mnenje o skladnosti splošnih aktov o določanju, varovanju in dostopu do tajnih podatkov z zakonom.
Posamezni organi so dolžni osnutek splošnega akta predložiti uradu v pregled pred njegovim sprejemom. Če urad ne
poda mnenja v 14 dneh od prejema predloga, se šteje, da
na predlog akta nima pripomb.
Za posamezne vrste splošnih aktov organov lahko urad
izdaja priporočila, vzorčne akte itd.
5. Koordinira delovanje državnih organov, pristojnih za
varnostno preverjanje v skladu s predpisom, ki ureja način in
postopek varnostnega preverjanja ter postopek izdaje in
preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
6. Vodi evidenco izdanih dovoljenj, ki vsebuje identifikacijske podatke imetnika dovoljenja (ime in priimek ter
datum in kraj rojstva), organ pri katerem je imetnik zaposlen
ter stopnjo tajnosti podatkov, do katerih lahko dostopa.
Urad je dolžan zagotoviti ustrezno varovanje podatkov
iz navedene evidence.
Za zaposlene v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, Obveščevalno-varnostni službi Ministrstva za obrambo
in v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave, ki opravljajo operativno delo izven prostorov organa, se
ne sporoča identifikacijskih podatkov iz prvega odstavka te
točke, če bi njihovo razkritje lahko povečalo nevarnost za
njihovo zdravje ali življenje. V teh primerih se navede samo
podatek o zasedbi delovnega mesta ter o stopnji tajnosti
podatkov, do katerih oseba lahko dostopa.
Navedene podatke in njihove spremembe so uradu
dolžni tekoče sporočati državni organi in službe, ki so pristojne za varnostno preverjanje.
7. Vodi evidenco oseb iz četrtega odstavka 23. člena
zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01). Predstojnik organa je uradu dolžan takoj sporočiti identifikacijske
podatke navedenih oseb, navedbo funkcije ali delovnega
mesta, na katero je oseba razporejena ter stopnjo tajnosti
podatkov, do katerih ima oseba dostop. Predstojnik organa
je dolžan urad obvestiti tudi o morebiti kasneje pridobljenem
dovoljenju oziroma o nadaljnjih prerazporeditvah osebe.
8. Organom predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja
tajnih podatkov, jim svetuje, organizira izobraževanja in odgovarja na strokovna vprašanja s področja varovanja tajnih
podatkov.
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9. V skladu s predpisi, sklepi vlade in navodili generalnega sekretarja vlade opravlja druge naloge s področja varovanja tajnih podatkov.
3. člen
Urad ima direktorja, ki ga imenuje in razrešuje vlada na
predlog generalnega sekretarja vlade.
Direktor je za svoje delo in delo urada odgovoren vladi
in generalnemu sekretarju vlade.
4. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v uradu izda na predlog direktorja urada in po predhodnem
soglasju Vlade Republike Slovenije generalni sekretar vlade
najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
5. člen
Urad je dolžan predložiti vladi v sprejem predloge predpisov iz 46. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01) najkasneje do 1. 5. 2002.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-32/2001-1
Ljubljana, dne 17. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

264.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Črnivec
(Peračica) – Podtabor in predloga sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občin Radovljica in Kranj (za območje Občine
Naklo), v delu, ki ga določa osnutek
lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Vlada Republike Slovenije na 113. dopisni seji dne 16. januarja 2002
sprejela

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za
avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) –
Podtabor in predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občin
Radovljica in Kranj (za območje Občine Naklo), v
delu, ki ga določa osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) – Podtabor (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega
načrta), ki ga je izdelal Domplan d.d. iz Kranja, pod št.
projekta UD/332-63/99, v avgustu 2001 in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin Radovljica in Kranj (za območje Občine Naklo), ki jih je
izdelal Domplan d.d. iz Kranja, v avgustu 2001.
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II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo prometnega omrežja in
omrežja zvez v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni
list SRS, št. 1/86, 41/87 12/89 in Uradni list RS, št.
36/90, 27/91, 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99),
in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS,
št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96
– kartografski del, 11/99) (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90, 18/97, 15/98,
32/98, 21/99, 37/99), prostorskih sestavin družbenega
plana Občine Radovljica za obdobje 1986 do leta 1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89,
2/90, 4/90, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99, 37/99 in
Uradni list RS, št. 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94,
79/94, 5/95) ter prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kranj (za območje Občine Naklo) za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86,
16/88, 23/88, 38/96, 5/97, 23/89 in Uradni list RS, št.
20/91, 55/92) in prostorskih sestavin družbenega plana
Občine Kranj (za območje Občine Naklo) za obdobje 1986
do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88,
3/89, 38/96, 5/97, 23/98 in Uradni list RS, št. 41/92,
50/92, 55/92, 43/93, 70/94).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Radovljica
in Občini Naklo v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.
IV
Občini Radovljica in Naklo morata poskrbeti za izvedbo
javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se
začne peti dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine pripombe in predloge vsi
zainteresirani in prizadeti.
VI
Občini Radovljica in Naklo morata v roku 30 dni po
preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor
vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne
prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da
na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/2002-1
Ljubljana, dne 16. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

265.

Odredba o izvajanju preventivnih cepljenj in
diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu
2002

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih
ter drugih preiskav živali v letu 2002
1. člen
Zaradi zagotavljanja ugodnih epizootioloških razmer in
izpolnjevanja pogojev za promet živali morajo veterinarske
organizacije, ki opravljajo javno veterinarsko službo (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije), opraviti v letu
2002 s to odredbo predpisane ukrepe.
2. člen
V tej odredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Reja živali je skupina živali, ki živijo v zaključeni enoti
in so pod veterinarskim nadzorom. Z rejo se ukvarja rejec, ki
je lahko fizična ali pravna oseba.
2. Vzrejno središče je reja plemenskih živali, kjer rejec
posluje v skladu s selekcijskim in rejskim programom za
tisto vrsto in pasmo plemenskih živali, za katero ima pooblastilo ministra, pristojnega za živinorejo.
3. Osemenjevalno središče je odobrena organizacija,
ki redi plemenjake za pridobivanje in promet z njihovim
semenom in izpolnjuje predpisane veterinarske pogoje.
4. Živali v naravnem pripustu so kategorija živali, ki se
naravno razmnožujejo.
5. Plemenske živali so živali moškega in ženskega spola, ki so namenjene za razmnoževanje. Imeti morajo znano
poreklo in lastnika, oceno plemenske vrednosti in morajo
biti predpisano označene.
6. Osemenjevanje je zooprofilaktična metoda za preprečevanje in zatiranje živalskih spolnih in drugih kužnih
bolezni ter zootehnični ukrep, ki omogoča kontrolirano in
kvalitetno spremembo plemenskega sestava živalske populacije.
7. Valilna jajca so oplojena jajca iz matičnih jat vseh vrst
pernatih živali.
8. Matična jata perutnine je jata perutnine, ki nese
valilna jajca za nadaljnji razplod.
9. Plemenska jata rib je jata odbranih samcev in samic,
namenjenih za razplod.
10. Bolezni proste reje so tiste reje živali, ki so proste
določene oziroma določenih kužnih bolezni, ki se zatirajo
po veljavnih veterinarskih predpisih.
11. Organizirana reja je reja, kjer rejec združuje svoje
interese preko posebnih organizacij.
12. Kobilarna je organizirana reja plemenskih kobil
(več kot 10) in žrebcev, namenjenih za razplod.
13. Vzrejališče čebeljih matic je vzreja, s katero upravIja pravna ali fizična oseba, ki ima za vzrejo in dajanje v
promet čebeljih matic dovoljenje ministra, pristojnega za
kmetijstvo.
14. Vzrejališče plemenskih ribjih jat je vzreja, s katero
upravlja pravna ali fizična oseba, ki ima za vzrejo in dajanje v

promet plemenskega ribjega materiala dovoljenje ministra,
pristojnega za kmetijstvo.
15. Lokacija vzrejališča plemenskih rib ali čebeljih matic je mesto, kjer se vzreja in daje v promet plemenski ribji
material ali čebelje matice.
16. Plemenilna postaja je lokacija, kjer se uporabljajo
plemenske živali (plemenjaki) za razplod.
17. Nadaljnje nasajanje rib je naselitev rib v izpraznjen
in razkužen ribnik.
18. Skupni hlevski mlečni vzorec je povprečni vzorec
mleka ene molže vseh molznic v hlevu.
3. člen
Uradni veterinar za inšpekcijski nadzor (v nadaljnjem
besedilu: inšpektor) z odločbo določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz te odredbe.
Veterinarska organizacija mora inšpektorju mesečno
predložiti predpisane obrazce ter o opravljenem delu mesečno poročati. Iz poročila mora biti razvidno naslednje:
– številka in datum odločbe območnega urada za inšpekcijski nadzor;
– opravljena cepljenja v skladu s to odredbo: vrsta in
kategorija živali, bolezen, število cepljenj, cena po ceniku
Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), skupni znesek;
– odvzem krvnih vzorcev;
– prve živali – vrsta in kategorija živali, bolezen (vzorec,
vzet za preiskavo na: ...), število vzorcev, cena po ceniku
VURS, skupni znesek;
– naslednje živali – vrsta in kategorija živali, bolezen
(vzorec, vzet za preiskavo na: ...), število vzorcev, cena po
ceniku VURS, skupni znesek;
– tuberkulinizacija: vrsta in kategorija živali, število živali, cena po ceniku VURS, skupni znesek;
– število označenih psov (mikročipi, značka), cena po
ceniku VURS, skupni znesek;
– opombe;
– poročilo pripravil: ime in priimek, kraj, datum;
– odgovorna oseba: ime in priimek;
– žig.
Vzorec obrazca iz prejšnjega odstavka je kot priloga 1
sestavni del te odredbe.
Veterinarska organizacija mora inšpektorju predložiti
obračun za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih ukrepov, iz katerega je razvidno, da so bile pristojbine odvedene
v predpisanem roku.
Inšpektor na podlagi dokumentacije iz drugega in četrtega odstavka tega člena ugotovi, ali je bil posamezen ukrep
iz te odredbe opravljen v skladu s predpisi in zahtevami iz te
odredbe ter s podpisom računa potrdi, da je bilo delo opravljeno v skladu s predpisi.
4. člen
Preventivna cepljenja je treba opraviti v skladu z navodili proizvajalca registriranega cepiva.
5. člen
Veterinarska organizacija mora voditi evidenco, v katero vpiše osebno ime ter naslov oziroma firmo in sedež imetnika živali, oznako (številko) živali, datum cepljenja oziroma
preiskave, ime cepiva, ime proizvajalca cepiva, rok upora-
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bnosti in kontrolno številko cepiva ter rezultate diagnostične
preiskave. Prav tako pa mora vse te podatke vpisati v dnevnik, ki ga hrani na posestvu.
Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna
cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisana identifikacija in registracija ter če živali niso označene na
predpisan način, jih je treba označiti.
Veterinarska organizacija mora spremljati zdravstveno
stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati
inšpektorja o vseh stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi
imunosti.
Veterinarska organizacija mora krvne vzorce jemati istočasno za vse preiskave pri posameznih vrstah živali.
Krvne vzorce in vzorce urina na vsebnost hormonov in
reziduov mora veterinarska organizacija odvzeti po posebnem programu VURS, ki ga za vsako posamezno veterinarsko organizacijo z odločbo predpiše inšpektor.
6. člen
Preventivni ukrepi pri govedu:
I. V rejah
1. Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti
govedo v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.
Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo oziroma najkasneje do 30.
aprila 2002.
Cepljenje opravi veterinarska organizacija.
2. Proti šumečemu prisadu je treba preventivno cepiti
govedo v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
šumeči prisad.
Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo oziroma najkasneje do 30.
aprila 2002.
Cepljenje opravi veterinarska organizacija.
3. Proti steklini je treba cepiti govedo, ki se žene na
pašo izven naselij in je vso pašno sezono izven hleva.
Cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se
živali ženejo na pašo.
Cepljenje opravi veterinarska organizacija.
4. Tuberkulinizirati je treba vse živali, starejše od 6
tednov, ki izhajajo iz rej, iz katerih se ne oddaja mleko za
javno potrošnjo (krave dojilje, pitovno govedo, voli..). Za
živali, namenjene izključno pitanju, je zgornja meja starosti,
do katere je potrebno živali tuberkulinizirati, 15 mesecev.
Če so bile živali uvožene in že tuberkulinizirane v letu
2002 v skladu s predpisom, ki ureja karanteno za uvožene
živali, ponovna tuberkulinizacija ni potrebna.
Tuberkulinizacijo z govejim (bovinim) tuberkulinom opravi veterinarska organizacija s tuberkulinom, predpisanim v
prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe, najkasneje do 10.
novembra 2002.
5. Na brucelozo je treba serološko preiskati vse živali,
starejše od 12 mesecev, razen moških živali v prosti reji, ki
so namenjene izključno pitanju. Za te živali mora inšpektor
izdati odločbo, na podlagi katere gredo lahko te živali le
neposredno v zakol in se nikakor ne smejo uporabljati kot
plemenske živali.
Vzorce odvzame veterinarska organizacija.
Preiskave opravi Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI).
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6. Na enzootsko govejo levkozo je treba serološko
preiskati vse živali, starejše od 24 mesecev.
Vzorce odvzame veterinarska organizacija.
Preiskave opravi NVI.
Vzorce za preiskave iz 5. in te točke se odvzame hkrati.
V rejah iz 4. točke tega člena pa se ob tuberkulinizaciji
odvzamejo tudi vzorci za preiskave iz 5. in te točke.
7. Na govejo spongiformno encefalopatijo je potrebno
z enim od odobrenih laboratorijskih testov preiskati možgane vseh govedi, ki so kazala klinične znake obolenj centralnega živčnega sistema. Na enak način je treba preiskati tudi
vse živali, zaklane v sili, bolne živali, ki so bile poslane na
klanje z veterinarsko napotnico, in vse poginule živali, ki so
starejše od 24 mesecev.
Živali, starejše od 30 mesecev, od 1. 2. 2002 pa
živali, starejše od 24 mesecev, ki niso pregledane z enim od
odobrenih testov in se koljejo v registriranih klavnicah, ne
smejo v promet za prehrano ljudi. Vzorce odvzame uradni
veterinar VURS in NVI.
Preiskave opravi NVI in o tem enkrat mesečno obvesti
VURS.
8. Na infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pustularni vulvovaginitis (v nadaljevanju: IBR/IPV) in govejo
virusno diarejo – mukozno bolezen (v nadaljevanju: GVD-MB)
je treba serološko pregledati vsa goveda v tistih rejah bikovskih mater, ki so bile v letu 2001 proste obeh bolezni ali
proste IBR/IPV in pozitivne na GVD-MB.
Vzorce odvzame veterinarska organizacija. Preiskave
opravi NVI.
II. V vzrejnih in osemenjevalnih središčih in v naravnem
pripustu
Enkrat letno je treba vse bike tuberkulinizirati in pregledati:
a) serološko na:
– brucelozo;
– IBR/IPV in
– enzootsko govejo levkozo;
b) na virusni antigen:
– GVD-MB;
c) mikrobiološko na:
– genitalno kampilobakteriozo in
– trihomoniazo.
Tuberkulinizacijo z govejim tuberkulinom iz priloge 2 te
odredbe opravi in odvzame vzorce veterinarska postaja v
osemenjevalnem središču, v naravnem pripustu pa veterinarska organizacija.
Preiskave opravi NVI.
7. člen
Preventivni ukrepi pri drobnici:
1. Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti
drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.
Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo oziroma najkasneje do 30.
aprila 2002.
Cepljenje opravi veterinarska organizacija.
2. Proti šumečemu prisadu je treba preventivno cepiti
drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
šumeči prisad.
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Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo oziroma najkasneje do
30. aprila 2002.
Cepljenje opravi veterinarska organizacija.
3. Proti steklini je treba cepiti drobnico, ki se žene
izven naselij na pašo in je vso pašno sezono izven hleva.
Cepljenje je treba opraviti najmanj 3 tedne preden se
živali ženejo na pašo.
Cepljenje opravi veterinarska organizacija.
4. Tuberkulinizirati je treba vse mlečne živali iz registriranih rej, ki oddajajo mleko v javno potrošnjo in vse plemenske ovne in kozle.
Tuberkulinizacijo z govejim tuberkulinom opravi veterinarska organizacija.
5. Na Brucello melitensis je treba enkrat letno serološko preiskati vse mlečne živali iz registriranih rej, ki oddajajo
mleko v javno potrošnjo in vse plemenske ovne in kozle.
Vzorce odvzame veterinarska organizacija. Preiskave
opravi NVI.
6. Na transmisivne spongiformne encefalopatije je potrebno z enim od odobrenih laboratorijskih testov preiskati
vse ovce in koze, starejše od 18 mesecev, ki so kazale
klinične znake kroničnega hiranja. Na enak način je treba
preiskati tudi vse živali, zaklane v sili, bolne živali, ki so bile
poslane na klanje z veterinarsko napotnico (razen živali, ki
so bile poslane v klanje z napotnico na podlagi odločbe, kot
izvajanje ukrepov pri pojavu kužnih bolezni) in vse poginule
živali, ki so starejše od 18 mesecev.
Vzorce odvzame uradni veterinar VURS oziroma NVI.
Preiskave opravi NVI in o tem enkrat mesečno obvesti
VURS.
8. člen
Preventivni ukrepi pri prašičih:
1. Na velikih prašičerejskih obratih je potrebno enkrat
mesečno serološko pregledati 10 krvnih vzorcev pitancev
na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi. Vzorce se
vzame na klavnici ob rednem zakolu pitancev.
V prašičerejskih obratih, ki redijo več kot 10 pitancev,
je potrebno na vsakih 50 pitancev odvzeti enkrat letno 1 krvni vzorec za serološko preiskavo na prisotnost protiteles
proti klasični prašičji kugi. Vzorce se vzame na klavnici ob
rednem zakolu pitancev.
V prašičerejskih obratih na obmejnem področju z Republiko Hrvaško, ki redijo več kot 10 pitancev, je potrebno
od pitancev odvzeti dvakrat letno, v presledku 6 mesecev,
po 1 krvni vzorec za serološko preiskavo na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi. Vzorce se vzame na klavnici
ob rednem zakolu pitancev.
2. Na bolezen Aujeszkega in brucelozo je treba pregledati s serološkim pregledom krvi:
– vseh plemenskih merjascev v Sloveniji enkrat letno in
– vseh plemenskih svinj v registriranih vzrejnih središčih, razen na farmah: Ihan, Klinja vas, Krško, Ljutomer,
Nemščak, Podgrad, Ptuj in Stična.
Kri plemenskih merjascev je treba pregledati tudi na
virusno vnetje želodca in črevesja pri prašičih (v nadaljnjem
besedilu: TGE) ter prašičji respiratorni in reprodukcijski sindrom (v nadaljnjem besedilu: PRRS).
Vzorce odvzame veterinarska organizacija. Preiskave
opravi NVI.
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3. Za pregled na TGE in PRRS je treba vsako četrtletje
odvzeti kri po 25 izločenim plemenskim svinjam s farm Ihan,
Klinja vas, Krško, Ljutomer, Nemščak, Podgrad, Ptuj in
Stična.
Kri teh živali je treba pregledati tudi na bolezen Aujeszkega in brucelozo.
Vzorce se odvzame na klavnici. Preiskave opravi NVI.
4. Vse plemenske merjasce v osemenjevalnih in vzrejnih središčih je treba enkrat letno tuberkulinizirati z bovinim
in aviarnim tuberkulinom.
Tuberkulinizacijo opravi veterinarska organizacija.
9. člen
Preventivni ukrepi pri perutnini:
1. Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti kokoši,
piščance, brojlerje, purane, japonske prepelice in matične
jate fazanov, noje in pegatke, in sicer:
– v perutninskih obratih pravnih oseb;
– v obratih rejcev, ki imajo nad 500 živali;
– v naseljih, kjer so perutninski obrati pravnih oseb ali
večje reje (nad 500 živali);
– v fazanerijah;
– v vseh rejah nojev.
Cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi z atenuiranimi in v Republiki Sloveniji registriranimi cepivi po peroralni
ali nazalni metodi.
Cepljenje opravi veterinarska organizacija.
2. Valilna jajca smejo izvirati samo iz matičnih jat kokoši, matičnih jat fazanov, japonskih prepelic in matičnih jat
nojev, v katerih pri serološki preiskavi na kokošji tifus niso
bili ugotovljeni pozitivni reaktorji in ki so proste psitakoze in
Salmonelle enteritidis.
Take matične jate perutnine morajo biti imune proti:
– epidemičnem tremorju perutnine;
– Marekovi bolezni;
– infekcioznemu bronhitisu in
– bolezni Gumboro.
Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije.
Pregled z antigenom povzročitelja kokošjega tifusa po
metodi hitre krvne aglutinacije opravijo primarne veterinarske organizacije. V rejah do 500 živali je treba pregledati vse
živali, v večjih rejah pa 20% živali.
Pregled na Salmonello enteritidis in psitakozo opravi
NVI.
Kontrolo imunosti opravi NVI.
10. člen
Preventivni ukrepi pri kopitarjih:
I. V rejah
1. Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti
kopitarje v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.
Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo oziroma najkasneje do 30.
aprila 2002.
Cepljenje opravi veterinarska organizacija.
2. Proti steklini je treba cepiti kopitarje, ki se ženejo
izven naselij na pašo in so vso pašno sezono izven hleva.
Cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se
živali ženejo na pašo.
Cepljenje opravi veterinarska organizacija.
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II. V kobilarnah
Enkrat letno je treba pregledati plemenske kobile na:
– kužno malokrvnost;
– konjski arteritis in
– infekciozni metritis kopitarjev, in sicer le kobile, ki so
bile v pretekli sezoni pripuščene in se niso obrejile.
Vzorce odvzame veterinarska organizacija do 31. marca 2002. Preiskave opravi NVI.
III. Plemenski žrebci, ki se uporabljajo za naravni pripust in osemenjevanje
Enkrat letno je treba pregledati vse plemenske žrebce
na:
– infekciozni metritis kopitarjev – dvakrat v razmiku
7 dni;
– kužno malokrvnost in
– konjski arteritis.
Vzorce za preiskavo na infekciozni metritis kopitarjev
odvzame NVI, druge vzorce pa veterinarska organizacija.
Preiskave opravi NVI.
IV. Vzrejališča plemenskih žrebcev
1. Enkrat letno je treba pregledati vse plemenske žrebce na:
– kužno malokrvnost;
– konjski arteritis in
– leptospirozo.
Vzorce odvzame veterinarska organizacija.
Preiskave opravi NVI.
11. člen
Preventivni ukrepi pri psih:
1. Psi morajo biti cepljeni enkrat letno proti steklini. Od
zadnjega cepljenja ne sme miniti več kot dvanajst mesecev.
Splošno cepljenje psov proti steklini mora biti opravljeno
najpozneje do 15. maja 2002.
Psi, rojeni po 1. 1. 2002, morajo biti najkasneje ob
cepljenju proti steklini označeni z mikročipom, ki izpolnjuje
predpisane pogoje.
Mladi psi morajo biti cepljeni proti steklini takoj, ko
dopolnijo štiri mesece starosti.
Ob cepljenju je treba psom odpraviti notranje zajedavce.
Cepljenje opravi veterinarska organizacija.
12. člen
Preventivni ukrepi pri čebeljih družinah:
Na hudo gnilobo čebelje zalege in povzročitelja nosemoze, varooze, pohlevne gnilobe čebelje zalege in pršičavosti je treba enkrat letno pregledati in preiskati vse čebelje
družine vzrejevalcev matic na lokaciji vzrejališča in čebelje
družine plemenilnih postaj.
Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
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13. člen
Preventivni ukrepi pri ribah:
1. Na vrtoglavost postrvi je treba enkrat letno pregledati postrvi v ribogojnicah. Vzorce mladic je treba poslati v
preiskavo od 1. junija do 31. decembra 2002.
Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
2. Na virusno hemoragično septikemijo postrvi in infekciozno hematopoetsko nekrozo je treba preiskati ovarialno
in semensko tekočino v plemenskih jatah postrvi in lipanov.
Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
3. Na spomladansko viremijo in eritrodermatitis je treba do 1. junija 2002 preiskati krape, namenjene za nadaljnje nasajanje.
Mladice krapov je treba preiskati do konca leta 2002.
Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
14. člen
Kontrolo imunosti na atipično kokošjo kugo opravi pooblaščen laboratorij po naslednjem programu:
– matične jate perutnine: 1 hlevski vzorec (20 krvnih
vzorcev) iz vsake jate oziroma vsakega hleva vsakih 6 tednov;
– nesnice konzumnih jajc:1 hlevski vzorec (20 krvnih
vzorcev) iz vsake jate oziroma vsakega hleva v času vzreje;
– pitovna perutnina: 1 hlevski vzorec (20 krvnih vzorcev) v vsakem objektu reje z več kot 500 živali, najmanj
enkrat letno.
Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije.
15. člen
Veterinarska organizacija mora podatke, pridobljene
pri izvajanju te odredbe, uporabljati v skladu s predpisi o
veterinarskih evidencah in jih varovati kot poslovno tajnost.
Za vsako uporabo podatkov v druge namene mora veterinarska organizacija pridobiti pisno soglasje VURS.
16. člen
Rezultate preiskav iz te odredbe mora pooblaščen laboratorij poslati inšpektorju, ki je izdal odločbo o roku za
izvedbo posameznih del, in veterinarski organizaciji, ki je
vzorce odvzela. Veterinarska organizacija mora o prejemu
pozitivnega rezultata preiskave obvestiti inšpektorja.
17. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-7/02
Ljubljana, dne 7. januarja 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Priloga 1

POROÈILO O OPRAVLJENIH DELIH V SKLADU Z ODREDBO, KI UREJA IZVAJANJE
PREVENTIVNIH CEPLJENJ IN DIAGNOSTIÈNIH TER DRUGIH PREISKAV V LETU 2002
(V NADALJNJEM BESEDILU: ODREDBA)
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Priloga 2

STANDARDI ZA UPORABO BOVINIH IN AVIARNIH TUBERKULINOV
Tuberkulinski test za potrebe te odredbe je treba izvajati s tuberkulini PPD in HCSM.
Bovini tuberkulin, ki se sme uporabljati za potrebe te odredbe, mora biti pripravljen z enim od naslednjih sevov
Mycobacterium bovis:
– AN5;
– Vallee.
Aviarni tuberkulin je treba pripraviti z enim od naslednjih sevov Mycobacterium avium:
– D4ER;
– TB56.
PH tuberkulinov mora biti med 6,5 in 7,5.
Dovoljene so naslednje koncentracije fenola in glicerola:
– fenol: 0,5% m/v;
– glicerol:10% v/v.
Pod pogojem, da so tuberkulini shranjeni v temi in pri temperaturi od 2 do 8 °C, jih je mogoče uporabljati do konca
naslednjih obdobij po zadnjem zadovoljivem testu jakosti:
– tekoči PPD tuberkulini: dve leti;
– liofilizirani PPD tuberkulini: osem let;
– razredčeni HCSM tuberkulini: dve leti.
Uradne preiskave tuberkulina se morajo izvajati v skladu z metodami in tehnikami, ki jih določi VURS in jih izda v posebni
publikaciji, ki je dosegljiva javnosti na VURS, opraviti pa jih mora pooblaščen zavod v državi dobaviteljici.
Koncentracija apliciranega bovinega tuberkulina ne sme biti manjša od 2000 CTU.
Koncentracija apliciranega aviamega tuberkulina W15 ne sme biti manjša od 2000 IU.
Količina apliciranega tuberkulina ne sme biti večja od 0,2 ml.

266.

Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 194,23 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 109/01).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 15. januarja 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

267.

Odredba o izobraževalnem programu
Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem
učnem jeziku

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96
in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj za
izvajanje v italijanskem učnem jeziku
1. člen
Ministrica za šolstvo, znanost in šport sprejme izobraževalni program Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju slovenske Istre,
katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na 44. seji dne 5. 7. 2001 in 45. seji dne 18. 10. 2001.
2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v publikaciji Srednješolski izobraževalni programi.
Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnoveljaven.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-149/2001
Ljubljana, dne 24. decembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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268.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje in prostor dne
21. 12. 2001 sprejel

Št.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-29/2001
Ljubljana, dne 29. novembra 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 1403 Čatež, 1404 Dolga Njiva,
1405 Mali Videm, 1407 Roje, 1429 Stehanja vas, 1433
Sela pri Šumberku, 1451 Mirna Peč, 1452 Hmeljčič, 1453
Zagorica, 1454 Daljni vrh, 1457 Ždinja vas, 1458 Črešnjice, 1459 Herinja vas, 1460 Šentpeter in 1461 Žaloviče se
z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni
katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-30/01
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

269.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje in prostor dne
29. 11. 2001 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 663 Bistrica pri Limbušu, 664
Bistrica pri Rušah, 699 Hočko Pohorje, 669 Lovrenc na
Pohorju, 665 Ruše, 631 Spodnja Selnica, 2711 Spodnji
Vrhov Dol, 633 Srednje, 674 Zgornji Vrhov Dol, 1431 Dobrnič, 1430 Knežja vas, 1432 Korita, 1418 Lukovek, 1421
Medvedje selo, 1417 Ornuška vas, 1419 Ponikve, 1422
Trebnje, 1425 Velika Loka, 1423 Vrhtrebnje, 1408 Sevnica, 1406 Škovec, 1424 Štefan, 1420 Češnjevek, 180
Črnci, 181 Apače, 182 Segovci, 183 Lutverci, 190 Lomanoše, 189 Hercegovščak, 184 Gornja Radgona, 186 Mele, 198 Boračeva, 199 Šratovci, 200 Radenci, 188 Police,
187 Črešnjevci, 195 Zbigovci, 197 Orehovci, 196 Orehovski vrh, 194 Lastomerci, 206 Ivanjševci, 205 Stavešinci,
204 Janžev vrh, 203 Očeslavci in 210 Gornji Ivanjci se z
dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega
katastra.
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270.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Postojna

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 13. 11. 2001

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Postojna
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Postojna, Vojkova 9, Postojna. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna.
4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-1/01-2
Ljubljana, dne 13. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
mag. Franc But l. r.
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271.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Kranj

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 20. 11. 2001

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Kranj
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kranj,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Kranj, C. Staneta Žagarja 27b, Kranj. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Naklo,
Glavna c. 24, Naklo, organizirana javna obravnava. Datum
javne obravnave bo v istih prostorih ter na kraju javne razgrnitve objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-03-1/01-2
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
mag. Franc But l. r.
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1. člen
V pravilniku o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici (Uradni list RS, št. 99/01) se v
3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Psi, rojeni po 1. 1. 2002, morajo biti označeni z
mikročipom, ki ustreza standardom, navedenim v prilogi 11,
ki je sestavni del tega pravilnika. Mesto aplikacije čipa mora
biti pri psih globoko subkutano, in sicer na dorzalni srednji
liniji telesa, kranialno od lopatic (scapul). Mikročip lahko
živali aplicira le veterinar. Vsak uvoznik mora voditi register
izdanih mikročipov, iz katerega morajo biti razvidni: številka
mikročipa, proizvajalec in veterinarska organizacija, kateri je
bil mikročip poslan. Po 1. 5. 2002 se v primeru, da žival
izgubi značko, le-ta nadomesti z mikročipom, novo številko
mikročipa je potrebno uvesti v centralni register ob hkratni
odjavi prejšnje številke. V primeru, da se mikročip poškoduje, je potrebno živali vstaviti nov mikročip, novo številko
mikročipa je potrebno uvesti v centralni register ob hkratni
odjavi prejšnje številke.«.
2. člen
V četrtem odstavku 10. člena se za besedo “pregleda”
doda besedilo “, razen za perutnino za zakol, za katero velja
veterinarski pregled 72 ur”.
3. člen
V četrtem odstavku 19. člena se med besedami “za” in
“v sili” doda beseda “meso”.
4. člen
V obrazcu priloge 4 se besedilo “24 ur” nadomesti z
besedilom “72 ur”.
5. člen
Za prilogo 10 se doda priloga 11, ki je sestavni del
tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-509/01-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Priloga 11

272.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o označevanju živali, veterinarskem
spričevalu in veterinarski napotnici

Na podlagi petega odstavka 16. člena in šestega odstavka 18. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
označevanju živali, veterinarskem spričevalu in
veterinarski napotnici

MINIMALNI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI
MIKROČIPI
1. Sistem mikročipov mora biti v skladu z ISO standardoma 11784 in 11785.
2. Mikročip mora vsebovati 15-mestno kodo, ki je sestavljena na naslednji način:
a) mesta 1,2,3: trimestna koda države – 705 v skladu z
ISO standardom 3166,
b) mesti 4 in 5: koda proizvajalca (991 minus koda
proizvajalca, ki je določena z ICAR standardom),
c) mesta 6 do 15: individualna številka živali.
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3. Sistemi mikročipov, ki bodo uporabljeni v Sloveniji,
morajo zagotavljati edinstvenost čipov in medsebojno kompatibilnost. Za neponovljivost številke mikročipov skrbi proizvajalec.
4. Mikročip mora imeti vgrajene mehanizme, ki preprečujejo migracijo mikročipa pod kožo.

273.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za cestne in
železniške cisterne

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za cestne in železniške
cisterne
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati cestne in železniške cisterne (v nadaljnjem besedilu: cisterne), način označevanja, postopke ugotavljanja skladnosti in overitev ter roke rednih overitev.
Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako MP-29-R80.
2. člen
Ta pravilnik se nanaša na cisterne za prevoz tekočin po
cesti ali železnici, ki se uporabljajo kot merila.
Ta pravilnik se ne nanaša na cisterne, s katerimi se
prevažajo tekočine pod tlakom – utekočinjeni plini (propan,
butan, kisik, ogljikov dioksid, dušik in drugi).
3. člen
Šteje se, da cisterna, ki izpolnjuje vse zahteve mednarodnega priporočila OIML R 80 Mednarodne organizacije
za zakonsko meroslovje (OIML) (v nadaljnjem besedilu: OIML
R 80), izpolnjuje tudi zahteve tega pravilnika.
Sklicevanje na mednarodno priporočilo OIML izhaja iz
članstva Republike Slovenije v Mednarodni organizaciji za
zakonsko meroslovje (Organisation Internationale de Métrologie Légale).
Mednarodno priporočilo OIML R 23 v francoskem in
angleškem jeziku je dosegljivo na Uradu RS za meroslovje v
Ljubljani.
4. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– “nazivna prostornina cisterne“ je prostornina tekočine v cisterni pri referenčni temperaturi in naznačenih obratovalnih pogojih;
– “referenčna točka (P)“ je točka na navpični merilni
osi, glede na katero se določa višina praznega prostora;

– “referenčna višina (H)“ je razdalja, merjena vzdolž
navpične merilne osi, med referenčno točko in točko, v
kateri navpična merilna os seka spodnjo referenčno ravnino
(notranja površina cisterne ali zgornja površina referenčne
plošče, vgrajene v spodnji del cisterne, pravokotno na navpično merilno os);
– “višina praznega prostora (C)“ je razdalja od proste
površine tekočine do referenčne točke, merjena vzdolž navpične merilne osi;
– “občutljivost cisterne v bližini nivoja polnjenja h“ je
sprememba nivoja ∆h, deljena z relativno spremembo prostornine ∆V/V, ki ustreza dani spremembi nivoja, pri čemer
prostornina V ustreza nivoju polnjenja h.
II. PODROČJE UPORABE
5. člen
Cisterne so merila za tekočine z viskoznostjo, manjšo
od 17 mPas pri temperaturi merjenja.
III. MEROSLOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA CISTERNE
6. člen
Največji dovoljeni pogrešek cisterne pri overitvi je
± 0,2% nazivne prostornine.
Največji dovoljeni pogrešek cisterne v uporabi je
± 0,5% merjene prostornine.
7. člen
Referenčna višina H cestne cisterne ali njene komore
se pri polnjenju ne sme spremeniti za več od večje od
naslednjih dveh vrednosti:
– 2 mm,
– H/1000.
8. člen
Kapaciteta posamezne komore cestne cisterne se pri
polnjenju ali praznjenju sosednjih komor ne sme spremeniti
za več kot 1/1000 njene izmerjene prostornine.
9. člen
Cestna cisterna mora imeti takšno obliko, da je v delu,
kjer se odčitava nivo tekočine, občutljivost cisterne najmanj
2 mm za 1/1000 prostornine vsebovane tekočine.
10. člen
Občutljivost železniške cisterne v celotnem merilnem
obsegu cisterne mora biti najmanj 3 mm za 2/1000 prostornine vsebovane tekočine.
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11. člen
V cestno cisterno se ne smejo vgraditi nobena korekcijska telesa za uravnavanje prostornine ali kakršnakoli druga telesa, katerih odstranitev ali sprememba bi lahko povzročila spremembo nazivne prostornine.
12. člen
Konstrukcija cisterne in njenih delov mora zagotavljati
predpisano občutljivost, možnost pregleda notranjosti cisterne, polnjenje cisterne brez nastajanja zračnih žepov v
tekočini in popolno gravitacijsko praznjenje cisterne.
13. člen
Naprava za določanje nivoja oziroma prostornine tekočine v cisterni (kazalec nivoja, nivokazno steklo z merilnim
ravnilom itd.) mora omogočati dobro vidljivost ter jasno in
nedvoumno odčitavanje.
IV. NAPISI IN OZNAKE
14. člen
Napisi in oznake na cisterni morajo biti v slovenskem
jeziku.
Cisterna mora imeti napisno ploščico, ki je dobro vidna, enostavno berljiva in pritrjena na cisterno v primerni
višini. Napisna ploščica ne sme biti iz materiala, ki ni odporen proti pogojem uporabe cisterne. Na cisterno mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti, ne da bi se pri tem
poškodovale zaščitne oznake.
15. člen
Na napisni ploščici cestne cisterne morajo biti jasno,
čitljivo in neizbrisno zapisani naslednji podatki:
– ime ali blagovna znamka proizvajalca,
– oznaka tipa in leto proizvodnje,
– serijska številka,
– nazivna prostornina cisterne ali vsakega njenega dela (deli morajo biti oštevilčeni tako, da ima najnižjo številko
del, ki je najbližje sprednjemu delu vozila),
– referenčna temperatura.
Na napisni ploščici mora biti dovolj prostora za overitvene oznake.
16. člen
Na napisni ploščici železniške cisterne morajo biti jasno, čitljivo in neizbrisno zapisani naslednji podatki:
– ime ali blagovna znamka proizvajalca,
– identifikacijska številka in leto proizvodnje,
– referenčna višina H v mm,
– celotna prostornina Vt v dm3,
– višina kupole (grla) v mm.
Na napisni ploščici mora biti dovolj prostora za overitvene oznake.
17. člen
Cisterna se pred posegi, ki bi lahko vplivali na njene
meroslovne lastnosti, zaščiti z zaščitnimi oznakami.
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19. člen
Proizvajalec ali njegov zastopnik mora zahtevi za prvo
overitev cestne cisterne priložiti tudi naslednje dokumente:
– tehnične specifikacije,
– navodila za uporabo, če obstajajo,
– tehnično risbo celotne cisterne,
– tehnično risbo cisterne, iz katere je razvidna morebitna delitev na komore,
– tehnično risbo inštalacij, povezanih s cisterno,
– detajlno tehnično risbo kupole in naprave za praznjenje cisterne,
– detajlne tehnične risbe vseh drugih pomembnih delov cisterne,
– kalibracijski certifikat, če obstaja,
– sliko napisne ploščice,
– načrt predloga namestitve zaščitnih in overitvenih oznak.
20. člen
Proizvajalec ali njegov zastopnik mora zahtevi za prvo
overitev železniške cisterne priložiti poleg dokumentov iz
prejšnjega člena še
– načrt grelnih tuljav, če obstajajo,
– kalibracijsko tabelo (funkcija V (h) ali V (C)) za cisterne, pri katerih se prostornina meri po celotni višini cisterne.
21. člen
Prva overitev cestne cisterne vključuje
– ugotavljanje skladnosti cestne cisterne s predloženo
dokumentacijo in
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali cestna
cisterna izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
Pri meroslovnem pregledu cestne cisterne se izvedejo
naslednji pregledi in preskusi:
– pregled zunanjega in notranjega dela cisterne ter
njene konstrukcije,
– preskus tesnosti,
– preskus točnosti,
– preskus občutljivosti.
Pregledi in preskusi iz drugega odstavka tega člena so
natančneje opisani v točki 5.2.2 OIML R 80.
22. člen
Prva overitev železniške cisterne vključuje
– ugotavljanja skladnosti železniške cisterne s predloženo dokumentacijo in
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali železniška cisterna izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
Pri meroslovnem pregledu železniške cisterne se izvedejo naslednji pregledi in preskusi:
– pregled zunanjega in notranjega dela cisterne ter
njene konstrukcije,
– preskus tesnosti,
– preskus točnosti.
Pregledi in preskusi iz drugega odstavka tega člena so
natančneje opisani v točki 5.3.2 OIML R 80.
VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
18. člen
Za cisterne so obvezne prve overitve.

23. člen
Za cisterne so obvezne redne in izredne overitve. Rok
za redno overitev cisterne je 5 let.
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24. člen
Pri redni ali izredni overitvi cestne cisterne se lahko
opravijo vsi pregledi in preskusi, določeni v drugem odstavku 21. člena tega pravilnika, najmanj pa preskus točnosti.
25. člen
Pri redni ali izredni overitvi železniške cisterne se lahko
opravijo vsi pregledi in preskusi, določeni v drugem odstavku 22. člena, najmanj pa preskus točnosti.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
Cisterne, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno prvo overitev skladno s pravilnikom o metroloških pogojih za avtocisterne, vagone cisterne in prenosne cisterne
(Uradni list SFRJ, št. 51/86), se smejo še naprej dajati v
redno oziroma izredno overitev, če glede največjih dovoljenih
pogreškov izpolnjujejo zahteve iz 6. člena tega pravilnika.
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za avtocisterne, vagone cisterne in prenosne cisterne (Uradni list SFRJ, št. 51/86
in Uradni list RS, št. 22/00).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/2002
Ljubljana, dne 16. januarja 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

274.

Navodilo o pooblaščencu, načinu izvajanja
notranje kontrole, hrambi in varovanju
podatkov, vodenju evidenc in strokovnem
usposabljanju delavcev organizacij, revizijskih
družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali
fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske
storitve ali storitve davčnega svetovanja

Na podlagi prvega odstavka 40. člena in prvega odstavka 49. člena zakona o preprečevanju pranja denarja
(Uradni list RS, št. 79/01) izdaja minister za finance Republike Slovenije

NAVODILO
o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje
kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju
evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev
organizacij, revizijskih družb, samostojnih
revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki
opravljajo računovodske storitve ali storitve
davčnega svetovanja
I. UVOD
1. člen
S tem navodilom se podrobnejše določa izvajanje nalog iz zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS,
št. 79/01; v nadaljnjem besedilu: zakon), in sicer:
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– način izvajanja notranje kontrole v organizacijah iz
2. člena zakona (v nadaljevanju: organizacije);
– položaj pooblaščenca in namestnika pooblaščenca v
organizaciji in njuna pooblastila;
– postopek priprave seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij (v nadaljevanju: seznam indikatorjev) v organizaciji, revizijski družbi, pri samostojnem revizorju in pravni ali fizični osebi, ki opravlja računovodske
storitve ali storitve davčnega svetovanja, ter njegova uporaba;
– način vodenja evidenc o strankah in transakcijah pri
organizacijah;
– način varovanja podatkov o strankah in transakcijah v
organizaciji, revizijski družbi, pri samostojnem revizorju in
pravni ali fizični osebi, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja;
– strokovno usposabljanje delavcev in hramba podatkov o strokovnem usposabljanju v organizaciji, revizijski družbi, pri samostojnem revizorju in pravni ali fizični osebi, ki
opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja.
2. člen
Navodilo določa minimalne standarde za notranjo kontrolo, ki se nanašajo na njeno organiziranje in izvajanje, ter
za izvajanje drugih nalog iz zakona. Podrobnejša pravila
določi organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in
pravna ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, v svojih notranjih aktih.
II. NOTRANJA KONTROLA
3. člen
Notranja kontrola izvajanja nalog po zakonu je sestavni
del kontrole poslovanja organizacije.
Organizacija zagotovi redno kontrolo izvajanja določil
zakona, razen v primeru, ko ima organizacija zaposlene
manj kot štiri delavce.
Namen kontrole je preprečevanje, zaznavanje in odpravljanje napak pri izvajanju zakona ter izboljšanje notranjega sistema odkrivanja transakcij ali strank, v zvezi s katerimi
obstajajo razlogi za sum pranja denarja.
4. člen
Notranja kontrola se nanaša na naslednje dolžnosti, ki
jih ima organizacija po zakonu:
– dolžnost identifikacije, kadar organizacija za stranko
odpre račun ali z njo vzpostavi trajno poslovno razmerje, pri
opravljanju transakcije ali pri več medseboj povezanih transakcijah, ki presegajo vrednost 3,000.000 tolarjev, razen v
primerih, ko je bila identifikacija opravljena že na podlagi
odprtja računa ali vzpostavitve trajnega poslovnega razmerja
s strankami, pri vsaki gotovinski transakciji ali pri več med
seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki presegajo vrednost 5,000.000 tolarjev, v zvezi s posli življenjskega zavarovanja, ko posamezni obrok premije ali več obrokov premije, ki jih je potrebno plačati v enem letu, presega vrednost
200.000 tolarjev, ali ko plačilo enkratne premije presega
vrednost 500.000 tolarjev, pri čemer se identifikacija opravi
tudi v primerih, ko se posamezni obrok premije ali več
obrokov premije, ki jih je potrebno plačati v enem letu,
poveča ter preseže vrednost 200.000 tolarjev ter vsakič,
kadar v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za
sum pranja denarja (5. člen zakona);
– dolžnost hranjenja podatkov in pripadajoče dokumentacije najmanj 10 let po opravljeni transakciji, zaprtju
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računa ali prenehanju veljavnosti pogodbe ter dolžnost vodenja evidenc o strankah in transakcijah iz 5. člena zakona
(34. in 37. člen zakona);
– dolžnost sporočanja podatkov o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 5,000.000 tolarjev, o več med
seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupno presegajo vrednost 5,000.000 tolarjev, in dolžnost sporočanja
podatkov, kadar v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo
razlogi za sum pranja denarja (10. člen zakona);
– dolžnost začasne ustavitve transakcije za največ 72 ur
po odredbi Urada Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) in dolžnost ravnati se po navodilih urada o postopku z osebami, na katere
se transakcija nanaša (16. člen zakona);
– dolžnost posredovanja podatkov, informacij in dokumentacije o strankah in transakcijah, o bančnih vlogah in o
premoženjskem stanju določenih oseb ter podatkov o opravljanju nalog po zakonu na zahtevo urada (15. člen zakona);
– dolžnost imenovanja pooblaščenca in enega ali več
namestnikov pooblaščenca, ki uradu sporoča podatke v
skladu z 10., 11. in 15. členom zakona (12. člen zakona);
– dolžnost sestaviti seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij (12. člen zakona);
– dolžnost varovanja uradne tajnosti v zvezi s sporočanjem podatkov in dokumentacije iz tretjega odstavka 10. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 15. člena, prvega
in drugega odstavka 18. člena zakona ali da je urad na
podlagi 16. člena zakona začasno ustavil transakcijo oziroma v zvezi s tem dal organizaciji navodila (31. člen zakona).
5. člen
Za vzpostavitev in organiziranje notranje kontrole sta
odgovorna organizacija in njeno poslovodstvo.
Pri vzpostavitvi sistema notranje kontrole lahko organizaciji pomaga revizijska družba oziroma samostojni revizor.
V zvezi z izvajanjem notranje kontrole se v notranjem
aktu organizacije določi in razmeji odgovornost med poslovodstvom organizacije, organizacijskih enot oziroma podružnic, pooblaščencem, namestnikom pooblaščenca in drugimi službami organizacije.
6. člen
Organizacija mora sestaviti letno poročilo o izvajanju
notranje kontrole in ukrepov v pisni obliki. Poročilo za preteklo leto mora biti izdelano najkasneje do konca meseca
marca tekočega leta.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti
podatke o:
– številu sporočenih gotovinskih in povezanih gotovinskih transakcij nad 5,000.000 tolarjev;
– številu transakcij ali strank, v zvezi s katerimi so obstajali razlogi za sum pranja denarja, sporočenih uradu;
– številu transakcij ali strank, v zvezi s katerimi so obstajali razlogi za sum pranja denarja, sporočenih pooblaščencu, ki jih ta ni poslal uradu;
– pogostosti uporabe posameznih indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij v prijavah, sporočenih pooblaščencu;
– številu in ugotovitvah kontrol, ki so bile v skladu s tem
navodilom opravljene v organizaciji (npr. o vrsti zaznanih in
odpravljenih napak);
– ukrepih, ki jih je organizacija sprejela na podlagi ugotovitev kontrol;
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– računalniški podpori v zvezi z izvajanjem zakona (npr.
ali ta omogoča nemoten prenos podatkov uradu in centralno
vodenje podatkov o strankah);
– obsegu in vsebini izobraževalnih programov s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, podatke o
kraju in osebah, ki so izobraževanje vodile, številu delavcev,
ki so se udeležili izobraževanja in oceni potreb izobraževanja v prihodnje;
– ustreznosti evidentiranja in hranjenja podatkov;
– ukrepih za varovanje uradne tajnosti v organizaciji;
– organizaciji sistema notranje kontrole in oceni njenega izvajanja.
7. člen
Podrobnejše postopke, roke in način izvajanja notranje
kontrole določi organizacija s svojim notranjim aktom ob
upoštevanju določil zakona in tega navodila.
III. SEZNAM INDIKATORJEV ZA PREPOZNAVANJE
SUMLJIVIH TRANSAKCIJ
8. člen
Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in
pravna ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, sestavi seznam indikatorjev.
Seznam indikatorjev je namenjen delavcem v organizacijah, revizijskih družbah, samostojnim revizorjem in pravnim
ali fizičnim osebam, ki opravljajo računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, za lažje prepoznavanje transakcij in oseb, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum
pranja denarja.
9. člen
Pri izdelavi seznama indikatorjev sodelujejo urad, Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija
za zavarovalni nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger na
srečo, Slovenski inštitut za revizijo in organ, pristojen za
nadzor nad opravljanjem storitev davčnega svetovanja.
Pri izdelavi seznama indikatorjev v organizacijah, revizijskih družbah, samostojnih revizorjih in pravnih ali fizičnih
osebah, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, lahko sodelujejo tudi združenja in društva, katerih člani so zavezanci.
10. člen
Pri sestavi seznama indikatorjev je potrebno izhajati
zlasti iz načel poznati svojo stranko in njeno poslovanje.
Pri sestavi seznama indikatorjev je potrebno upoštevati
zlasti ekonomsko ali pravno nelogičnost transakcij, neobičajen način poslovanja ali ravnanja stranke in okoliščine, ki so
povezane s statusom ali drugimi lastnostmi stranke.
Seznam indikatorjev je potrebno tekoče prilagajati novim pojavnim oblikam pranja denarja.
Sestavni del seznama indikatorjev so tudi indikatorji, ki
jih v skladu z zakonom predpiše minister, pristojen za finance.
IV. POOBLAŠČENEC
11. člen
Položaj pooblaščenca in namestnika pooblaščenca,
njune naloge, pooblastila in odgovornost so določeni z zakonom, s tem navodilom in z notranjim aktom organizacije.
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12. člen
Organizacija mora za sporočanje podatkov uradu in za
opravljanje drugih nalog, določenih v zakonu, imenovati pooblaščenca in enega ali več namestnikov pooblaščenca.
Namestnik pooblaščenca nadomešča pooblaščenca v času
njegove odsotnosti, lahko pa opravlja tudi druge naloge po
zakonu, če je tako določeno z notranjim aktom organizacije.
Organizacija sporoči uradu podatke o imenu, priimku
in nazivu delovnega mesta pooblaščenca ter namestnika
pooblaščenca in vsako spremembo teh podatkov brez odlašanja, najkasneje pa v 15 dneh od dneva imenovanja oziroma spremembe podatka.
V notranjih aktih organizacije je potrebno jasno razmejiti odgovornost med pooblaščencem in namestnikom pooblaščenca oziroma njegovimi namestniki.
Ne glede na določila prvega odstavka tega člena organizacijam, ki imajo zaposlene manj kot štiri delavce, ni potrebno določiti pooblaščenca.
13. člen
Delo pooblaščenca lahko opravlja oseba:
– ki ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi z naklepom storjenih kaznivih dejanj, ki se
preganjajo po uradni dolžnosti, in kaznivih dejanj izdaje in
neupravičene pridobitve poslovne tajnosti (241. člen kazenskega zakonika; v nadaljevanju besedila: KZ), pranja denarja (252. člena KZ), nevestnega dela v službi (262. člen KZ)
ali izdaje uradne tajnosti (266. člen KZ), storjenih iz malomarnosti;
– ki je strokovno usposobljena za izvajanje nalog s
področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja;
– ki dobro pozna poslovanje organizacije na področjih,
kjer bi lahko prišlo do pranja denarja;
– na tako visokem položaju v organizacijski strukturi
organizacije, ki mu omogoča kvalitetno in pravočasno izvajanje njegovih nalog.
Namestnik pooblaščenca mora izpolnjevati pogoje iz
prve, druge in tretje alinee prejšnega odstavka tega člena.
14. člen
Pooblaščenec opravlja zlasti naslednje naloge:
– skrbi za pravilno in pravočasno sporočanje podatkov
uradu v skladu z zakonom;
– sodeluje pri pripravi in spremembah operativnih postopkov ter pri pripravi določb notranjega akta v organizaciji,
ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja;
– sodeluje pri izdelavi smernic za opravljanje kontrole v
zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja;
– sodeluje pri izdelavi programa za strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v organizaciji na področju
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
15. člen
Pooblaščenec je dolžan sporočati podatke uradu v
skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Pri sporočanju podatkov o osebah ali transakcijah, v
zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja (tretji
odstavek 10. člena zakona), pooblaščenec sam oceni, ali v
sporočilih, ki jih je prejel od ostalih delavcev v organizaciji,
obstajajo razlogi za sum pranja denarja. V primeru, ko se
odloči, da prejetega sporočila ne bo poslal uradu, mora o
tem napisati uradni zaznamek in v njem navesti razloge za
takšno odločitev.

Št.

6 / 25. 1. 2002 / Stran 539

16. člen
Dolžnosti organizacije do pooblaščenca so zlasti:
– organizacija pooblaščencu na njegovo zahtevo omogoči dostop do podatkov, informacij in dokumentacije, ki so
potrebni za opravljanje njegovega dela;
– organizacija zagotovi pooblaščencu tehnične in druge pogoje za izvajanje njegovih nalog;
– organizacija zagotovi pooblaščencu strokovno usposabljanje v zvezi z odkrivanjem in preprečevanjem pranja
denarja;
– organizacija zagotovi, da vse službe v organizaciji
pooblaščencu nudijo pomoč in podporo pri opravljanju njegovih del in nalog;
– organizacija zagotovi, da pooblaščenca v času njegove odsotnosti nadomešča eden ali več njegovih namestnikov.
V primeru, ko je zaradi velikega števila zaposlenih, obsega poslovanja ali drugih upravičenih razlogov trajno povečan
obseg nalog na področju preprečevanja in odkrivanja pranja
denarja v organizaciji, le-ta omogoči pooblaščencu, da svoje
delo in naloge opravlja kot izključno delovno obveznost.
Dolžnost organizacije iz tretje alinee prvega odstavka
tega člena velja tudi v zvezi z namestnikom oziroma namestniki pooblaščenca. Ostala določila prvega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo v skladu z drugim odstavkom
12. člena tega navodila.
V. HRAMBA PODATKOV, VODENJE EVIDENC IN
VAROVANJE TAJNIH PODATKOV
17. člen
Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in
pravna ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, hrani podatke in pripadajočo
dokumentacijo v zvezi z izvajanjem zakona po kronološkem
redu in na način, ki omogoča dostop v vsem obdobju, ko je
v skladu z zakonom potrebna njihova hramba.
Podatke o transakcijah in osebah, v zvezi s katerimi
obstajajo razlogi za sum pranja denarja, vodi organizacija v
ločenih evidencah.
Dokumentacija o strokovnem usposabljanju v organizaciji, revizijski družbi, pri samostojnem revizorju in pravni ali fizični
osebi, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega
svetovanja, mora vsebovati tudi dokazila o udeležbi posameznih delavcev na seminarjih ali drugih oblikah izobraževanja.
Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in
pravna ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, podrobneje določi način hranjenja podatkov in dokumentacije, ki vključuje tudi prostor
za hranjenje, v svojih notranjih aktih.
18. člen
Organizacija, ki uradu sporoča podatke po elektronski
pošti, hrani datoteke o aktivnostih v zvezi s prenosom podatkov še deset let po opravljenem prenosu.
19. člen
Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in
pravna ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, v svojem notranjem aktu določi stopnjo zaupnosti podatkov, ki jih po zakonu pridobiva,
hrani in sporoča uradu, razen če zakon določa drugače.
Dostop do podatkov iz prejšnega odstavka tega člena
je omejen. V notranjih aktih se določi, kdo ima poleg pooblaščenca in namestnika pooblaščenca dostop do navedenih podatkov.
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20. člen
Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in pravna ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve
davčnega svetovanja, mora poskrbeti za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje vseh delavcev, ki opravljajo naloge
na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
Strokovno usposabljanje in izobraževanje iz prejšnjega
odstavka tega člena se nanaša na seznanjanje z določili
zakona, podzakonskih aktov, notranjih aktov, s strokovno
literaturo s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ter s seznami indikatorjev za prepoznavanje sumljivih
transakcij in njihovo uporabo v praksi.
21. člen
Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in
pravna ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, mora pripraviti program strokovnega usposabljanja in izobraževanja na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, najkasneje do konca
meseca marca za tekoče leto.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in
pravna ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali
storitve davčnega svetovanja, uskladi svoje notranje akte s
tem navodilom najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi tega
navodila.
23. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

276.

Odločba o spremembah odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBO
o spremembah odločbe o prepovedi uvoza in
prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge
I
V I. delu odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
(Uradni list RS, št. 56/01, 62/01, 82/01 in 90/01) se
besedilo 1. točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»1. Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republiko Slovenijo, se iz držav oziroma delov držav, navedenih v prilogi 1, ki je sestavni del te odločbe, prepoveduje
uvoz v Republiko Slovenijo za naslednje pošiljke, ki izvirajo
iz teh držav oziroma delov držav:
– domači in divji prašiči;
– živila, proizvodi, surovine ter odpadki, ki izvirajo od
domačih in divjih prašičev.
2. Prevoz preko ozemlja Republike Slovenije je dovoljen samo za živila, proizvode, surovine ter odpadke, ki
izvirajo od domačih in divjih prašičev ter le v primeru, da je
pošiljka originalno zapečatena in jo spremlja certifikat, iz
katerega je razvidna istovetnost pošiljke. Teh pošiljk se na
mejnih prehodih ne odpira.«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.

Anton Rop l. r.
Minister
za finance

II
Naslov priloge 1 se spremeni tako, da se glasi “Seznam držav oziroma delov držav”.
V prilogi 1 se pri Kraljevini Španiji beseda “pokrajine”
nadomesti z besedo “pokrajina” ter črta besedilo », Aragonija in Valencija in Castilla – La Mancha«.

Osnovni znesek minimalnega dohodka

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

Št. 436-4/02
Ljubljana, dne 21. januarja 2002.
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Uradni list Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 22. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US
RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) objavlja minister za delo, družino in socialne zadeve

Št. 323-01-27/01-4
Ljubljana, dne 21. januarja 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS

OSNOVNI ZNESEK
minimalnega dohodka
Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 40.599
tolarjev.
Znesek iz prejšnjega odstavka se uporablja od 1. februarja 2002.
Št. 140-00-002/02
Ljubljana, dne 14. januarja 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

277.

Seznam zdravil, za katera je bilo od 15. 12.
2001 do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje za
promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 15. 12. 2001 do
14. 1. 2002 izdano dovoljenje za promet
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Št. 5363-42/02-161
Ljubljana, dne 14. januarja 2002.
Direktor
Urada Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.

278.

Seznam zdravil, za katera je od 15. 12. 2001 do
14. 1. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je od 15. 12. 2001
do 14. 1. 2002 prenehalo veljati dovoljenje
za promet
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Zaporedna
številka
Delovna šifra

Ime zdravila
mednarodno nelastniško ime

Farmacevtska oblika
pakiranje

1DþLQ5HåLPL]GDMDQMD

Izdelovalec/Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za promet

âWHYLONDRGORþEH

5333
000027

AMARYL 1,0
glimepirid (glimepiridum)

tableta
]ORåHQNDV
tabletami

Izdaja samo na
zdravniški recept

512/B-325/99
sprememba
imetnika
dovoljenja za
promet

5334
000108

AMARYL 2,0
glimepirid (glimepiridum)

tableta
]ORåHQNDV
tabletami

Izdaja samo na
zdravniški recept

5335
000140

AMARYL 3,0
glimepirid (glimepiridum)

tableta
]ORåHQNDV
tabletami

Izdaja samo na
zdravniški recept

5336
000469

AMARYL 4,0
glimepirid (glimepiridum)

tableta
]ORåHQNDV
tabletami

Izdaja samo na
zdravniški recept

5337
000515

AMARYL 6,0
glimepirid (glimepiridum

tableta
]ORåHQNDV
tabletami

Izdaja samo na
zdravniški recept

5356
004391

CUTIVATE krema
flutikazon

krema
]ORåHQNDVWXERSR
15 g kreme

Izdaja samo na
zdravniški recept

5357
081639

CUTIVATE krema
flutikazon

krema
]ORåHQNa s tubo po
30 g kreme

Izdaja samo na
zdravniški recept

5358
081612

CUTIVATE mazilo
flutikazon

krema
]ORåHQNDVWXERSR
30 g mazila

Izdaja samo na
zdravniški recept

Hoechst Marion Roussel
S.p.A., Italija za Hoechst
Marion Roussel GmbH,
1HPþLMD
Hoechst Marion Roussel
d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana
Hoechst Marion Roussel
S.p.A., Italija za Hoechst
Marion Roussel GmbH,
1HPþLMD
Hoechst Marion Roussel
d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana
Hoechst Marion Roussel
S.p.A., Italija za Hoechst
Marion Roussel GmbH,
1HPþLMD
Hoechst Marion Roussel
d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana
Hoechst Marion Roussel
S.p.A., Italija za Hoechst
Marion Roussel GmbH,
1HPþLMD
Hoechst Marion Roussel
d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana
Hoechst Marion Roussel
S.p.A., Italija za Hoechst
Marion Roussel GmbH,
1HPþLMD
Hoechst Marion Roussel
d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana
Glaxo Wellcome Operations,
Velika Britanija za Glaxo
Wellcome Export Ltd., Velika
Britanija
Glaxo Wellcome Export Ltd.,
3RGUXåQLFD/MXEOMDQD&HVWDY
Mestni log 55, Ljubljana
Glaxo Wellcome Operations,
Velika Britanija za Glaxo
Wellcome Export Ltd., Velika
Britanija
Glaxo Wellcome Export Ltd.,
3RGUXåQLFD/MXEOMDQD&HVWDY
Mestni log 55, Ljubljana
Glaxo Wellcome Operations,
Velika Britanija za Glaxo
Wellcome Export Ltd., Velika
Britanija
Glaxo Wellcome Export Ltd.,
3RGUXåQLFD/Mubljana, Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana

512/B-326/99
sprememba
imetnika
dovoljenja za
promet
512/B-327/99
sprememba
imetnika
dovoljenja za
promet
512/B-328/99
ukinitev z dnem
30.5.2002

512/B-329/99
ukinitev z dnem
30.5.2002

512/B-364/99
sprememba
imena zdravila

512/B-362/99
sprememba
imena zdravila

512/B-363/99
sprememba
imena zdravila
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Zaporedna
številka
Delovna šifra

Ime zdravila
mednarodno nelastniško ime

Farmacevtska oblika
pakiranje

1DþLQ5HåLPL]GDMDQMD

Izdelovalec/Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za promet

âWHYLONDRGORþEH

5359
004405

CUTIVATE mazilo
flutikazon

krema
]ORåHQNDVWXERSR
15 g mazila

Izdaja samo na
zdravniški recept

512/B-365/99
sprememba
imena zdravila

5749
087963

DIPEPTIVEN
alanilglutamin

koncentrat za
pripravo raztopine
za infundiranje
VWHNOHQLþNDSR
ml koncentrata

Izdaja le na
recept/Uporaba
samo v bolnišnicah

5750
087939

DIPEPTIVEN
alanilglutamin

koncentrat za
Izdaja le na
pripravo raztopine
recept/Uporaba
za infundiranje
samo v bolnišnicah
VWHNOHQLþNDSRPO
koncentrata

4500
049654

DULCOLAX
bisakodil

VYHþND
6 x 10 mg

Izdaja tudi brez
zdravniškega
recepta

4501
049646

DULCOLAX
bisakodil

obloåHQDWDEOHWD
30 x 5 mg

Izdaja tudi brez
zdravniškega
recepta

5937
022489

GLAMIN
aminokisline, kombinacije

Izdaja le na
recept/Uporaba
samo v bolnišnicah

5938
022705

GLAMIN
aminokisline, kombinacije

5939
022713

GLAMIN
aminokisline, kombinacije

5636
059501

OPERIL P kapljice za nos
0,025 %
oksimetazolin

Izdaja tudi brez
zdravniškega
recepta

5637
059560

OPERIL kapljice za nos
0,05 %
oksimetazolin

raztopina za
intravensko
infundiranje
steklenica po 500
ml raztopine
raztopina za
intravensko
infundiranje
steklenica po 1000
ml raztopine
raztopina za
intravensko
infundiranje
steklenica po 250
ml raztopine
kapljice za nos,
raztopina
]ORåHQNDV
plastenko po 10 ml
raztopine
kapljice za nos,
raztopina
]ORåHQNDV
plastenko po 10 ml
raztopine

Glaxo Wellcome Operations,
Velika Britanija za Glaxo
Wellcome Export Ltd., Velika
Britanija
Glaxo Wellcome Export Ltd.,
3RGUXåQLFD/MXEOMDQD&HVWDY
Mestni log 55, Ljubljana
Fresenius Kabi Deutschland
GmbH, Bad Homburg,
1HPþLMD
Medias International d.o.o.,
Resljeva 30,
Ljubljana
Fresenius Kabi Deutschland
GmbH, Bad Homburg,
1HPþLMD
Medias International d.o.o.,
Resljeva 30,
Ljubljana
Boehringer Ingelheim
,QWHUQDWLRQDO*PE+1HPþLMD
Boehringer Ingelheim Pharma,
3RGUXåQLFD/MXEOMDQD
Boehringer Ingelheim
,QWHUQDWLRQDO*PE+1HPþLMD
Boehringer Ingelheim Pharma,
3RGUXåQLFD/MXEOMDQD
Pharmacia & Upjohn GmbH,
1HPþLMD]D)UHVHQLXV.DEL
'HXWVFKODQG1HPþLMD
Medias International d.o.o.,
Resljeva 30, Ljubljana
Pharmacia & Upjohn GmbH,
1HPþLMD]D)UHVHQLXV.DEL
'HXWVFKODQG1HPþLMD
Medias International d.o.o.,
Resljeva 30, Ljubljana
Pharmacia & Upjohn GmbH,
1HPþLMD]D)UHVHQLXV.DEL
'HXWVFKODQG1HPþLMD
Medias International d.o.o.,
Resljeva 30, Ljubljana
Lek, tovarna farmacevtskih in
NHPLþQLKL]GHONRYGG
Ljubljana

Izdaja tudi brez
zdravniškega
recepta

Lek, tovarna farmacevtskih in
NHPLþQLKL]GHONRYGG
Ljubljana

Izdaja le na
recept/Uporaba
samo v bolnišnicah

Izdaja le na
recept/Uporaba
samo v bolnišnicah

512/B-78/00
sprememba
izdelovalca

512/B-77/00
sprememba
izdelovalca

512/B-957/97
sprememba
imena zdravila
512/B-956/97
sprememba
imena zdravila
512/B-161/00
sprememba
izdelovalca

512/B-162/00
sprememba
izdelovalca

512/B-163/00
sprememba
izdelovalca

512/B-580/99
sprememba v
sestavi zdravila

512/B-579/99
sprememba v
sestavi zdravila
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Zaporedna
številka
Delovna šifra

Ime zdravila
mednarodno nelastniško ime

Farmacevtska oblika
pakiranje

1DþLQ5HåLPL]GDMDQMD

Izdelovalec/Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za promet

âWHYLONDRGORþEH

4865
068322

PORTALAK sirup
laktuloza

sirup
steklenica po 500
ml

Izdaja tudi brez
zdravniškega
recepta

512/B-320/98
VSUHPHPEDVWLþQH
ovojnine

4773
066893

TADOL
VYHþNH

VYHþND
5 x 100 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

Belupo, zdravila in kozmetika
d.o.o., Koprivnica, Hrvaška
%HOXSRGRR'YRUåDNRYD
Ljubljana
Krka, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto

6509
056669

TOPAMAX 100 mg tablete ILOPVNRREORåHQD
topiramat
tableta
]ORåHQNDV
plastenko s 60
tabletami

6510
006238

TOPAMAX 200 mg tablete ILOPVNRREORåHQD
topiramat
tableta
]ORåHQNDV
plastenko s 60
tabletami

6511
056332

TOPAMAX 25 mg tablete
topiramat

6512
006289

TOPAMAX 300 mg tablete ILOPVNRREORåHQD
topiramat
tableta
]ORåHQNDV
plastenko s 60
tabletami

6513
006270

TOPAMAX 400 mg tablete ILOPVNRREORåHQD
topiramat
tableta
]ORåHQNDV
plastenko s 60
tabletami

6514
006297

TOPAMAX 50 mg tablete
topiramat

ILOPVNRREORåHQD
tableta
]ORåHQNDV
plastenko s 60
tabletami

6138
077380

VENTOLIN sirup
salbutamol

sirup
]ORåHQNDV
VWHNOHQLþNRSR
ml sirupa

ILOPVNRREORåHQD
tableta
]ORåHQNDV
plastenko s 60
tabletami

Zdravilo se izdaja le Jansen-Cilag Farmaceutica
na recept
Lda, Queluz de Baixo,
Portugalska/Cilag AG,
Schaffhausen, Švica
Johnson & Johnson,
Šmartinska 140, Ljubljana
Zdravilo se izdaja le Jansen-Cilag Farmaceutica
na recept
Lda, Queluz de Baixo,
Portugalska/Cilag AG,
Schaffhausen, Švica
Johnson & Johnson,
Šmartinska 140, Ljubljana
Zdravilo se izdaja le Jansen-Cilag Farmaceutica
na recept
Lda, Queluz de Baixo,
Portugalska/Cilag AG,
Schaffhausen, Švica
Johnson & Johnson,
Šmartinska 140, Ljubljana
Zdravilo se izdaja le Jansen-Cilag Farmaceutica
na recept
Lda, Queluz de Baixo,
Portugalska/Cilag AG,
Schaffhausen, Švica
Johnson & Johnson,
Šmartinska 140, Ljubljana
Zdravilo se izdaja le Jansen-Cilag Farmaceutica
na recept
Lda, Queluz de Baixo,
Portugalska/Cilag AG,
Schaffhausen, Švica
Johnson & Johnson,
Šmartinska 140,Ljubljana
Zdravilo se izdaja le Jansen-Cilag Farmaceutica
na recept
Lda, Queluz de Baixo,
Portugalska/Cilag AG,
Schaffhausen, Švica
Johnson & Johnson,
Šmartinska 140, Ljubljana
Zdravilo se izdaja le Glaxo Wellcome Operations,
na recept
Velika Britanija za Glaxo
Wellcome Export Ltd., Velika
Britanija
Glaxo Wellcome Export Ltd.,
3RGUXåQLFD/MXEOMDQD&HVWDY
Mestni log 55, Ljubljana

Št. 5363-43/02-162
Ljubljana, dne 14. januarja 2002.
Urad Republike Slovenije za zdravila
SURIGU6WDQLVODY3ULPRåLþPDJIDUP l. r.
Direktor

512/B-197/98
VSUHPHPEDVWLþQH
ovojnine
512/B-119/01
sprememba
izdelovalca

512/B-120/01
sprememba
izdelovalca

512/B-117/01
sprememba
izdelovalca

512/B-121/01
ukinitev z dnem
30.5.2002

512/B-122/01
ukinitev z dnem
30.5.2002

512/B-118/01
sprememba
izdelovalca

512/B-384/00
sprememba
izdelovalca
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BANKA SLOVENIJE
279.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 28. 1. do 3. 2.
2002

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem obdobju (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

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 28. 1. do 3. 2. 2002
Naziv pravne osebe

“JOC“ D.O.O., ŠENČUR
2 KRM-KLENOVŠEK
IN KOVAČ D.N.O.
3 A D.O.O.
3TRADE D.O.O.
7 TH ARC D.O.O.
A - MAVA D.O.O.
A.B.K. PREVOZ OTOČEC D.O.O.
AB D.O.O.
A-BIRO D.O.O.
ABRAGO D.O.O.
ACEN & AKTER D.O.O.
ACER ČUK & CO. D.N.O.
ČRNI VRH
ACTA D.O.O. ČRNOMELJ
ADVANCED TECHNOLOGY D.O.O.
PORTOROŽ
AGENCIJA FORTUNA D.O.O.
AGILIS D.O.O. JESENICE
AGRARIA BREŽICE P.O.
V STEČAJU
AGROCOM D.O.O.
AGROIND VIPAVA 1894 VIP.D.D.
AGRON D.O.O.
AGROSAAT D.O.O.
AJATO D.O.O.
AJK D.O.O. KRANJ
AL - BA D.O.O.
ALPINA IMPEX D.O.O.
ALUM D.O.O.
AMBIGRAS D.O.O.
AMBO D.O.O. LJUBLJANA
APARTMAJI BOLTEZ D.O.O.
APN D.O.O.
APP - ATELJE ZA PROSTORSKO
PROJEKTIRANJE
JESENICE D.O.O.
APROPO D.O.O.
ARCHITECTA D.O.O. PIRAN
ARCHITECTA
NEPREMIČNINE D.O.O.
ARCO ELECTRONIC D.O.O.
ARCTIS D.O.O.
ARHO COMERCE D.O.O.
ARIANA KAJDIŽ K.D.

Transakcijski račun v banki

05100-8010101087
06000-0115627694
02056-0018276974
05100-8010098953
02013-0051851654
14000-0122854462
03150-1000000526
27000-0000059639
25100-9705666122
33000-7662512566
03139-1000000192
04752-0000440915
02430-0019807544
10100-0034678950
17000-0000052029
05100-8010099050
02373-0019986586
02980-0011329469
04751-0000429033
04751-0000426414
05100-8000048104
04430-0000432055
02068-0035358086
14000-0540604847
25100-9707156139
04430-0000429436
26330-0050888168
06000-0094921395
07000-0000136375
07000-0000136957

07000-0000136666
02091-0015312006
10100-0034713967
10100-0034614930
18300-0016229136
25100-9707749197
26330-0020162933
02019-0089849655

Naziv pravne osebe

ARTIK D.O.O.
ARTIST D.O.O. ČRNOMELJ
AS DOMŽALE-BUS D.O.O.
ASCOM D.O.O.
ATECH D.O.O. MATERIJA
ATES D.O.O.
ATLETSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI
AVAC D.O.O.
AVBELJ K.D.
AVTO - MOTO DRUŠTVO
POLJČANE
AVTO AB D.O.O.
AVTO AHTIK, D.O.O. CELJE
AVTO MONZA D.O.O.
AVTO MOTO TOURING KLUB
KOPER
AVTO SPRINT, AVTO ŠOLA D.O.O.
AVTO STEGNE D.O.O.
AVTODEPONIJA D.O.O.
AVTOMEHANIKA
ŠKOFJA LOKA D.D.
AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE
AVTOŠOLA KRKOVIČ
B & M LOTUSS D.O.O. POTOKI
B.A.V. D.O.O.
B.M.G. D.O.O. GROSUPLJE
BALINARSKI KLUB ANTENA
PORTOROŽ
BALINARSKI KLUB HUBELJ
BALINARSKI KLUB MLINAR PADNA
BALINARSKI ŠPORTNI KLUB KRIM
BALINARSKO DRUŠTVO LUCIJA
BARNY D.O.O. SEŽANA
BAROTEHNA D.O.O.
BASTL - REDUKTOR D.O.O.
BAŠNEC IN DRUGI D.N.O
BAVARIA TRADE D.O.O.
BAVARIA WOLLTEX
COMPANY D.O.O.
BEAM INŽENIRING D.O.O.
BEGRAD ČRNOMELJ D.O.O.
BEGRAD ČRNOMELJ D.O.O.
BEGRAD D.D.
BEGRAD D.D.
BENJAMIN PREV.
PODJETJE D.O.O.
BERUS D.O.O.
BETOMAL D.O.O.
BHV-HEMES D.O.O.
BIANCA D.O.O. LUCIJA
BIBA D.O.O. PORTOROŽ
BIK D.O.O.
BIS-TRADE,D.O.O.
SLOVENSKE KONJICE
BITERMO D.O.O.
BIVA DOM D.O.O.
BLU & BLU D.O.O.
BM TRADE D.N.O.
BOBEK IN SOL D.O.O., MARIBOR
BOGOMOLEC D.N.O., LJUBLJANA
BOKOS D.O.O.

Transakcijski račun v banki

02085-0016698430
02430-0017651816
18300-0016940340
14000-0591983516
10100-0000018716
04430-0000214193
03128-1000000149
03128-1000000343
02019-0052734642
04430-0000432734
33000-7718771790
06000-0110049127
07000-0000136181
10100-0029061874
02320-0016604271
04430-0000427884
02045-0011441050
07000-0000051209
02320-0014530896
19100-0010047411
07000-0000135793
02034-0019650117
02430-0012911717
10100-0034694373
14000-0527215743
10100-0034703588
02083-0014801305
10100-0034703782
10100-0034707080
02085-0018173218
02234-0018542374
02043-0016721925
04430-0000434189
04430-0000212835
02034-0011860435
02430-0050444606
03150-1000000720
03150-1000000623
02430-0011763819
02340-0019678773
02970-0015886243
04430-0000429727
02010-0010462871
10100-0034673809
10100-0034691560
04751-0000435144
06000-0110814069
10100-0032346488
02312-0012997330
18300-0013947502
02042-0011095586
05100-8010087507
02060-0014980039
02019-0011515365
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Naziv pravne osebe

BONUS KLUB D.O.O.
BONUS PAVLOVIČ K.D.
BOSPORUS - KOBALE D.O.O.
BOTRAGO D.O.O. PLAVE
BPD FIDA D.O.O. LJUBLJANA
BRAMIKON D.O.O.
BREGAR & CO., D.O.O.
BREVE D.O.O.
BRIJOMA D.O.O.
C&C D.O.O.
CADIS, RAČUNOV.
PROJEKT.D.O.O.
CAMELIA D.O.O.
CANISSA D.O.O.
CARGO D.O.O. NOVA GORICA
CARL & CARL D.N.O.
SPODNJA IDRIJA
CASINO PORTOROŽ D.D.
CASTELLUM D.O.O.
CEGROS,D.O.O. ŠKOFJA VAS
CELJSKI SEJEM D.D.
CELJSKI SEJEM D.D.
CEREJA D.O.O.
CERKLJANSKI MLAD. ALTERNAT.
KLUB
CERVUS D.O.O.
CHRISTIANIA-TONIJ &
OSTALI D.N.O.
CIGALE PEKARSTVO IDRIJA D.O.O.
CIGALE PEKARSTVO IDRIJA D.O.O.
CIRT D.O.O. PORTOROŽ
CODEX, PODJ. ZA TRG.IN
POS.D.O.O.
COING DOO
COMBIC D.O.O.
CONSTRUCTA D.O.O.
CONTINUUM D.O.O.
COPARTNER D.O.O.
CORRECT TRGOVINA,
STORITVE D.O.O.
COTACACHI IN DRUGI D.O.O.
CURIOUS D.O.O.
ČEB. DRUŠTVO
MORAVSKE TOPLICE
ČIRS D.O.O. PORTOROŽ
ČUDEN, VRTNARSTVO D.O.O.
D. RAČ. IN FIN. KOČEVJE
IN RIBNICA
DAAL D.O.O.
DADA D.O.O. METLIKA
DAMLER D.O.O.
DANES&RH DOO
DARKO-TRANSPORT D.O.O.
DAVID D.O.O. PORTOROŽ
DEESIDE INTERNATIONAL D.O.O.
DELACORDA D.O.O.
DET. AG. RAF,
RAZDRIH & CO. D.N.O.
DIANA CAR D.O.O.
DISCRET D.O.O., PORTOROŽ
DISING D.O.O.
DISTRIEST D.O.O.
DOM INTERIER D.O.O.

Uradni list Republike Slovenije

Transakcijski račun v banki

04430-0000438651
02060-0015987093
04430-0000426914
10100-0029173521
02913-0017171958
02034-0016176353
02430-0019096728
02056-0012828678
33000-5885109786
05100-8010095170
02342-0015567621
02019-0050132617
03157-1000000183
10100-0032647673
04752-0000427238
10100-0000033072
02320-0013125851
06000-0095102106
02234-0012540790
06000-0022860580
02085-0019419280
04752-0000436259
02320-0012435308
02085-0012643539
04752-0000439848
17000-0000052320
10100-0034679532
02340-0018748543
02012-0011466238
02242-0015801538
90672-0000023244
04430-0000429921
02083-0051557709
06000-0145734942
02083-0018865508
33000-8325240137
02340-0053799687
10100-0034702812
02018-0015233618
02320-0020240607
14000-0593056142
02994-0015456133
05100-8010097498
02012-0018365945
02068-0010021783
10100-0034700290
10100-0000049077
04430-0000428563
02024-0035512532
05100-8010100214
05100-8010099341
10100-0028128540
03179-1009112643
02019-0035088111

Naziv pravne osebe

DRAMATIČNO DRUŠTVO IDRIJA
DROTEKA D.O.O.
DRU. ZA BOJ PROTI
ALKOHOLIZMU
DRU. ZA VAR. TEHNIKO
LJUBLJANA
DRUŠT. ZA TURIZEM, ŠPORT,
KULTURO IN RAZVOJ
RAKITOVCA
DRUŠT. ZA VSEST. RAZVOJ VASI
SMOKVICA FIGARIJOLA
DRUŠTVO DEKLIŠKI PEVSKI
ZBOR “GRLICA“
DRUŠTVO GOJ. P. M. ŽIVALI
M.SOBOTA
DRUŠTVO INTERES LJUBLJANA
DRUŠTVO INVALID. MAJŠPERK
IN KIDRIČEVO
DRUŠTVO KAZINA LJUBLJANA
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA SEMIČ
DRUŠTVO KMETIC SLOV.
BISTRICA
DRUŠTVO METALURŠKIH
INŽENIRJEV IN TEHNIKOV
JESENICE
DRUŠTVO ML. RAZISKOVALCEV
SLO
DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA
IDRIJA
DRUŠTVO POD. ŽENA RIBNICA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
KOSTEL
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
ŠMARTNO
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
TRNOVLJE
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV
SLOV. ISTRE KOPER
DRUŠTVO ZA ANAL. FIL. IN
FIL. ZNAN. LJ.
DRUŠTVO ZA SODOBNI PLES
DRUŽBA ZA DRŽAVNE
CESTE D.O.O.
DRUŽBA ZA DRŽAVNE
CESTE D.O.O.
DTV ZG. POLSKAVA
DULER D.O.O.
DULEX-DULAR IN OSTALI, D.N.O.
ECO-TIP,D.O.O. VITANJE
EFEKT D.O.O.
EISBAR D.O.O.
EKART SMS D.O.O.
EKO SERVIS D.O.O.
EKOL D.O.O. IDRIJA
EL - NI D.O.O. JESENICE
ELEKTRO POČIVAVŠEK D.O.O.
ELEKTRONIC D.O.O.
ELEKTROVIN D.O.O.
ELLMAX D.O..O
ELMARKT D.O.O.
ELTEN D.O.O.
ELTENPLUS D.O.O.
EMAX D.O.O., LJUBLJANA

Transakcijski račun v banki

04752-0000439945
06000-0061671056
02320-0013151847
02044-0015774380

10100-0034711639
10100-0034712124
14000-0523340205
02340-0016446054
02012-0035287304
04202-0000430811
02017-0015510408
02430-0088310011
04430-0000434383

07000-0000137345
02017-0018241734
14000-0588215066
02321-0089133062
02320-0090203797
20470-0015004202
06000-0029325339
10100-0034711833
02010-0013794433
02014-0012267263
02923-0014562265
10100-0034710572
04430-0000432928
25100-9705651184
02970-0012772252
06000-0113169908
05100-8010098371
03138-1000000435
04430-0000439621
02242-0090106545
04752-0000435289
07000-0000137442
18300-0014061865
02373-0010967235
04202-0000431781
04515-0000439045
10100-0034706595
18300-0012672631
18300-0016883789
02085-0019002762
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Naziv pravne osebe

EMENDES D.O.O. ANKARAN
EMILY D.O.O.
EMIT D.O.O.
EMONA OBALA KOPER D.D.
ENUI D.O.O.
EPRO D.O.O.AJDOVŠČINA
ERCI D.O.O. IDRIJA
ERČULJ ERČ & CO. D.N.O.
ERNA D.O.O.
ERPIČ INŽENIRING D.O.O.
ETA D.O.O.
ETI D.D., IZLAKE
ETI ELEKTROELEMENT, D.D.
EUROIMPEX D.O.O.
EUROPROM D.O.O., JESENICE
EXPORTDRVO, D.O.O. LJUBLJANA
FARMEL D.O.O.
FARMING TURIZEM VIDMAR
KOVK D.O.O.
FE - DI D.O.O.
FI - JO D.O.O.
FI LES D.O.O.
FIJAVŽ DANIEL D.O.O. KRIŽEVEC
FILATELISTIČNO DRUŠTVO
I. VAVPOTIČ
FILTER,D.O.O.
SLOVENSKE KONJICE
FIMEX-N D.O.O.
FINALIST D.O.O.
FINANCOS D.O.O.
FLEIŠMAN IN FLEIŠMAN D.N.O.
FMR D.D.
FMR-MEDIA D.O.O.
FORMIN, D.O.O. ŽALEC
FORS D.O.O.
FORUM D.O.O.
FOTOGRAFSKO DRUŠTVO
GRČA KOČEVJE
FOTOGRAFSKO DRUŠTVO
JESENICE
FRAMA D.O.O.
FRAMA D.O.O.
FRIIGO D.O.O.
FURLAN D.O.O.CESTA
GALERIJA AVSENIK HOHNER D.O.O.
GAMBLING CO D.O.O.
GASILSKA ZVEZA KAMNIK
GASILSKA ZVEZA
ZREČE-VITANJE
GAYA BRATINA - JEREB, D.N.O.,
CERKNO
GEDACO D.O.O.
GEMA NET D.O.O.
GENESIS INŽENIRING D.O.O.
GEOM, IZD. GEOD.
NAČRTOV, D.O.O.
GEOS D.O.O.
GEP D.O.O.
GEP TIKA TRBOVLJE D.D.
GIDGRAD D.D. V STEČAJU
GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
GIT D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

10100-0034704073
03179-1000000463
10100-0034693985
10100-0000006979
02011-0089137776
04751-0000437666
04752-0000435483
02019-0010473197
33000-5885308151
02017-0016323365
02922-0014479961
05100-8000034912
26338-0011381228
02011-0015279551
05100-8010101475
06000-0087285749
02970-0017783175
14000-0540076779
07000-0000138121
04430-0000430018
02426-0014278158
06000-0116549679
02312-0015147335
06000-0097377726
02980-0015930761
10100-0034702230
02045-0018571714
02013-0011895802
14000-0536064180
14000-0160548856
06000-0062524850
14000-0579157012
26338-0013232279
03113-1000000302
07000-0000136763
02426-0015432361
04515-0000439142
24500-9003607388
04751-0000439412
03100-1006891722
10100-0034684964
02312-0016364491
06000-0140540398
04752-0000427335
06000-0093714230
03150-1012821695
02083-0011937089
02053-0015769186
02980-0020005149
04515-0000437978
26330-0012370147
03124-1000000345
19100-0010037323
05100-8010095364
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GIZ RTP HEI
GLOBSTAR D.O.O. KOČEVJE
GODOM D.O.O.
GOLF KLUB PORTOROŽ
GOPHARM D.D. NOVA GORICA
GOSTINSTVO ŽALEC,D.O.O.
GOTUS D.O.O.
GP-BETON SEMIČ D.O.O.
GPP KSENJA D.O.O.,
MOJSTRANA
GRADBA, INŽENIRING,
STORITVE D.O.O.
GRADIS GP GRADNJE PTUJ D.D.
GRADIVO D.O.O.
GRAFIS D.O.O.
GRAFOMA D.O.O.CELJE
GRAVOMAT PETERCA & CO D.N.O.
GT PODGORNIK D.O.O.
GTM&LB D.O.O.
GUCI-SANELA ALIKIĆ K.D.
GULILES D.O.O.
H&F
H & L D.O.O.
HAPRO D.O.O.
HARTES D.O.O.
HAST D.O.O. V STEČAJU
HEMMA D.O.O.
HENELIT INTERNATIONAL D.O.O.
HERMES SOFTL.
INFOCENTER D.O.O.
HEROBO D.O.O.
HESPOD D.O.O.
HIDROTEHNIK VODNOG.
PODJETJE D.D.
HIS STORY D.O.O.
HIŠKA ABC D.O.O.
HKAVČ D.O.O. GORENJI VRSNIK
HORVAT TISK& CO D.N.O.
HR D.O.O.,
HRGA D.O.O.
ICAROS D.O.O.
ICS GROUP MEDNARODNE
TRGOVINSKE STORITVE D.O.O.
IGRAS D.O.O.
IKA AJDOVŠČINA D.D.
IM TRADE IVANETIČ & CO D.N.O.
IMEQ-EUREKA D.O.O.
IMS INFO D.O.O.
IN-INŽ.TRG.ZOBOZDR. D.O.O.
INNERVIEW D.O.O.
INŠTITUT ZA RAZVIJ.OSEB.
KAKOVOSTI
INTERDEL D.O.O.
INTER-L, D.O.O.
SLOVENSKE KONJICE
INTERLOCK D.O.O.
INTERLOOCK D.O.O.
PORTOROŽ
INTERPROMET D.O.O.
INTERŠAFAR D.O.O.
INTERTURS D.O.O.
INTREX D.O.O.
INVEST PROJEKTIVA D.O.O.

Transakcijski račun v banki

04202-0000434885
02320-0018555426
03116-1006813241
10100-0034707565
04750-0000434417
06000-0042903108
07000-0000135987
02430-0015809107
05100-8010098177
29000-0003285441
04202-0000437892
04430-0000430115
25100-9704107138
06000-0065035889
02011-0011986207
14000-0576321508
02320-0015859990
02373-0090868172
14000-0538958563
02922-0089680860
02034-0089090574
20470-0051675343
14000-0576725319
02320-0012695462
25100-9702840124
30000-0080002920
02060-0088945061
03113-1000000108
05100-8010099244
02923-0017360812
02085-0018821081
02019-0016127909
04752-0000440430
04430-0000432831
02320-0010103816
04202-0000430714
14000-0562471169
29000-0055025435
24500-9003912356
04751-0000419042
02430-0013879971
04515-0000440306
02013-0089769633
02021-0010195776
07000-0000139188
02044-0050154672
04430-0000368617
06000-0113555483
10100-0034679241
10100-0034678077
02970-0010988907
03113-1007199157
02013-0013475544
02222-0015918627
03150-1000000235
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IPI, D.O.O.
IPOZ D.O.O.
IRKON INTERNATIONAL D.O.O.
ISH INŽENIRING D.O.O.
ISS SERVISYSTEM D.O..O
IVAL D.O.O.
IVARČKO D.O.O.
IZOKROV, GRADB. OBRT.
DELA D.O.O.
JAKIČ & PARTNER D.N.O.
JALT D.O.O.
JAVI D.O.O.
JAVORNIK MILENA, S.P.
TRGOVINA MIJA
JEKLOTEHNA TRGOVINA D.O.O.
V STEČAJU
JERIN ZAKRAJŠEK & CO D.N.O.
JERNEJLES D.O.O.
JESENKO D.O.O.
JOHNSON&JOHNSON S.E.
PODR. LJUBLJANA
JOKKE, D.O.O.PETROVČE
JUANA PROIZVODNJA
GOSTINSTVO IN
STORITVE D.O.O.
JUDO KLUB LENDAVA
JUDO KLUB PORTOROŽ
JULON D.D.
JUNIJA D.O.O.
JUREX D.O.O.,
K.S.B. D.O.O.
KAJAK KANU KLUB ADRIA
ANKARAN
KAMBIS D.O.O. KAMNIK
KAMEX 95 D.O.O.
KAMST D.O.O.
KAR IMPEX D.O.O.
KARATE DO KLUB MARKOVCI
KARATE DO KLUB PTUJ
KARATE KLUB KOČEVJE
KARD D.O.O.
KASAMA D.N.O.
KAZINA D.O.O. LJUBLJANA
KD MOŠKI P. ZB.
SVOBODA KOČEVJE
KD MPZ STANKO PREMRL
KENDALES D.O.O.
KEOR D.O.O.
KERMAN & DIK D.N.O.
KGM-KALAN D.O.O. ZAPOGE
KIM D.O.O. IDRIJA
KLESAR D.O.O.
KLUB BELOKRANJSKIH
ŠTUDENTOV
KLUB KOČEVSKIH
ŠTUDENTOV
KLUB M. NOGOMETA SABLA
KAMNIK
KLUB MALEGA NOGOMETA
CASINO
KLUB MALEGA NOGOMETA
KOČEVJE
KLUB PODJETNIKOV IDRIJA
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Transakcijski račun v banki

06000-0029104858
04515-0000437493
10100-0000055479
05100-8010098759
04515-0000438560
14000-0570923749
04870-0000430962
02053-0016489411
05100-8010100505
20470-0013133945
25100-9703973181
06000-0113217244
03121-1000000298
33000-9025110560
03138-1012044246
04752-0000435677
03171-1012180563
06000-0112181284

14000-0589755620
03124-1000000151
10100-0034706789
30000-0080068589
04751-0000429130
02320-0017949370
02060-0089177570
10100-0034699902
02312-0015971835
14000-0592060437
14000-0539481393
04751-0000434950
04202-0000436534
04202-0000436437
02320-0018735458
10100-0034703491
04430-0000433704
02017-0011576961
02320-0019555496
04751-0000435047
04752-0000440721
04515-0000225063
05100-8010099535
02312-0018008641
04752-0000441012
10100-0034713676
02430-0089061955
02320-0035022340
02312-0010451759
10100-0034679920
02320-0088307738
04752-0000427723

Naziv pravne osebe

KMET. GOZD. ZADRUGA
KOČEVJE Z.O.O.
KMET.ZADRUGA ČRNOMELJ, Z.O.O.
KMETIJSKA ZADRUGA
MLADIKA Z.O.O.
KMETIJSKA ZADRUGA PRIMA Z.O.O.
KMETIJSKA ZADRUGA VIPAVA
KOBLAR D.O.O.CERKNO
KOKAJ D.O.O. ANKARAN
KOKOLJ & KOKOLJ D.N.O.
JESENICE
KOLAK D.O.O. KRANJ
KOLEKTOR D.O.O.
KOLESARSKI KLUB PORTOROŽ
KOMPAS CELJE D.D.
KOMPAS CELJE D.D.
KOMPAS PRO D.D.
KONG-G D.O.O.
KONILOŠKO DRUŠTVO
ŠMARNA GORA
KONSTRUKTOR GRATRANS D.O..O
KONTE
KOOP TRGOVINA D.O.O.
KOPA D.N.O. PAJER & PAJER IDRIJA
KOPI D.O.O., JESENICE
KOSTELSKO DRUŠTVO
KOŠARKARSKI KLUB PORTOROŽ
KOTIS MOČENIK A&F D.N.O.
KOVINOPLASTIKA BEVC D.O.O.
KREMPA D.O.O.
KREON D.O.O.
KROMI D.O.O.
KRUHOBEREC & ŠAFARIĆ D.N.O.
KUD GAJ ZG. POLSKAVA
KUD GODBA NA PIHALA ČRNOMELJ
KUGONIČ TRANSPORT D.O.O.
KUL. ŠPORTNO DRUŠTVO
PREDGRAD
KULT. ŠD CIRIL DEKVAL
KULTURNO DRUŠTVO BREZJE
KULTURNO DRUŠTVO MUSLIMANOV
BISER JESENICE
KULTURNO PROSVETNO
DRUŠTVO ZORA
KUNAVER & CO.
KVANT D.O.O. ČRNOMELJ
KZ HOTIZA-POLANA
KZ TURNIŠČE
LARAX D.O.O.
LAST IN POSEST D.O.O. KOČEVJE
LAUX D.O.O.
LD TABOR ERZELJ
LES MEC D.O.O.
LEVIATAN D.O.O.
LIBOMA D.O.O.
LIPAK D.O.O.
LIVARSTVO KAVČIČ D.O.O.
LIVIMEX D.O.O.
LMS BOLČINA IN OSTALI D.N.O.
LOČNIŠKAR - MAGISTER D.O.O.
LOGAR LDD TEHNIK K.D.
LOKACOMMERCE D.O.O.
LOTERIJA SLOVENIJE D.D.

Transakcijski račun v banki

03113-1000000205
02430-0011965191
14000-0540632395
14000-0589760276
19100-0010038196
04752-0000435386
10100-0034709214
07000-0000137054
29000-0001969248
14000-0503455884
10100-0034694567
02232-0016021442
06000-0084281853
05100-8010099923
05100-8010100311
10100-0034713579
04515-0000438366
19100-0010048381
02980-0016598509
04752-0000434513
05100-8010100893
02320-0035022534
10100-0034708729
02234-0016419820
02312-0013187547
02320-0010485802
07000-0000136569
04430-0000427690
10100-0034686419
04430-0000431958
02430-0017221524
14000-0562370774
02320-0011469479
02320-0016470120
07000-0000138218
07000-0000136472
04752-0000440139
14000-0562017112
02430-0013820219
19100-0010024325
19100-0010038293
04515-0000433419
19100-0010048478
10100-0034711930
04751-0000431361
10100-0034689232
04430-0000427593
02012-0014638332
02056-0010993729
14000-0572106761
02011-0019910816
04751-0000438733
24201-9002775714
02013-0012193786
24401-9004210147
05100-8010073539

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

Št.

Transakcijski račun v banki

LOVSKA DRUŽINA ČAVEN
02242-0014421422
LOVSKA DRUŽINA ČREŠNJEVEC
04430-0000438069
LOVSKA DRUŽINA DOVJE
07000-0000135696
LOVSKA DRUŽINA DRAGATUŠ
02430-0011721818
LOVSKA DRUŽINA JESENICE
07000-0000137151
LOVSKA DRUŽINA KAPELE
03157-1000000280
LOVSKA DRUŽINA KREKOVŠE
02244-0015742949
LOVSKA DRUŽINA MAKOLE
04430-0000432346
LOVSKA DRUŽINA STRUNJAN
10100-0034692627
LOVSKA DRUŽINA ŠMARNA GORA
02032-0011424712
LOVSKA DRUŽINA ZREČE
06000-0008161297
LOVSKA ZVEZA IDRIJA
04752-0000439751
LOVSKO KINOL. DRUŠTVO B.
KRAJINA
02430-0014634437
LUKIČ &CO, D.N.O.
02036-0051110514
M & W FUTURA D.O.O.
03173-1000000272
M.CENTER D.O.O.
03173-1000000175
M.P.R., D.O.O., LJUBLJANA
02060-0012359972
MACO D.O.O. IDRIJA
17000-0000052223
MAG D.O.O. JESENICE
07000-0000138412
MAKEDONIJA TRADE D.O.O.
05100-8000010953
MAKRA KRANJ D.O.O.
03138-1000000144
MANDARINA D.O.O.
02013-0019066624
MA-NO D.O.O.
04750-0000205206
MAR D.O.O.
02019-0010192479
MARAND INŽENIRING D.O.O.
27000-0000062646
MARCHESI D.O.O. PORTOROŽ
10100-0034706983
MARCOM D.O.O., AJDOVŠČINA
05100-8010094297
MARGIT D.O.O., VELENJE
05100-8010100408
MARIBEL D.O.O. STRUNJAN
10100-0034674003
MARKOLES D.O.O.
04430-0000429824
MAROLT IN DRUGI-LESMARC D.N.O. 05100-8000082442
MARUSSIG IN OSTALI, D.N.O.
02010-0015485434
MARZIDOŠEK & DRUŽABNIKI D.N.O. 06000-0525793067
MDM D.O.O. PORTOROŽ
10100-0034707177
MEDIATRANS, D.O.O. ŠEMPETER
06000-0083584617
MEDICOPHARM D.O.O. KAMNIK
02312-0018529240
MEDICUS MATEA -NOVA D.O.O.
05100-8000038792
MEGA - MOTO D.O.O.
04430-0000432152
MENTOR EBS D.O.O., MEDVODE
02021-0089641783
MERCATA 1 HOLDING D.D.
LJUBLJANA
02913-0089767243
MEREL D.O.O.
25100-9702296148
MERX KOZJAK GOSTINSKO
PODJETJE D.D.
20470-0019744495
MESAMI D.O.O.
02034-0050088523
MESARIJA MLINARIČ D.O.O. LESCE 07000-0000136278
MESCALITO D.O.O.
04750-0000428694
METALKA STANOVANJSKE
STORITVE D.O.O.
03100-1000000163
METALLINE D.O.O. ŠKOFJA LOKA
07000-0000138994
METROPOLA, D.O.O. LJUBLJANA
02024-0089521162
MIMARA D.O.O.
05100-8000088844
MINEX D.O.O.,
02320-0010056092
MIRAL D.O.O.
14000-0545432828
MIRANKA-VUKOVIČ IN DRUŽB. D.N.O. 02060-0020003863
MIST D.O.O.
19100-0010048090
MIT & CO D.O.O.
03179-1000000366
MIT D.O.O. SEŽANA
03179-1000000172
MIZARSTVO VALANT D.O.O.
02011-0013034777
MLADINSKI KLUB SLAP
04751-0000429324
MLAKARR D D.O.O.
02430-0051197908
MODA VINICA D.O.O.
02430-0019688622
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MOJSTER D.O.O.
MONFORT D.O.O. PORTOROŽ
MONTAŽER D.O.O.
MOPA D.O.O.
MOTOR POINT
MR.PAPEŽ & CO., D.N.O.
MS PROJEKT D.O.O.
MSK-KONTO D.O.O.
M-TRADE, D.O.O. ŠKOFJA VAS
NAFTAL D.O.O.
NATIS D.O.O.
NAVTIČNI KLUB MERKUR IDRIJA
NEBRUŠENI DRAGULJI RK VET.
NESTI D.O.O.
NETIS D.O.O.
NIK D.O.O. V STEČAJU
NITA D.O.O.
NIZ D.O.O.
NOG. KLUB PRIMORJE
NOGOMETNI KLUB BUDANJE
NOM D.O.O. PIRAN
NOTES SEMPRIMOŽNIK
LUŽAR D.N.O.
NOTIS D.O.O.
NOVACOM D.O.O.
NOVAK NEON D.O.O. JESENICE
NOVO NORDISK A/S GLAVNA PODR.
NSS UNIOR ZREČE
NTS D.O.O.
OAZA POD JAVORJEM, D.O.O.
OBM. ZVEZA DRUŠTEV UPOK. NM
OBM. ZDRUŽ. SLOV. ČASTNIKOV
SEŽANA
OBM. ZDRUŽENJE RKS ČRNOMELJ
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA
KRANJ
OBMOČNI ODBOR SVIZ
NOVA GORICA
OBMOČNO ZDRUŽENJE RK
SLOV. BISTRICA
OBRTNA ZADRUGA
UNIVERZAL Z.O.O.
OCVIRK J. M. D.O.O.
ODBOJKARSKI KLUB GRANIT
ODBOJKARSKI KLUB KOČEVJE
ODVETNIŠKA DRUŽBA
TALJAT D.N.O.
ONTARIO D.O.O.
OOS OPEKARNA PRAGERSKO
OPES TRANSPORT D.O.O.
ŠEMPETER
OPIFEX D.O.O.
OPPORTUNITY NET DERŽEK
IN OSTALI D.N.O.
OPURTUN LINE D.O.O.
ORIGINAL M&J; D.O.O.
ORIZ D.O.O.
ORTAR D.O.O.
ORTO STUDIO D.O.O.
OZ BORCEV IN UDEL. NOB KAMNIK
OZ BURJA PO
PABLAŽ D.O.O.
PAGAT LES D.O.O.

Transakcijski račun v banki

02373-0018984188
02237-0013840443
14000-0551524622
04430-0000430212
02019-0013141667
02085-0050409131
02033-0016503583
04515-0000438269
06000-0071149702
02056-0017955225
05100-8010094976
04752-0000440236
04751-0000436987
24401-9004140986
02032-0089562383
02320-0010076171
10100-0000031423
04430-0000427496
04751-0000429227
14000-0596895014
10100-0034691269
02312-0018008738
02312-0017910768
02013-0015043064
07000-0000135890
02085-0089758442
06000-0076183420
25100-9707413189
06000-0085365828
02970-0016764675
10100-0034711154
02430-0019277148
03126-1000000150
04750-0000431216
04430-0000433025
02320-0052448681
04430-0000429533
04430-0000434092
02320-0018377237
02017-0050701329
04202-0000430423
04430-0000433607
10100-0034641314
04430-0000213029
10100-0034703879
02312-0011521863
02320-0016755106
14000-0595707928
04753-0000436792
02056-0012631768
02312-0014495689
14000-0525889850
02034-0011779246
02019-0015040345
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Transakcijski račun v banki

PAJAN D.O.O.
02011-0014886022
PAJKON D.O.O. KOČ. REKA
V STEČAJU
02320-0013109458
PALETA D.O.O.
24500-9003135580
PAM D.O.O., AJDOVŠČINA
05100-8010094394
PAMBA D.O.O.
02083-0010674343
PANINO D.O.O.
02017-0035559920
PANKONTAKT D.O.O.
26338-0011656805
PANNAM D.O.O.
04751-0000434756
PANNAM D.O.O.
14000-0577360184
PARKER-HANNIFIN CORP. PODR. NM 02970-0089383628
PD RUDA SEVER GORIŠNICA
04202-0000430617
PEKARNA HROVAT D.O.O.
02312-0051529998
PETRA - MAKS D.O.O.
07000-0000013864
PGD ČREŠNJEVEC
02430-0017601667
PGD GORJE-POČE-TREBENČE
04752-0000436162
PGD GRADIN
10100-0034708923
PGD GRAJSKA VAS
03116-1000000155
PGD HRUŠICA
07000-0000137248
PGD LIK KOČEVJE
02320-0016582640
PGD MAHOVNIK
02320-0019155565
PGD MATERIJA
10100-0034707759
PGD MORAVA
02320-0011302639
PGD NADGORICA
02036-0015425281
PGD OREŠJE
02373-0019777939
PGD PLANINA-ČEPLEZ
04752-0000436065
PGD ROGAŠKA SLATINA
06000-0008182540
PGD SLOVENSKE KONJICE
06000-0024495321
PGD STARA CERKEV
10100-0034703976
PGD ŠALKA VAS
10100-0034714355
PGD TANČA GORA
02430-0016853991
PGD TOVARNE VOZIL IN TOPL.
TEHNIKE
03121-1000000104
PGD TRŽEC
04202-0000437019
PGD VELIKA DOLINA
02373-0014072011
PGD VITANJE
06000-0003737030
PGD VODICE
02032-0015662836
PGD ZAGOJIČI
04202-0000430520
PGD ZAPUDJE
02430-0014453823
PILIH,D.O.O. ŽALEC
06000-0114280170
PIMA D.O.O.
14000-0554607961
PIN-EST D.O.O. IZOLA
10100-0032627012
PINIJA D.O.O.
10100-0032629340
PIRANARTE D.O.O. PIRAN
10100-0034707274
PIRIH D.O.O. IDRIJA
04752-0000435580
PITEX D.O.O.
05100-8010098856
PLANINC & OSTALI D.N.O.
03154-1000000233
PLANINSKO DRUŠTVO BLED
07000-0000137539
PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA
02244-0011503467
PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK KOROŠKA BELA
07000-0000138315
PLANINSKO DRUŠTVO POHORJE
04430-0000433122
PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE
06000-0007427686
PLANŠAR D.O.O.
90672-0000023535
PLUTOS D.O.O.
03100-1000000260
PODJETJE TRG TRGOVINA D.O.O., 02923-0011564480
POLICIJSKI SINDIKAT PODRAVJA
05100-8010095655
POLIKOM D.O.O.VIPAVA
04751-0000426317
POLJŠAK SERVIS D.O.O.
05100-8010094103
PORTOSOL D.O.O. PORTOROŽ
02237-0012397083
POTOČNIK D.O.O.
04751-0000426608
PREBIL PLAST D.O.O.
03104-1000000161
PREFORM HOLDING D.O.O.
02054-0010152546
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PREJEKT 30 D.O.O.
PRESTA - GREGORIČ & CO D.N.O.
PRIFARSKI MUZIKANTI
PRIMC, KRANJ D.O.O.
PRIMORJE AVTO SERVIS
PRIMORJE D.D.
PRO NEP INŽENIRING D.O.O.
PROCOM LINK D.O.O.
PROCOM LINK D.O.O.
PROLINE ČRNOMELJ, D.O.O.
PROM, JESENICE D.O.O.
PRO-MAG NOVO MESTO D.O.O.
PROMIL D.O.O.
PRO-TEAM D.O.O.
PROVENT D.O.O.
PROVITA D.O.O.
PUV CELJE D.D.
PUV CELJE D.D.
R D.O.O.
R AGENT D.O.O.
R.A.M.-ING D.O.O.
R.A.S. D.O.O.
R.M. INTERNATIONAL D.D.
RADIO KLUB JADRAN
RADIO VILI, D.O.O.
RADIOKLUB VRSNIK
RADIOVAL-KREBELJ&CO.
RA-TO D.O.O.
REAGENTA D.O.O.
REALINVEST D.O.O.
RED SOX D.O.O.
REFAX INTERNATIONAL D.O.O.
REMM HANŽIČ & CO D.N.O.
RENAULT-AVTOHIŠA VRTIN D.O.O.
RENTAX D.O.O.
RGS RUDARSTVO-GRAD.SAN.D.D., LJ.
RIBIŠKA DRUŽINA BLED
RIBIŠKA DRUŽINA TRBOVLJE
RIBIŠKO DRUŠTVO ORADELA
PIRAN
RINA TRGOVSKO PODJ. D.O.O.
RINA TRGOVSKO PODJ. D.O.O.
ROBNIK INTERNATIONAL
ROCOM TRADE D.O.O.
ROISS DVA D.O.O.
ROKOMETNI KLUB CERKLJE
ROKOMETNI KLUB KOČEVJE
RONDIČ&COM D.N.O.
RONIKOP D.O.O.
RSCT REMEC & CO D.N.O.
RUDA D.O.O. SEČOVLJE
RUSTJA D.O.O.
SAECO D.O.O.
SAMBOLEC D.O.O.
SAMI D.O.O.
SAN D.O.O.
SANITEC MARKETING D.O.O.
SANOTECHNIK D.O.O.
SBM D.O.O. VINICA
SCHILLER HANDELSGES. M.B.H.
SEAWAY MARINE, D.O.O.
SELMAR, D.O.O. CELJE

Transakcijski račun v banki

03135-1000000194
02430-0010857645
02320-0052093564
03138-1008797365
04751-0000440867
02242-0018298027
02085-0020014375
07000-0000057611
27000-0000042567
02430-0017500981
05100-8000105431
03150-1000000332
04870-0000431059
24401-9004303655
02085-0014120170
02011-0050482112
05100-8010098274
06000-0026377024
27000-0000251796
03179-1000000269
27000-0000162653
10100-0034706304
02970-0018860942
10100-0034709020
02085-0011788872
04752-0000440527
02083-0090848820
02033-0014596757
14000-0146949553
02017-0018459596
02034-0010829228
03179-1012452741
04515-0000438463
02430-0016694523
26330-0018243982
02923-0013876281
02091-0018784897
26330-0016640863
10100-0034706886
02430-0012231553
90672-0000023632
19100-0010040233
14000-0126287486
02085-0015579341
07000-0000139091
02320-0013938420
04751-0000426220
24500-9004273293
02034-0089637945
10100-0000031132
04751-0000426123
14000-0558131195
05100-8010099147
14000-0533295897
02244-0018866834
03150-1000000429
04515-0000222832
02430-0010120154
04430-0000438166
10100-0030150020
06000-0076803056
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SEMKOL D.O.O.
02013-0011889497
SIC IVANA BERTONCLJA
02033-0018258216
SIGMA D.O.O.
03128-1000000246
SILMA D.O.O.
14000-0572105985
SIMAJ D.O.O.
10100-0034715131
SIMBRA D.O.O.
02011-0013287559
SIND. OŠ MILKA ŠOBAR-N.
ČRNOMELJ
02430-0019587936
SIND. ZDRAVST. IN SOC. VARSTVA
SLOV. CENTER ZA SOC. DELO
AJDOVŠČINA
14000-0118812763
SIND. GRAD. DEJ. SLO. BEGRAD
ČRN.
02430-0014016159
SIND. JAVN. USLUŽ OOS UE AJD.
04751-0000431652
SIND. K. IN Ž. IND.
SLO KOLINSKA ČRN.
02430-0017782475
SIND. KOM. STAN. PODJ. LJUTOMER 02343-0012953519
SIND. NEODV. KNSS REG. ORG.
SIND. LJ.
02222-0035835928
SIND. PODJ. BETI KONF. ČRNOMELJ 02430-0013163432
SIND. PRIST.
DELAVCEV SLOV. KOPER
10100-0034712027
SINDIK. NEODVISNOST KNSS TOVA.
IMPOL D.D.
04430-0000433316
SINDIKAT VVZ KOČEVJE
02320-0019226375
SINDIKAT CENTRA ZA SOCIALNO
DELO
04430-0000438942
SINDIKAT DRUŽBE LESNINA
EMMI D.D.
04430-0000432540
SINDIKAT DURS
02320-0014758361
SINDIKAT EKMOS
26330-0050557883
SINDIKAT IGRALNIŠKIH DEL.
SLOVENIJE
04750-0000431410
SINDIKAT LEKARNA SLOV. BISTRICA 04430-0000432637
SINDIKAT METALNA SENOVO
02981-0051101360
SINDIKAT NKBM PODR.
SLOV. BISTRICA
04430-0000434286
SINDIKAT OŠ GUSTAV ŠILIH LAPORJE 04430-0000433219
SINDIKAT OŠ POLJČANE
04430-0000433510
SINDIKAT OŠ TINJE
04430-0000431861
SINDIKAT PODJETJA KOČEVSKI TISK 02320-0019241992
SINDIKAT PODJETJA STEKLARNA
ROGAŠKA
06000-0007440393
SINDIKAT PODJETJA TEHNIČNI BIRO
JESENICE
05100-8010098565
SINDIKAT PREVOZNIŠTVO DONAT
06000-0008212028
SINDIKAT TRGOVINE NAMA KOČEVJE 02320-0011645631
SINDIKAT UPRAVNIH DELAVCEV
26338-0035558284
SINDIKAT VIZ OŠ LEDINA
02222-0019672721
SINDIKAT VRTCA MAVRICA VOJNIK
06000-0508576440
SINLES-SINDIKAT INLES D.D. RIBNICA02321-0014675959
SINTRA D.O.O.
14000-0119734748
SIRIUS AP SVETOVANJE D.O.O.
02222-0015523546
SITEL D.O.O.
03102-1000000259
SKEI ISKRA KONDENZATORJI SEMIČ 02430-0010859197
SKI MAR D.O.O.
03100-1061156141
SLAMIČ V D.O.O.
05100-8010098080
SLAP D.O.O.
03151-1000000186
SLO. DRUŠTVO ZA ZAŠČITO VODA
02017-0050599673
SME - TRA D.O.O.
04430-0000433898
SMUČARSKI KLUB ISKRA SEMIČ
02430-0012474829
SOFTA D.O.O.
02056-0050810192
SOLING D.O.O.
14000-0597030038
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SORA COMMERCE D.O.O.
SP POLSKAVA D.D. STAVBNO
POHIŠTVO
SPABOM D.O.O.
SPIDER D.O.O.
SPRING D.O.O. JESENICE
SSS VRTEC RIBNICA
STEKLARNA LUMINOS D.D.
STELLA D.O.O.
STIL STEP,D.O.O.CELJE
STK D.O.O.
STOP D.O.O., JESENICE
STOTINKA D.O.O.
STP MUREN D.O.O. ČRNOMELJ
STRELSKO DRUŠTVO
SLOVENSKE KONJICE
STT STROJEGRADNJA D.D.
STT, D.D. TRBOVLJE
STUDIO GASPARI D.O.O.
STUDIO PU-PIR D.O.O.
SUN RISE D.O.O.
SUN SIDE D.O.O. PIRAN
SVIZ - SINDIKAT ZAVODA OŠ LITIJA
SVIZ OŠ JANKA PREMRLA-VOJKA
KOPER
SVIZ SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE
IVANA GROHARJA
SVIZ SINDIKAT ZAVODA OŠ IDRIJA
SVIZ SINDIKAT ZAVODA OŠ SP. IDRIJA
SVIZS,VVZ SLOVENSKE KONJICE
ŠAH. DRUŠTVO STARI TRG OB KOLPI
ŠAHOVSKI KLUB CERKNO
ŠAHOVSKO DRUŠTVO
SLOVENSKE KONJICE
ŠARMAN D.O.O.
ŠPORTNA ZVEZA ČRNOMELJ
ŠPORTNO DRUŠTVO LATKOVA VAS
ŠPORTNO DRUŠTVO LOŠKI POTOK
ŠPORTNO DRUŠTVO MEDUZA SUB
ŠPORTNO DRUŠTVO PIRAMIDA
IDRIJA
ŠPORTNO DRUŠTVO S&S SPORT
ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI PETER
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO
OBRANCA KOČNA
ŠTAJER LES D.O.O.
ŠTIMA D.O.O.
ŠTRUKELJ D.O.O.
TAMARA D.O.O.
TAVNA TRANS D.O.O.
T-BIRD D.O.O.
TBJ D.D.
TCC TRANSCOMMERCE D.O.O.
TEHNO-HIŠA D.O.O.
TELESNO KUD SOVICA
TEMAT D.O.O.
TEMPO TRADE D.O.O.
TENIŠKI IN DRSALNI KLUB KAMŠK
ŽIRI
TENIŠKI KLUB KOČEVJE
TENIŠKI KLUB SL. BISTRICA
TENIŠKI KLUB TRBOVLJE
TEOZOFSKO DRUŠTVO V SLOVENIJI

Transakcijski račun v banki

07000-0000137927
06000-0001663267
14000-0582183509
14000-0581870296
07000-0000135502
02321-0013253745
04430-0000227482
02430-0035275455
06000-0075574551
02244-0010340340
05100-8010098662
25100-9702791139
02430-0016429810
06000-0145823018
26330-0020293495
26330-0019165385
02056-0051100804
02043-0015493614
07000-0000136084
10100-0034708632
03110-1000000158
10100-0034701260
07000-0000138024
04752-0000435871
04752-0000435774
06000-0014404508
02430-0011212568
14000-0117697845
06000-0008059447
90672-0000021595
02430-0012604227
06000-0506684067
02321-0089668308
02083-0051048944
02244-0035023348
02044-0051317993
10100-0034706692
07000-0000138509
04202-0000434691
02056-0012329807
14000-0576653248
04202-0000436825
02056-0014023815
29000-0055006714
05100-8000007170
03118-1000000154
02970-0011867921
02029-0018388489
04430-0000335540
03128-1012440205
07000-0000137830
02320-0018759611
04430-0000432443
26330-0011215847
02032-0010063220
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TEPLAST-TRADE D.N.O.
TER. PAN D.O.O. SEČOVLJE
TERRA, D.O.O.
TI - COM NAKLO D.O.O.
TIM-IMPEX D.O.O. LOGATEC
TIMKO D.O.O.
TK KIK GROUP KAMNIK
TK PODJ. ZA TRG.
IN STOR. DEJ. D.O.O.
TODIVO D.O.O.
TOMCO CONSULTING D.O.O.
TOMO D.N.O. DEMŠAR & CO.
TOPKOR D.O.O.
TORKI D.O.O.
TOUR AS D.O.O.
TP PORTOROŽ, D.D.
TRADEMILL MEJAČ & CO., D.N.O.,
JESENICE
TRANEL D.O.O.
TRANSING D.O.O.
TRANŽAN, D.O.O., LJUBLJANA
TRAST INTERNATIONAL D.O.O.
TREBOR PORTOROŽ
TRGOS D.O.O. IDRIJA
TRI STAR D.O.O.
TRIO D.O.O.
TRIO D.O.O.
TRON D.O.O V STEČAJU
TRPINE D.O.O., KAMNICA
TURISTIČNO DRUŠTVO ČRNI VRH
TURISTIČNO DRUŠTVO FARA
TURISTIČNO DRUŠTVO
RATEČE-PLANICA
TURISTIČNO DRUŠTVO SKURŠA
TURISTIČNO ŠP. KUD OREL
KOČ. REKA
TVD PARTIZAN JAVORNIK-KOR.BELA
TVT MARIBOR D.D.
UK IMPORT D.O.O.
ULČAKAR & JK D.N.O.
ULOV D.O.O.
UNIOR D.D.
UNIOR D.D.
UNIOR D.D.
UNIOR D.D.
UNIVERZITETNI KARATE KLUB
UTVA D.O.O.
VAFRA COMPANY D.O.O.
VALMETAL D.O.O.
VALMOR D.O.O.
VARNOST SPLOŠNI SERVIS D.O.O.
VBI D.O.O. KOČEVJE
VEDAS D.O.O.
VELTING D.O.O. AJDOVŠČINA
VEMAG D.O.O.
VEREX D.O.O.
VETERINARSKA AMB. AJD.
VEVČE D.O.O.
VGD COMMERCE D.O.O.
VGP DRAVA PTUJ D.D.
VIDEO 5 K.D. PETRONIJEVIĆ D.
VIDEO STUDIO B D.O.O.
VIGO D.O.O.
VIGO D.O.O.
VINITIS MOČIVNIK K.D.
VINOG.-VINAR. ZADR.
BIZELJSKO Z.O.O.
VIRIX D.O.O.
VITKA D.O.O.
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24301-9003930061
10100-0000021141
10100-0032629243
07000-0000055380
02025-0013994585
05100-8010097207
02312-0020188425
02373-0015852737
03138-1012713449
05100-8010097110
04752-0000427141
04430-0000427981
29000-0003287575
02010-0011498249
10100-0034680308
05100-8010100990
19100-0010040427
24201-9003457527
02036-0018627445
02053-0019517751
10100-0034709408
02244-0010849202
14000-0590090561
02242-0019393836
14000-0547079015
02980-0012551281
05100-8010098468
04752-0000440624
14000-0117702889
07000-0000138897
10100-0034707371
02320-0052534429
05100-8010101184
05100-8010088186
02083-0011156339
02056-0016869795
10100-0034693403
02234-0019806090
03118-1002548247
06000-0025482781
24301-9001494779
02083-0017962341
02019-0017579223
02233-0020082007
14000-0581447279
30000-0004145913
02312-0017438572
02320-0035385217
02010-0052825972
04751-0000435920
26330-0051355126
02373-0035183285
04751-0000426705
02034-0016919858
02056-0018187831
04202-0000428289
10100-0034706207
04752-0000440042
02091-0016064920
05100-8010101281
02242-0016372868
02373-0035271943
10100-0034688068
02060-0019388786
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VOLKOV D.O.O.
03125-1000000296
VORLI D.O.O.
25100-9705332151
VRABIČ D.O.O.
02426-0018163881
VRANKOVIĆ D.O.O.
02056-0011497838
VUKŠIČ JM IN OSTALI D.N.O.
90672-0000021692
VULKO D.O.O.
04202-0000437795
WAF D.O.O.
02034-0035317169
WEMICOM D.O.O.
02056-0013962026
YDRIA-COM D.O.O.
14000-0120110720
Z & O, ZAKLJ. DELA V GRADB. D.O.O. 02068-0010382235
ZAFOŠT D.O.O.
04430-0000429630
ZAGOREC D.O.O. V STEČAJU
02379-0015629052
ZAJEC, TEHNIŠKI BIRO D.O.O.
02970-0012711724
ZAPO D.O.O. KOČEVJE V STEČAJU 02320-0089861096
ZASEBNA ORDINACIJA
PELHAN BOJAN
14000-0593407961
ZAVRL X IN OSTALI D.N.O.
02054-0011608322
ZDR. BORCEV NOV OBČINE
KOČEVJE
02320-0012164581
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN
AVTOMEHANIKOV
05100-8010099632
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN
AVTOMEHANIKOV ZREČE
24301-9003974584
ZEPPELIN TRADE D.O.O.
04430-0000433995
ZETA D.O.O. PIRAN
10100-0034703006
ZIDANT D.O.O.
02010-0090898181
ZLATARSTVO PASULJI D.O.O.
10100-0034687971
ZPMS ZALOŽNIŠKO
PODJETJE, D.O.O.
02222-0089587702
ZRNO, LJUBLJANA D.O.O.
02060-0035108994
ZSSS OŠ FARA
02320-0018888912
ZSSS SIND. ZDR. DELAVCEV
RIBNICA
02321-0014095317
ZSSS SIND. DEL. VARN. AG.
KOČEVJE
02320-0016805546
ZSSS SIND. PODJ. SNEŽNIK
KOČ. REKA
02320-0018431557
ZSSS SIND. POKL. GASIL. EN.
KRŠKO
02980-0011839980
ZSSS SINDIKAT MURALES LJUTOMER 02343-0014812039
ZSSS SINDIKAT GŠ BREŽICE
02373-0013877332
ZSSS SINDIKAT INLES HOLDING RIB. 02321-0019445352
ZSSS SINDIKAT KOVINAR KOČEVJE 02320-0013903791
ZSSS SINDIKAT POD.
RAČUNOVODSKI BIRO
03113-1000000496
ZSSS, ROS-SINDIKAT UE KOČEVJE 02320-0051959122
ZSSS, SIND. KOPLAST IN
EKSTRUZ. SL. K.
06000-0116240346
ZŠAM POLJČANE
04430-0000432249
ZVEZA DRU. DIABETIKOV SLOVENIJE 02083-0020111473
ZVEZA DRUŠTEV KEGLJANJA
NA LEDU SLOVENIJE
07000-0000138703
ZVEZA KUL. DRUŠTEV LJ.-OKOLICA 02083-0018026458
ZVEZA ORG. ZA TEHN. KULT.
ČRNOMELJ
02430-0012518382
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN MARIBOR
04515-0000438851
ŽITNIK D.O.O.
04515-0000436329
ŽIVA D.O.O. LJUBLJANA
02017-0015928090
ŽUPNIJA DRAGATUŠ
24800-9004354332

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 28. 1. do 3. 2. 2002
so na internetni strani Banke Slovenije: http://www.bsi.si/
html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 22. januarja 2002.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije
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280.

Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije

Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
je Zbornica fizioterapevtov Slovenije skladno z drugo alineo
5. člena statuta Zbornice fizioterapevtov Slovenije na 5. zasedanju skupščine dne 4. 5. 1995 sprejela

KODEKS ETIKE
fizioterapevtov Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije določa pomen
in vlogo fizioterapevta v zdravstvu in družbi nasploh ter daje
sodobne smernice za razvoj stroke.
Namenjen je pravilnemu usmerjanju in opravljanju fizioterapevtske dejavnosti v odnosu z ostalimi dejavnostmi v
zdravstvu in v družbi nasploh.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Fizioterapevtova naloga, odgovornost in neodvisnost
Osnovna naloga fizioterapevta je skrb za ohranjanje,
izboljševanje in obnavljanje zdravja bolnika. Pri delu je vesten, dostojanstven do bolnika in spoštljiv do njegovih pravic.
V mejah svoje strokovnosti in v skladu z zakonom, je pri
svojem delu samostojen, odgovoren lečečemu zdravniku,
svoji vesti, bolnikom in družbi. Fizioterapevt v mejah svoje
strokovnosti preprečuje izvajanje napačne terapije in jo lahko v korist bolnika tudi odkloni. Za vse svoje odločitve in
delo je osebno odgovoren.
2. Fizioterapevt, njegov poklic in delo
Fizioterapevt ima pravico in dolžnost, da si preko stanovskih organizacij in na druge načine prizadeva za ustrezno
vrednotenje in ugled svojega dela, poklica in institucije, kjer
je zaposlen. S stalnim izobraževanjem ohranja in izboljšuje
nivo svojega strokovnega znanja in izvajanja terapije. Izbira
in izvaja samo tiste tehnike, metode in postopke fizioterapevtske obravnave, za katere je usposobljen. Podpira in
izvaja vse aktivnosti za preprečevanje bolezni in izboljšanje
zdravja, ki jih vodijo ali priporočajo strokovne institucije.
Po svojih najboljših močeh sodeluje v organizacijah, ki
skrbijo za napredek in razvoj stroke.
3. Fizioterapevt in bolniki
Fizioterapevt je dolžan pomagati vsakemu človeku, ki
potrebuje nujno medicinsko pomoč. Bolniku je dolžan nuditi
terapijo ne glede na njegovo narodnost, raso, versko prepričanje, politično pripadnost ter druge razlike in posebnosti.

Pri tem se zaveda, da ima bolnik pravico, da je spoštovan,
da lahko sam odloča, da ima pravico do fizične in duševne
integritete ter osebnostne varnosti, pravico do spoštovanja
zasebnosti, lastnih moralnih in kulturnih vrednot in predvsem pravico do najboljše možne zdravstvene zaščite. Fizioterapevt je dolžan bolnika obveščati o poteku, učinkih, cilju
in stroških zdravljenja. Podatke sme uporabljati le v bolnikovo korist, sicer pa jih varuje pred javnostjo. Fizoterapevt se v
odnosu do bolnika izogiba dajanju tistih podatkov, ki niso v
njegovi pristojnosti in tistih, za katere upravičeno meni, da bi
lahko ogrozile bolnikovo počutje in zdravje.
4. Fizioterapevt in sodelavci
Dolžnost fizioterapevta je, da na svoje kolege in ostale
sodelavce prenaša svoje znanje in izkušnje. Zavzema se za
načela osebne in poklicne etike ter to pričakuje tudi od
sodelavcev. V duhu teh načel sodelavcem vedno pomaga in
jih podpira, spoštuje in se trudi za medsebojno zaupanje. V
primeru spora si prizadeva za sporazumno rešitev in pri tem
po potrebi prosi za pomoč ustrezen organ pri strokovni
instituciji.
Fizioterapevt je dolžan opozoriti kršitelja osebne ali
poklicne etike v primeru, ko je ogroženo zdravje bolnika in o
tem obvestiti ustrezne institucije.
5. Fizioterapevt in družba
Fizioterapevt sodeluje v dejavnostih in programih, namenjenih obveščanju in osveščanju javnosti z namenom
ohranjanja zdravja in preventive.
Ne sklepa nelojalnih dogovorov z drugimi zdravstvenimi in ostalimi strokovnjaki v škodo bolnika ali tretje osebe.
Oglašuje in reklamira fizioterapevtske storitve in tehnične pripomočke v skladu z zakonom, pri čemer upošteva
načela poslanstva fizioterapevta in njegove poklicne etike
ter nikomur ne škoduje, ga ne zavaja ali odvrača od konkurenčnih ponudb.
Fizioterapevt je dolžan opozarjati na pojave zlorabe in
na ostale pojave, ki se nanašajo na škodo stroke.
III. KONČNE DOLOČBE
Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije in določila kodeksov mednarodnih institucij zavezujejo vse fizioterapevte,
ki ta poklic opravljajo v družbenem in zasebnem sektorju.
Vse kršitelje obravnava in proti njim ukrepa Zbornica fizioterapevtov Slovenije na podlagi svojih aktov.
Kodeks je sprejela skupščina Zbornice fizioterapevtov
Slovenije in začne veljati takoj.
Predsednica
Zbornice fizioterapevtov Slovenije
Friderika Kresal, prof. l. r.
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OBČINE

AJDOVŠČINA
281.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Ajdovščina v letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 59/99, 70/00, 100/00) ter 10. in 32. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan
Občine Ajdovščina sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v
letu 2002
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Ajdovščina za
leto 2002 se financiranje funkcij Občine Ajdovščina ter
njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2001 in za iste
programe kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje samo že začetih investicij, ki so bile vključene v
proračun za leto 2001.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega
proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju sprejme župan in o tem
obvesti občinski svet.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-6/2002
Ajdovščina, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

282.

Sklep o ustanovitvi javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Svet občine Ajdovščina na
seji dne 25. 4. 2001 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro v lasti Občine Ajdovščina ustanovi nepremičnina
– parc. št. 612/3 pot v izmeri 302 m2 k.o. Brje.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 462-72/2000-01
Ajdovščina, dne 26. aprila 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

283.

Sklep o ustanovitvi javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 4/95) je Svet Občine Ajdovščina na
seji dne 28. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ustanovijo naslednje
parc. št.:
– parc. št. 88/820 pot v izmeri 3726 m2
– parc. št. 88/821 pot v izmeri 289 m2
– parc. št. 88/819 pot v izmeri 144 m2
– parc. št. 88/818 pot v izmeri 101 m2
– parc. št. 88/817 pot v izmeri 15 m2
– parc. št. 230/3 pot v izmeri 1752 m2
– parc. št. 88/816 pot v izmeri 70 m2
– parc. št. 88/815 pot v izmeri 901 m2
– parc. št. 88/823 pot v izmeri 141 m2
– parc. št. 88/813 pot v izmeri 963 m2
– parc. št. 222/2 pot v izmeri 1356 m2 vse k.o. Križna
Gora.
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2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v uradnem
glasilu.
Št. 461/01-15/97-99
Ajdovščina, dne 4. februarja 1999.
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4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02
Beltinci, dne 24. aprila 2001.
Predsednik
Nadzornega odbora
občine Beltinci
Andrej Virag l. r.

Župan
Občine Ajdovščina
Kazimir Bavec l. r.

BELTINCI
CELJE
284.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Nadzornega odbora občine Beltinci

Na podlagi določil statuta Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 46/00) in 29. člena poslovnika Nadzornega odbora
občine Beltinci je Nadzorni odbor občine Beltinci na 6.
redni seji dne 20. 4. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Nadzornega odbora občine Beltinci
1. člen
V poslovniku Nadzornega odbora občine Beltinci (Uradni list RS, št. 67/01) se v 3. členu za prvim odstavkom
doda drugi odstavek, z naslednjim besedilom:
»Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.«
2. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek z naslednjim besedilom:
»Po opravljenem pregledu pripravi predsednik nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga
pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku osem dni od
sprejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru
ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v osmih
dneh od sprejema ugovora.«
3. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v
petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno
ministrstvo in Računsko sodišče. O tem ali gre za hujšo
kršitev predpisov ali nepravilnosti ugotavlja nadzorni odbor v
vsakem konkretnem primeru posebej, glede na težo in posledice kršitev.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.«

285.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko
višje in visokošolsko središče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00) so:
– Mestni svet mestne občine Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje na seji, dne 24. 10. 2001,
– Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje na seji
dne 10. 10. 2001,
– Mestni svet mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, na seji, dne 6. 11. 2001,
– Občinski svet občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob
Sotli 9, Bistrica ob Sotli, na seji dne 28. 11. 2001,
– Občinski svet občine Dobje, Dobje pri Planini 26,
Dobje pri Planini, na seji dne 23. 11. 2001,
– Občinski svet občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna,
na seji dne 29. 11. 2001,
– Občinski svet občine Gornji Grad, Attemsov trg 3,
Gornji Grad, na seji dne 25. 10. 2001,
– Občinski svet občine Kozje, Kozje 37, Kozje, na seji
dne 15. 10. 2001,
– Občinski svet občine Laško, Mestna ulica 2, Laško,
na seji dne 14. 11. 2001,
– Občinski svet občine Ljubno, Cesta v Rastke 12,
Ljubno, na seji dne 22. 11. 2001,
– Občinski svet občine Luče, Luče 106, Luče, na seji
dne 19. 11. 2001,
– Občinski svet občine Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje, na seji dne 29. 10. 2001,
– Občinski svet občine Radeče, Ul. Milana Majcna 1,
Radeče, na seji dne 23. 11. 2001,
– Občinski svet občine Rogaška Slatina, Celjska cesta
3a, Rogaška Slatina, na seji dne 24. 10. 2001,
– Občinski svet občine Slovenske Konjice, Stari trg
29, Slovenske Konjice, na seji dne 8. 11. 2001,
– Občinski svet občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na seji dne 26. 11. 2001,
– Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri
Jelšah 132, Šmarje pri Jelšah, na seji dne 6. 12. 2001,
– Občinski svet občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki, na seji dne 22. 10. 2001,
– Občinski svet občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, na seji dne 5. 11. 2001,
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– Občinski svet občine Štore, Cesta XIV. divizije 15,
Štore, na seji dne 16. 11. 2001,
– Občinski svet občine Tabor, Tabor 25, Tabor, na seji
dne, 17. 12. 2001,
– Občinski svet občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
na seji dne 30. 11. 2001,
– Občinski svet občine Vojnik, Keršova 1, Vojnik, na
seji dne 29. 10. 2001,
– Občinski svet občine Zreče, Cesta na Roglo 13B,
Zreče, na seji dne 5. 11. 2001,
– Občinski svet občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5,
Žalec, na seji dne 29. 11. 2001
sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in
visokošolsko središče
1. člen
S tem odlokom ustanovitelji ustanavljajo za opravljanje
organizacijskih, strokovnih, razvojnih, raziskovalnih, svetovalnih, koordinacijskih in izobraževalnih nalog na področju
višjega in visokega šolstva, javni zavod z imenom: Javni
zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: zavod).
Z začetkom veljavnosti akta z vsebino enako temu odloku, ki ga v imenu Republike Slovenije sprejme Vlada Republike Slovenije, postane Republika Slovenija soustanovitelj
tega zavoda.
Kot soustanovitelji lahko pristopajo tudi lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča
svet javnega zavoda.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
2. člen
Ustanovitelji zavoda so:
1. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
2. Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje,
3. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje,
4. Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, Bistrica
ob Sotli,
5. Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini,
6. Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna,
7. Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad,
8. Občina Kozje, Kozje 37, Kozje,
9. Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško,
10. Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno,
11. Občina Luče, Luče 106, Luče,
12. Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje,
13. Občina Radeče, Ul. Milana Majcna 1, Radeče,
14. Občina Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina,
15. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice,
16. Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
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17. Občina Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah 132,
Šmarje pri Jelšah,
18. Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki,
19. Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj,
20. Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore,
21. Občina Tabor, Tabor 25, Tabor,
22. Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
23. Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik,
24. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 B, Zreče,
25. Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
3. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče.
Skrajšano ime zavoda je: JZ Regijsko študijsko središče.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika, ki bosta
določena s statutom. S statutom bo določena tudi štampiljka zavoda.
Sedež zavoda: Mariborska cesta 2, Celje.
Zavod lahko spremeni ime in sedež v soglasju z ustanovitelji.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so
določene z zakonom, s tem odlokom in s statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
5. člen
Dejavnosti zavoda so:
– spremlja temeljna vprašanja razvoja visokega in višjega šolstva, izobraževanja ter skrbi za razvoj le-tega in daje
pobude za razvoj novih študijskih (izobraževalnih) programov,
– pripravlja strokovne podlage za razvoj novih visokošolskih zavodov in novih študijskih programov,
– pripravlja strokovne podlage za razvoj novih višješolskih zavodov in novih izobraževalnih programov,
– vodi investicije na področju visokega šolstva,
– usklajuje kadrovska, prostorska in druga vprašanja
skupnega pomena visokošolskih zavodov in znanstvenoraziskovalnih inštitucij,
– opravlja svetovalna in analitična dela ob vpisu kandidatov v visokošolske zavode (informacijski center),
– sodeluje pri organiziranju interesnih dejavnosti za študente in reševanju drugih študentskih vprašanj ter razvija
študentski standard in študentsko kulturo v prostoru,
– pripravlja in izdaja gradiva s področja dejavnosti zavoda,
– sodeluje pri organizaciji znanstvenih in strokovnih
razprav, posvetovanj, predavanj, poletnih šol, raziskovalnih
taborov, razstav, ekskurzij,
– sodeluje pri razvijanju, organiziranju in izvajanju programov za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– spodbuja in koordinira sodelovanje na pedagoškem
in raziskovalnem področju z drugimi višje in visokošolskimi
ustanovami ter razvojno raziskovalnimi institucijami,
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– spodbuja znanstveno-raziskovalno dejavnost za svoje potrebe in potrebe splošnega regionalnega razvoja,
– sodeluje z evropskimi in drugimi visokošolskimi zavodi ter izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami in drugimi institucijami doma in v tujini,
– sodeluje z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
pri vključevanju v nacionalni program visokega šolstva in v
nacionalni raziskovalni program,
– sodeluje z ustanovitelji, gospodarstvom in drugimi
institucijami ter zanje opravlja strokovne naloge, povezane z
višjim in visokim šolstvom,
– opravlja druge dejavnosti skupnega pomena,
– skrbi za koordinacijo štipendijske politike.
Šifre dejavnosti:
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.150 Drugo založništvo
– H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas d.n.
– H/55.309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov
– H/55.510 Dejavnost menz
– I/63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti d.n.
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/70.1200 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
– K/72.400 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.400 Oglaševanje
– K/74.500 Agencija za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
– M/80.230 Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih
– M/80.301 Višješolsko izobraževanje
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka, zavod opravlja tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki
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urejajo področje višjega in visokega šolstva in druge naloge
v skladu z letnim programom dela ter opravlja tudi vse druge
posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje
dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v soglasju
z ustanovitelji.
Zavod pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s strokovnimi službami vseh ustanoviteljev, Univerzo v Ljubljani,
Univerzo v Mariboru, Andragoškim centrom Slovenije, Zavodom RS za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje;
Zavodom RS za zaposlovanje; vzgojno-izobraževalnimi organizacijami; Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno
zbornico Celje in Območno obrtno zbornico, Kmetijsko gozdarsko zbornico in drugimi.
6. člen
Organi zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni
svet.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda. V svet zavoda imenujejo
svoje člane ustanovitelji, in sicer:
– Mestna občina Celje tri, Mestna občina Velenje dva,
ostali ustanovitelji skupaj dva člana,
– predstavniki študijskih programov, ki jih imenujejo
višje in visokošolski zavodi v regiji – tri člane,
– predstavnik delavcev zavoda – enega člana,
– Vlada Republike Slovenije v imenu Republike Slovenije imenuje v svet zavoda enega člana.
Predsednika sveta imenuje izmed svojih članov svet
zavoda.
Mandat sveta zavoda traja štiri leta.
Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji sveta navzočih večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta in letnega programa dejavnosti, ki
se sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.
Podrobnejše določbe o volitvah sveta zavoda ter njegovi organizaciji in delovanju določa statut.
8. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– razpisuje volitve sveta ter vodi v skladu z določbami
statuta druge organe zavoda,
– predlaga ustanoviteljem spremembo imena in sedeža zavoda ter dejavnosti,
– obravnava in sprejema statut in druge splošne akte
zavoda,
– sprejema načrt razvoja zavoda (srednjeročni načrt) in
spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni delovni načrt dela in spremlja njegovo
uresničevanje,
– določa finančni načrt in spremlja njegovo realizacijo
finančnega načrta,
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– sprejema zaključni račun zavoda in letno delovno
poročilo,
– obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta zavoda,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z
ustanovitelji,
– odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod
ter je odgovoren za zakonitost dela.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga za to pooblasti direktor.
10. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na
podlagi javnega razpisa ter ob soglasju ustanoviteljev.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju izobraževanja,
– vidne strokovne in delovne dosežke na področju izobraževanja,
– sposobnost vodenja in organiziranja,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Direktor je imenovan za 4 leta in je po poteku mandata
lahko ponovno imenovan.
11. člen
Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje določa statut zavoda, s katerim se določi tudi način,
postopek in pogoje za njegovo razrešitev pred potekom
mandata. V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor
zavod neomejeno.
O sklepanju pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin
odločajo, na predlog sveta zavoda, ustanovitelji.
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14. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– za dogovorjene programe iz sredstev ustanoviteljev,
– za nacionalne programe iz sredstev državnega proračuna,
– po pogodbah z naročniki skladno z letnim delovnim
načrtom,
– preko javnih razpisov,
– iz dotacij, daril in prispevkov gospodarstva.
15. člen
Podrobneje se bodo medsebojne pravice, obveznosti
in odgovornosti ustanoviteljev uredile s pogodbo med zavodom in ustanovitelji.
16. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi svojimi
sredstvi in samostojno nastopa v pravnem prometu, razen v
primerih iz drugega odstavka 10. člena, kjer je potrebno
soglasje ustanoviteljev.
17. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
Ustanovitelji se zavežejo zagotavljati sredstva za delovanje zavoda skladno s pogodbo in 15. členom tega odloka
ter v skladu s finančnimi načrti oziroma plani zavoda.
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge
namene pa le v soglasju z ustanovitelji.
19. člen
Zavod enkrat letno poroča ustanoviteljem o uresničevanju letnega delovnega načrta in o zaključnem računu.

13. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda, njihove pristojnosti in način odloča-

20. člen
Vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja svojo funkcijo do
imenovanja direktorja na podlagi razpisa, vendar največ za
dobo enega leta po ustanovitvi zavoda, imenujejo ustanovitelji.
Pooblaščen je, da zagotovi vpis zavoda v sodni register
in pripravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
Za v.d. direktorja zavoda se imenuje Adrijano Zupanc,
univ. dipl. inž. zoot, Podjavorškova 11, Celje.
Sredstva in pogoje za začetek delovanja zavoda zagotovijo ustanovitelji.
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata najkasneje v treh mesecih od dneva veljavnosti tega odloka. Šteje se,
da sta organa zavoda konstituirana, ko je imenovanih večina
članov.
Svet zavoda sprejme statut najkasneje v štirih mesecih
od dneva konstituiranja sveta.

– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.

21. člen
Morebitne spore rešujejo ustanovitelji in zavod sporazumno, če ne pride do sporazumne rešitve, je za reševanje
sporov pristojno sodišče v Celju.

12. člen
Za reševanje strokovnih vprašanjih se oblikuje v zavodu
devetčlanski strokovni svet. Podrobnejše določbe o oblikovanju in delovanju strokovnega sveta se določijo s statutom
zavoda.

nja,
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22. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga na svojih organih odločanja
sprejmejo ustanovitelji. Veljati začne naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

Celje, dne 17. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

Župan
Občine Rogaška Slatina
Branko Kidrič l. r.

Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

Gospodarska zbornica Slovenije
Območna zbornica Celje
Jože Pušnik l. r.
direktor

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
Župan
Občine Luče
Mirko Zamernik l. r.

Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Župan
Mestne občine Velenje
Srečko Meh l. r.

Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.

Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l. r.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar l. r.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.
Župan
Občine Šmartno ob Paki
Ivan Rakun l. r.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.
Župan
Občine Šoštanj
Milan Kopušar l. r.
Župan
Občine Gornji Grad
Toni Rifelj l. r.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

286.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
Občina Celje
– obračun po merilcih
– variabilni del cene
– priključna moč –
fiksni del cene

7,868 SIT/KWh,
331,360 SIT/KW/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Celje za variabilni del cene, velja od 11. 1. 2002 in
za priključno moč od 15. 8. 2001.
Občina Štore
– obračun po merilcih
– variabilni del cene
– priključna moč –
fiksni del cene

8,982 SIT/KWh
336,120 SIT/KW/mes.
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Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Štore za variabilni del cene, velja od 15. 1. 2002 in
za priključno moč od 15. 7. 2001.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 29/01).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost (sprememba stopnje je upoštevana na osnovi objave
ministra za finance v Uradni list RS, št. 106/01 in velja od
dne 1. 1. 2002).
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CERKVENJAK
288.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Cerkvenjak

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 46. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99), 95. člena poslovnika o delu
Občinskega sveta občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št.
35/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih
za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v
organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98)
je Občinski svet občine Cerkvenjak na 3. redni seji dne 18.
3. 1999 na predlog župana sprejel

Celje, dne 21. januarja 2002
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
Direktor

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Cerkvenjak
I. SPLOŠNE DOLOČBE

287.

Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi
organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Cerkvenjak.

CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni s tem odlokom.

Tarifna skupina
cena v SIT/m3
3
1. Odjem plina do 250 m letno
100,97
64,40
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno
63,80
4. Odjem plina
62,55
od 40.001 do 100.000 m3 letno

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 30. 1.
2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo
od 3. 1. 2002 oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi znižanja
nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 1. 2002.
V zgoraj oblikovanih cenah ni vključena taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je predpisana z uredbo Vlade Republike Slovenije in se doda v
višini 5,70 SIT/m3. Taksa se ne zaračuna, ko Energetika
Celje d.o.o. koristi dovoljenje za porabljene količine, ki niso
obremenjene s takso. Na vse navedene cene, vključno s
takso, se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost
obračuna še 20% davek na dodano vrednost (sprememba
stopnje je upoštevana na osnovi objave ministra za finance v
Uradni list RS, št. 106/01 in velja od dne 1. 1. 2002).
Celje, dne 21. januarja 2002
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
Direktor

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi
drug delavec v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Cerkvenjak ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Cerkvenjak, s sedežem v Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak (v
nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
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– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
Znotraj občinske uprave se kot samostojna organizacijska enota ustanovi režijski obrat za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava
naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in
tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe
občinskih organov;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov
občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje in požarno varnost;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,
ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim
občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
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10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade in režijske obrate;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na
različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih
dejavnosti.
13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
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– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture
občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,
skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
– opravlja druge naloge na tem področju.
16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna
notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja naslednje naloge:
1. na področju splošnih zadev:
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo
ter drugimi objekti, ki so v upravljanju občine;
2. na področju upravnih zadev:
– vodi upravne postopke v zadevah iz področja urejanja naselij in drugih posegov v prostor;
3. na področju javnih financ:
– spremlja in analizira cene iz pristojnosti občine in
daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
4. na področju družbenih dejavnosti:
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
5. na področju urejanja prostora:
– sodeluje pri pripravi programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravi smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– sodeluje pri pripravi prostorskih aktov občine;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor;
6. na področju varstva okolja:
– sodeluje pri pripravi programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine;
– sodeluje pri pripravi sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo
izvedbo;
7. na področju gospodarskih javnih služb opravlja dejavnosti naslednjih lokalnih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč;
– urejanja zelenih površin;
– vzdrževanja in urejanja pokopališč;
– urejanja javnih tržnic;
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje;
– gospodarjenja s stanovanji.
17. člen
Režijski obrat opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
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19. člen
Naloge in pooblastila režijskega obrata oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti
in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske
uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren
županu.
Direktor občinske uprave mora imeti višjo ali visoko
izobrazbo.
22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter
razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.
23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s
tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave.

stva.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z
zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske
uprave. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.

Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redar-
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delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor
občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa
najmanj dvakrat na mesec.
26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Župan Občine Cerkvenjak v roku enega meseca po
uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi občine Cerkvenjak, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 35/99).
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-001/99
Cerkvenjak, dne 14. januarja 2002.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

GORENJA VAS – POLJANE
289.

Odlok o plačilu prispevka za uporabo
Mikrovalovnega večtočkovnega distribucijskega
sistema (MMDS) na območju Občine Gorenja
vas – Poljane

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane je na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št.
80/01) na 23. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o plačilu prispevka za uporabo Mikrovalovnega
večtočkovnega distribucijskega sistema (MMDS)
na območju Občine Gorenja vas – Poljane

Št.
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1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo prispevka za uporabo
Mikrovalovnega večtočkovnega distribucijskega sistema (v
nadaljnjem besedilu: MMDS) in načinu porabe sredstev zbranih s prispevkom.
2. člen
Zavezanec za plačilo prispevka za uporabo MMDS sistema je gospodinjstvo (nosilec gospodinjstva), ki uporablja
ta sistem za prenos televizijskega signala do svojega televizijskega sprejemnika. Evidenco zavezancev za plačilo prispevka vodi koncesionar, ki ima izključno pravico dobave in
montaže sprejemnih antenskih sistemov za sprejem televizijskega signala v Občini Gorenja vas – Poljane po MMDS
sistemu.
3. člen
Višino prispevka določi občinski svet s sklepom na
predlog župana. Zavezanci plačujejo prispevek mesečno na
podlagi računa, ki ga izda občinska uprava. Sredstva zbrana
s prispevkom na podlagi tega odloka se vodijo knjigovodsko
ločeno in se smejo uporabljati le za:
1. razširitev MMDS sistema na območju občine, ki še
niso pokrita z njegovim signalom;
2. vzdrževanje oddajnih in sprejemnih antenskih in kabelskih sistemov;
3. modernizacijo sistema in razširitev njegove ponudbe
(interna televizija itd.);
4. plačilo prispevka za uporabo frekvenc;
5. druge stroške, ki so neposredno zvezani z delovanjem MMDS sistema (najemnine, električna energija itd.).
4. člen
S plačilom prispevka si zavezanci pridobijo pravico do
uporabe storitev MMDS sistema za neomejeno število televizijskih sprejemnikov v gospodinjstvu in pravico do vzdrževanja njihove sprejemne antene ali sprejemnega kabelskega sistema, razen kabelskega omrežja, ki je v stanovanjski
hiši. Zavezanec izgubi pravico določeno s tem členom, če
sprejemne antene in sprejemnega kabelskega sistema ni
dobavil in montiral koncesionar, ali če je med uporabo
brez vednosti koncesionarja spremembe na sprejemnem
sistemu.
5. člen
Občinski svet mora najpozneje v 30 dneh po sprejemu
odloka sprejeti sklep o določitvi prispevka po določbah
3. člena tega odloka. Višina prispevka ni možno spreminjati
več kot enkrat letno.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0200-367-27/01
Gorenja vas, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.
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290.

Odlok o spremembah odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave občine
Gorenja vas – Poljane

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00), 16. člena statuta Občine Gorenja vas (UVG, št. 22/99 in Uradni list
RS, št. 80/01) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in
kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98,
56/98, 59/00) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 23. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave občine
Gorenja vas – Poljane

Uradni list Republike Slovenije

HRPELJE-KOZINA
291.

Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za
leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 –
spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe ustavnega
sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS,
št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 28.
redni seji dne 10. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa spremembe odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave občine Gorenja vas –
Poljane, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske, št.
34/99.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se črta beseda »enovit«.
3. člen
Spremeni se 16. člen, ki se glasi:
»V okviru občinske uprave je ustanovljen režijski obrat,
ki je notranja organizacijska enota občinske uprave.
Občinska uprava v režijskem obratu lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– oskrba s pitno in tehnološko vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,
– oskrba s plinom,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih
naprav,
– vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti
in drugih nekategoriziranih cest,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naselju,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– vodenje javnih del,
– promet in zveze,
– ter drugih gospodarskih javnih služb (obveznih, neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno
podjetje ali podeliti koncesijo.«
4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-26/01
Gorenja vas, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hrpelje-Kozina
za leto 2002 (v nadaljevanju: proračun) določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih (v SIT):
PRENOS DENARNIH SREDSTEV LETO 2001
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
447.291.633
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
369.892.633
70 DAVČNI PRIHODKI
352.998.633
700 Davki na dohodek in dobiček
232.090.000
703 Davki na premoženje
41.537.633
704 Domači davki na blago in storitve
79.371.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
16.894.000
710 Udeležba na dobičku in odhodki
od premoženja
8.600.000
711 Takse in pristojbine
3.044.000
714 Drugi nedavčni prihodki
5.250.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
6.550.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
2.000.000
722 Prihodki od prodaje zemlj. in nemat.
premoženja
4.550.000
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
70.849.000
740 Transferni prih. iz drugih javnofinan.
institucij
70.849.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
552.291.633
40 TEKOČI ODHODKI
85.283.718
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
38.720.678
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
5.425.000
402 Izdatki za blago in storitve
41.138.040
403 Plačila domačih obresti
–
409 Sredstva izločena v rezerve
–
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41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Trans. posameznikom in
gospodinjstvom
412 Trans. neprof. org. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači trans.
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB:
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(751+751+752)

Št.

246.124.217
11.500.000
51.052.000
13.266.080
170.306.137
210.202.698
210.202.698
10.681.000
10.681.000
105.000.000

105.000.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
–
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
105.000.000
C) RAČUN FINANCIRANJA:
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI. ZMANJŠANJE DENARNIH SREDSTEV

–
–
–

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna Občine Hrpelje-Kozina so zajeti v bilanci
prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki so sestavni del odloka o poračunu Občine HrpeljeKozina za leto 2002.
Splošni in posebni del občinskega proračuna, sestavljena po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, sta priloga k temu odloku.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2001.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo
obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev
storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih
postavk posameznega področja proračuna. O prerazporeditvi odloča župan. Prerazporejanje ni možno na:
– postavke plač – na podskupino “400 – plače in drugi
izdatki zaposlenim“ in “401 – prispevki delodajalcev za socialno varstvo“, razen med tema dvema podskupinama,
– iz skupin 42 investicijski odhodki in 43 – investicijski
transferi, razen med tema dvema skupinama.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja ni možno.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu.
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4. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezervacije za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so
nujni za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– o odpisu oziroma delnem odpisu plačila dolga, če bi
bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna ga morajo
preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave, ki so
zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v
skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest Občine Hrpelje-Kozina.
6. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo
v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, izjemoma je
plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna možno pred
zakonskim rokom, z odredbo župana.
7. člen
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti
za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le
izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil.
Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
8. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja
ter prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega
proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se
ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij. Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
9. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s
predpisi o javnem naročanju.
10. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna
občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je
to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
11. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic
naravnih in drugih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z
zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski
škodljivci. Proračunska rezerva se v letu 2002 ne oblikuje,
ker je že dosegla zakonsko predpisano višino največ 1,5%
prejemkov proračuna.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna
ne more uravnovesiti, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna. Prihodki od upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi so prihodek proračuna in stroški v zvezi z
zagotavljanjem likvidnosti sredstev proračuna so izdatek proračuna.
V letu 2002 občina ne predvideva zadolževanja.
13. člen
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo
zadolževati le s soglasjem občine, pri čemer se izdana soglasja štejejo v možni obseg zadolževanja občine.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.

V cenah programov za prvo in drugo starostno skupino
znaša prehrana 11.961,50 tolarjev mesečno. Vrtec pri izstavitvi računa staršem upošteva pravilno javljeno odsotnost
tako, da zniža stroške živil v sorazmerni višini plačila za
program vrtca.
4. člen
Nove cene programov bodo veljale od 1. 2. 2002
dalje.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ
Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 13/01, 24/01).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38001-4/99
Kamnik, dne 17. januarja 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

Št. 0622-1/02-2
Hrpelje-Kozina, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

KOBARID
293.

KAMNIK
292.

Sklep o določitvi nove cene programov za
predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda
Kamnik

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/99, 102/00, 111/00) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
občine Kamnik na 24. seji dne 12. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi nove cene programov za predšolsko
vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik
1. člen
Cene dnevnih in poldnevnih programov:
Prva starostna skupina
79.975 tolarjev
Druga starostna skupina
62.076 tolarjev
Poldnevni program:
32.838 tolarjev
Dodatni stroški za otroke s posebnimi
potrebami v rednih oddelkih:
50.114 tolarjev

Odlok o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid–
Tolmin

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 20. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 3. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 18. člena statuta Občine
Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) in 17. člena statuta Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/99) sta Občinski svet občine Kobarid na seji dne 20. 12. 2001 in Občinski svet
občine Tolmin na seji dne 18. 12. 2001 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid–Tolmin
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom občini Kobarid in Tolmin ustanavljata
zavod za pospeševanje turizma na območju občin z namenom krepiti konkurenčni položaj turističnih ponudnikov na
trgu, prispevati k skupnemu gospodarskemu razvoju občin
in izboljševati kvaliteto življenja občanov.
Zavod je lokalna turistična organizacija.
II. STATUSNI DOLOČBI

2. člen
Mesečni prispevek občine
Zunanja priprava na šolo (300 ur)
Cicibanove urice (80 ur)

196.168 tolarjev/odd.
58.776 tolarjev/odd.

3. člen
Letni prispevek staršev
Zunanja priprava na šolo
Cicibanove urice

8.400 tolarjev
8.000 tolarjev

2. člen
Ustanovitelja zavoda sta Občina Kobarid, Trg svobode
2, Kobarid in Občina Tolmin, Padlih borcev 1b, Tolmin.
Ime oziroma firma zavoda je: LTO Sotočje Kobarid–
Tolmin – zavod za pospeševanje turizma.
Skrajšano ime zavoda je LTO Sotočje Kobarid–Tolmin.
Sedež zavoda je v Tolminu, Ulica Petra Skalarja 4,
Tolmin.
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3. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in na svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnosti zavoda so:
1. Oblikovanje turistične ponudbe:
– priprava strategije razvoja turizma v občinah Kobarid
in Tolmin in vsakoletno aktualiziranje usmeritev,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe občin Kobarid in Tolmin,
– strokovna pomoč posameznim ponudnikom in zagotovitev boljše organiziranosti turistične dejavnosti v občinah,
– priprava strokovnih podlag za kvalitetno odločanje
občinskih organov,
– skrb za turistično najbolj pomembne kulturne spomenike in graditev primernega režima obiskov.
2. Informiranje:
– organizacija turistično informativnega centra,
– informiranje obiskovalcev,
– informiranje občanov,
– statistično spremljanje turistične realizacije na področju občin,
– spremljanje in posredovanje podatkov o turističnih
trendih doma in na mednarodnih trgih.
3. Promocija:
– graditev in vzdrževanje celostne podobe turistične
ponudbe (in vseh komunikacijskih materialov) občin Kobarid
in Tolmin,
– izdelava, obnavljanje in distribucija vseh potrebnih
promocijskih materialov,
– izvajanje lastnih promocijskih akcij in sodelovanje v
skupnih lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih
promocijskih aktivnostih,
– razvijanje in utrjevanje stikov z javnostjo,
– servisiranje študijskih skupin in poslovnih obiskovalcev.
4. Sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije:
– aktivno sodelovanje v skupnosti Julijske Alpe,
– aktivno sodelovanje z nacionalno turistično organizacijo,
– aktivno sodelovanje z vsemi ministrstvi pristojnimi za
tekoče programe,
– aktivna pobuda za sodelovanje, skupno nastopanje,
uspešno organiziranost in graditev regionalne blagovne
znamke na območju celotnega Posočja.
5. Sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami:
– usklajevanje dela turističnih društev in podpiranje tistih aktivnosti, ki so usklajene s skupno strategijo razvoja
turizma v občinah in letnimi programi dela zavoda,
– sodelovanje z drugimi društvi, organizacijami in institucijami na področju občin, s katerimi je možna programsko
dopolnjevanje in povezava,
– sodelovanje z Nacionalno turistično organizacijo, s
Turistično zvezo Slovenije, Nacionalnim turističnim združenjem in drugimi sorodnimi regionalnimi in nacionalnimi organizacijami.
6. Mednarodno sodelovanje:
– smiselno vključevanje v mednarodne projekte in povezave, še posebej v tiste, vezane na obmejno lego občin
Kobarid in Tolmin.
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7. Spodbujanje razvoja turistične dejavnosti:
– sodelovanje in pomoč pri razvojnih projektih na področju turizma,
– spodbujanje razvoja in urejanja novih turističnih potencialov na območju občin Kobarid in Tolmin,
– sodelovanje pri ustvarjanju in izvajanju režima uporabe reke Soče in drugih naravnih virov,
– sodelovanje s strokovnimi institucijami doma in v tujini,
– strokovna pomoč in organiziranje izobraževanja za
vse zainteresirane segmente, vezane na turistično dejavnost,
– spodbujanje razvoja drobne turistične infrastrukture.
8. Lastna dejavnost:
– na podlagi drugih predpisov in pogodb upravljanje
naravnih in drugih znamenitosti,
– marketinške storitve za ponudnike na področju občine,
– incoming rezervacijska in prodajna služba za vse turistične ponudnike na področju občine in Posočja, predvsem
pa za manjše zasebne ponudnike turističnih kapacitet,
– sistematično iskanje dodatnih učinkov (sredstev) pomembnih za pospeševanje turizma v občin na regionalnem
in nacionalnem nivoju,
– organizacija informacijskega centra tudi za potrebe
občin in občanov,
– organizacija prireditev,
– prodaja hrane in pijače ob prireditvah,
– prodaja trgovskega blaga, ki se tematsko vklaplja v
osnovno dejavnost zavoda (razglednice, karte, vodniki, spominki, ribiške dovolilnice...),
– posredovanje vodniške službe, športnih programov,
prevozov in transferjev,
– izvajanje drugih aktivnosti, ki ne nasprotujejo in ne
ovirajo osnovnega poslanstva zavoda.
5. člen
Zavod je registriran za izvajanje naslednjih dejavnosti:
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.15 Drugo založništvo
DE/22.25 Druge s tiskom povezane storitve
G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
G/52.481 Trgovina na drobno s športno opremo
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.487 Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo
G/52.61 Trgovina na drobno po pošti
G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.22 Dejavnost kampov
H/55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, samopostrežnih restavracij, picerij
I/60.23 Drug kopenski potniški prevoz
I/63.30 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
J/67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
K/71.33 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
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K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe
K/72.30 Obdelava podatkov
K/72.40 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
K/73.201 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.40 Ekonomsko propagiranje
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/91.12 Dejavnost strokovnih združenj
O/92.11 Snemanje filmov in videofilmov
O/92.20 Radijska in televizijska dejavnost
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O/92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov
O/92.52 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine
O/92.53 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov
O/92.61 Obratovanje športnih objektov
O/92/72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/93.05 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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podlagi javnega razpisa ga imenuje svet zavoda ob soglasju
ustanoviteljev.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih
delovnih mestih v turizmu ali s turizmom povezani dejavnosti,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– direktor je dolžan podpisati pogodbo o zaposlitvi, ki
vsebuje klavzulo o nezdružljivosti funkcije direktorja s pridobitno dejavnostjo na področju turizma.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega
imenovanja.
11. člen
Svet zavoda
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– predstavniki ustanoviteljev šest članov, od tega iz
Občine Tolmin štirje člani, iz Občine Kobarid dva člana,
– predstavniki delavcev zavoda en član,
– predstavniki članov zavoda štirje člani, po dva iz vsake občine.
Člane sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja
imenujeta občinska sveta ustanoviteljev.
Predstavnika delavcev imenujejo zaposleni v zavodu.
Predstavnike članov zavoda imenujejo udeleženci na
občnem zboru.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Mandat
članov sveta začne teči z dnem imenovanja.

IV. ČLANSTVO V ZAVODU
6. člen
Člani zavoda so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom in
sobodajalci ter tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost.
Članstvo v zavodu je obvezno za tiste osebe iz prejšnjega odstavka, ki imajo v občini svoj sedež, poslovno enoto ali
drugo obliko registrirane dejavnosti in opravljajo s turizmom
povezano dejavnost.
Turistična društva in društva, ki opravljajo s turizmom
povezano dejavnost, so lahko člani zavoda.
7. člen
Člani zavoda sodelujejo pri upravljanju zavoda preko
imenovanih članov sveta in strokovnega sveta. O delu zavoda so informirani na letnem občnem zboru, ki ga skliče
direktor.
8. člen
Člani lokalne turistične organizacije plačujejo članarino
pod pogoji, ki jih določajo zakon in občinski predpisi.

12. člen
Svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte
zavoda, programe dela in razvoja, finančni načrt in zaključni
račun, opravlja nadzor nad opravljanjem dejavnosti in poslovanjem zavoda, v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje direktorja in sprejema sistemizacijo delovnih mest ter
opravlja druge naloge določene z zakonom in v statutu
zavoda.
13. člen
Strokovni svet zavoda
Strokovni svet zavoda ima pet članov. Na predlog direktorja jih imenuje svet zavoda izmed delavcev zavoda in
zunanjih strokovnjakov s področja strokovnega dela zavoda.
Strokovni svet daje direktorju in svetu zavoda mnenja in
predloge glede teh vprašanj in opravlja druge z zakonom in
statutom zavoda določene naloge.
14. člen
Občni zbor
Občni zbor članov zavoda predstavljajo vsi člani in ustanovitelji zavoda. Pristojnosti in način dela občnega zbora
določa statut.

V. ORGANI ZAVODA
9. člen

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN
ZAVODA

10. člen
Direktor zavoda
Poslovanje zavoda vodi direktor. Direktor predstavlja in
zastopa zavod, odgovoren je za zakonitost dela zavoda. Na

15. člen
Občinska sveta kot ustanovitelja zavoda:
– dajeta soglasje k statutu zavoda,
– dajeta predhodno soglasje k imenovanju direktorja,
– dajeta soglasje k finančnemu načrtu zavoda,
– dajeta soglasje k ustanavljanju skupnih regionalnih
ali področnih turističnih organizacij,
– obravnavata zaključni račun zavoda,
– odločata o statusnih spremembah zavoda.

Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– občni zbor.
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16. člen
Zavod najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljem o
uresničevanju planov programov in posameznih projektov.
Ustanovitelja lahko zahtevata tudi druga poročila v zvezi s
poslovanjem zavoda, ki jih morata predložiti najkasneje v
30 dneh po prejemu zahtevka.
17. člen
Zavod lahko sklene pogodbo s katerim izmed obstoječih ponudnikov za opravljanje dogovorjenega dela storitev
informacijske službe po predhodnem soglasju občinske uprave ustanovitelja, na katerega območju se ta služba opravlja.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
18. člen
Viri sredstev za delo zavoda so:
– turistična taksa,
– članarina po zakonu o pospeševanju turizma,
– sredstva proračuna občin Kobarid in Tolmin,
– sredstva nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
– sredstva državnega proračuna za programe in projekte,
– sredstva državnega proračuna iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
– sofinanciranja ponudnikov turističnih storitev in institucij,
– sponzorska sredstva,
– darila in dotacije,
– lastni prihodki.
19. člen
Občini Kobarid in Tolmin samostojno odločata o višini
sredstev namenjenih za delo turističnih društev in za investicije v turistično infrastrukturo. Zavod pa namenska sredstva
v okviru možnosti obogati z drugimi viri in jih razporeja v
skladu z usmeritvami vsake občine posebej. Vsa sredstva
namenjena turizmu v proračunih obeh ustanoviteljev se namenjajo za turistične programe, ki jih izvaja zavod.
20. člen
Za pokrivanje stroškov rednega dela in skupnega programa zavoda ustanovitelja prispevata sredstva po ključu:
– 75% sredstev glede na delež prebivalcev občine ustanovitelja,
– 25% sredstev glede na delež realiziranih nočitev v
minulem koledarskem letu v posamezni občini.
Za izračun sredstev se uporabljajo podatki Statističnega urada RS.
21. člen
Stroške pridobitve izgradnje ali najema poslovnih prostorov za delovanje samostojnega informacijskega centra na
svojem območju pokriva vsaka občina sama v celoti.
22. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi, ki so mu dana
v upravljanje in posest, ne more pa s pravnimi posli obremeniti ali odtujiti nepremičnega premoženja brez soglasja ustanovitelja.
23. člen
Zavod uporablja presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s temi
sredstvi odloča svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
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V primeru izgube sprejme svet zavoda sanacijski program in ukrepe za odpravo izgube.
VIII. POVEZOVANJE ZAVODA
24. člen
Zavod se lahko programsko povezuje z vsemi sorodnimi organizacijami in ustanovami.
Z drugimi lokalnimi turističnimi organizacijami lahko
ustanavlja skupne regionalne ali področne turistične organizacije.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
25. člen
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda do višine vloženih sredstev.
X. ORGANIZIRANOST ZAVODA
26. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost na sedežu zavoda. Po
potrebi lahko organizira poslovno enoto tudi v Občini Kobarid. Na pobudo posamezne občine lahko zavod na njenem
območju organizira informacijske pisarne, kot sestavne dele
zavoda. V tem primeru vsaka občina pokriva stroške delovanja informacijskih pisarn na svojem območju v celoti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Občina Tolmin je zavodu že zagotovila finančna sredstva za ustanovitev in pričetek dela v višini 2,000.000 SIT,
Občina Kobarid pa bo po uveljavitvi odloka zagotovila sredstva v višini 1,162.055 SIT. Poleg tega Občina Tolmin v
novoustanovljeni zavod prenaša sredstva in premoženje s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. O višini
teh sredstev ter drugih pravicah in obveznostih je zavod
dolžan obvestiti oba ustanovitelja.
28. člen
Člani sveta zavoda LTO Sotočje Tolmin ostanejo člani
sveta novoustanovljenega zavoda.
Občinski svet občine Kobarid imenuje dva predstavnika članov sveta zavoda najkasneje v roku treh mesecev od
uveljavitve tega odloka. Mandat teh članov traja do izteka
mandata tolminskih članov sveta.
Člani zavoda z območja Občine Kobarid imenujejo svoja dva predstavnika v svet zavoda na skupnem sestanku
najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Mandat teh članov traja do izteka mandata tolminskih članov
sveta.
29. člen
Novoustanovljeni zavod je pravni naslednik zavoda LTO
Sotočje Tolmin in ohranja žiro račun in davčno številko svojega predhodnika. Novoustanovljeni zavod prevzema vse
obveznosti zavoda LTO Sotočje Tolmin vključno z zaposlenimi. Direktor zavoda LTO Sotočje Tolmin vodi novoustanovljeni zavod kot direktor do izteka mandata opredeljenega v
pogodbi z LTO Sotočje Tolmin.
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30. člen
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v roku treh
mesecev po imenovanju organov. Do takrat se smiselno
uporabljajo določbe statuta LTO Sotočje Tolmin.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda Sotočje Tolmin (Uradno glasilo, št. 7/99,
1/00).
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Primorskih novicah in Uradnem listu RS.
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KOČEVJE
295.

Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2002

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet
občine Kočevje na 27. seji dne 17. 1. 2002 sprejel

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

Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.
Župan
Občine Tolmin
Julijan Šorli l. r.

294.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v
letu 2002

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 35. člena statuta Občine
Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je župan Občine Kobarid
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kobarid
v letu 2002
I
Do sprejetja proračuna Občine Kobarid za leto 2002
se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje
po tem sklepu, vendar najdlje do 31. 3. 2002.
II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2001.
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v
odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnostih Občine Kobarid.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu 2001 že začete.
III
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 40302-1/01
Kobarid, dne 28. decembra 2001.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Kočevje za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, terjatvami in naložbami ter dolgovi. S proračunom za leto 2002 se
zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z
ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Kočevje.
1. Sestava proračuna
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami pa je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
2.022,092.000,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.087,944.656,00
70 DAVČNI PRIHODKI
936,222.656,00
700 Davki na dohodek in dobiček
684,242.288,00
703 Davki na premoženje
93,346.432,00
704 Domači davki na blago in storitve
146,833.936,00
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
151,722.000,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
104,240.000,00
711 Takse in pristojbine
10,541.000,00
712 Denarne kazni
85.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6,500.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
30,356.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI
74,000.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
37,500.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
36,500.000,00
73 PREJETE DONACIJE
1,250.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1,250.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
858,897.344,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
858,897.344,00
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II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposleni
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Št.

2.452,758.576,01
489,656.744,00
124,277.364,00
18,208.602,00
321,142.734,00
19,028.044,00
7,000.000,00
692,012.073,00
27,930.050,00
115,693.362,00
62,722.419,00
485,496.242,00
170.000,00
1.065,305.811,01
1.065,305.811,01
205,783.948,00
205,783.948,00
–430,666.576,01

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

–

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

–
–
–
–
–

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)

–
–
–
–

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

2. Izvrševanje proračuna
2.1. Prejemki proračuna in načrtovanje likvidnosti
proračuna
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi kvot, ki jih določi
župan, upoštevajoč letni finančni načrt, prevzete obveznosti
ter likvidnostne možnosti proračuna, kar se uredi v navodilih
o izvrševanju proračuna.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno
uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
2.2. Prerazporejanje proračunskih sredstev
4. člen
Župan se pooblašča, da neposrednim proračunskim
uporabnikom odobri prerazporeditev odobrenih sredstev
med posameznimi konti glede na ekonomski namen porabe, vendar v okviru sprejete višine proračunske postavke po
posameznih stroškovnih mestih in uporabnikih.
Župan se pooblašča, da lahko na predlog utemeljenih
razlogov odredbodajalca odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami – stroškovnimi
mesti v okviru finančnega načrta uporabnika. Prerazporeja
se do višine 10% proračunske postavke – stroškovnega
mesta.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno
poročati občinskemu svetu.
Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu
za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe
projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Odpre ga oddelek za proračun in finance na predlog uporabnika.
2.3. Začasno zadržanje izvrševanje proračuna

–

291,894.000,00
291,894.000,00
291,894.000,00
34,850.000,00
34,850.000,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
173,622.576,01
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – proračun
161,209.964,84
– krajevne skupnosti
12,412.611,17
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) –83,421.423,99
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

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

–

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
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+83,421.423,99

5. člen
Na predlog Oddelka za proračun in finance župan v
skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če
se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in
še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih
investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
2.4. Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v
proračun
6. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
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dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov,
opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije, odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda, taksa za odpadke, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti (prispevki občanov). Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do
višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se
poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in
proračunu.
2.5. Proračunska rezerva
7. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
na predlog oddelka za proračun in finance odloča župan, o
čemer polletno poroča občinskemu svetu.
8. člen
Med odhodki proračuna je predvidena proračunska
rezerva. V proračunsko rezervo se izloči 1,500.000 SIT in
prejemki od upravljanja s sredstvi proračunske rezerve.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in
drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4,000.000 SIT odloča župan, na
predlog Oddelka za proračun in finance. Župan o uporabi
sredstev proračunske rezerve polletno poroča občinskemu
svetu. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet s
posebnim odlokom.
2.6. Prevzemanje obveznosti v breme proračuna
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizirati
izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev
odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale
prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne
akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev
javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transfere v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali
pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa
prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno
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nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se
opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z
javnim razpisom.
10. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42
– investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« –
dejavnosti) ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večletne investicije, v skladu z investicijskimi programi, ki jih je sprejel občinski svet in so predmet sofinancerskih pogodb, se ta omejitev ne nanaša.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne
smejo presegati 20% teh pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.
11. člen
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ
90 dni od dneva izstavitve računa.
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje
po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila.
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je
na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v
nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na
način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi
predhodnega soglasja oddelka za proračun in finance in ob
primernem zavarovanju predplačila.
12. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o
javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev
dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male
vrednosti, ki ga izda župan.
3. Upravljanje s premoženjem
13. člen
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za
pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kar
ni opredeljeno s proračunom odloča župan do višine
500.000 SIT, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga
do višine 20.000 SIT ali če so stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve.
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Št.

15. člen
Oddelek za proračun in finance Občine Kočevje po
pooblastilu župana:
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– odloča v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega
proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga
ustrezne ukrepe.

5. Zadolževanje
19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se Občina Kočevje v letu 2002 zadolži
do višine 99,000.000 tolarjev za izgradnjo nove osnovne
šole in zadolži do višine 192.894,000.000 tolarjev za izgradnjo stanovanjskega bloka.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Kočevje, je 0 tolarjev v letu 2002.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se v letu
2002 ne zadolžujejo niti ne izdajajo poroštva drugim fizičnim
in pravnim osebam.

3.1. Poročanje
16. člen
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih
sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni
načrt za leto 2002, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh
po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati
poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po
namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za proračun in finance ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega
leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, predložiti oddelku za proračun in finance, gradivo za
sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo
skupščine ne vsebuje.

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Župan Občine Kočevje izda navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2002 v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40100/21-00-0120
Kočevje, dne 18. januarja 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

3.2. Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev
iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na
podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu
uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ
uporabnika sredstev.
4. Krajevne skupnosti
18. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 500.000 SIT, veljajo le ob poprejšnjem soglasju
sveta krajevne skupnosti in župana.
Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev sredstev med posameznimi konti glede na ekonomski namen v
okviru finančnega načrta krajevne skupnosti. Sredstva, ki so
namenjena investicijam, ni možno prerazporejati na proračunske postavke redne dejavnosti.

296.

Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem
nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini
Kočevje

Na podlagi 21. in 50.a 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), 3., 25. in 241. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, Uradni list RS, št. 5/90, 10/91, 13/93, 66/93,
35/97, 87/97, 73/98 in 24/01) in 21. ter 27. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99
– popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 25. redni
seji dne 3. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in
občinskem redarstvu v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Kočevje ureja opravljanje
nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih
aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
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opravljanje komunalnega nadzorstva in nadzorstva mirujočega prometa.
2. člen
Nadzorstvo med izvajanjem občinskih predpisov opravljajo občinski inšpektorji, komunalno nadzorstvo opravljajo
komunalni nadzorniki, nadzor mirujočega prometa pa občinski redarji.
Občinski inšpektor lahko opravlja tudi naloge iz pristojnosti komunalnih nadzornikov in občinskih redarjev, občinski redar pa poleg svojih nalog tudi naloge iz pristojnosti
komunalnih nadzornikov.
Naloge nadzorstva po tem odloku se opravljajo v okviru
občinske uprave.
3. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo nadzorstvo
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, zlasti
tistih, ki urejajo naslednja področja:
1. javni red in mir,
2. mirujoči promet in zapuščena vozila,
3. varstvo okolja,
4. oskrbo s pitno vodo,
5. občinske ceste,
6. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
7. ravnanje s komunalnimi odpadki,
8. javno snago in čiščenje javnih površin,
9. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce
in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
10. varstvo zraka,
11. pokopališki red in opravljanje pogrebnih svečanosti,
12. javno razsvetljavo,
13. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
14. javne tržnice,
15. zimsko službo,
16. lokalno turistično vodenje,
17. komunalne takse,
18. reklamiranje, plakatiranje, obešanje transparentov
in zastav,
19. odlaganje odpadnega, gradbenega in drugega materiala,
20. turistične takse,
21. obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času,
22. druga področja, če je v posameznih predpisih tako
določeno.
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem republiških predpisov, če je v njih tako
določeno, v skladu s pooblastili, danimi s tem odlokom in
drugimi akti.
4. člen
Občinski inšpektorji, komunalni nadzorniki in občinski
redarji so uradne osebe in imajo pooblastila na podlagi tega
odloka in drugih predpisov.
Občinski inšpektorji, komunalni nadzorniki in občinski
redarji morajo imeti službeno izkaznico, s katero izkazujejo
pooblastilo za opravljanje svojega nadzorstva.
Župan predpiše obrazec službene izkaznice za občinske inšpektorje in komunalne nadzornike ter postopek za
njeno izdajo in uporabo, glede službene izkaznice občinskega redarstva, uniforme in drugih označb in simbolov pa
se uporablja ustrezen državni podzakonski predpis (Uradni
list RS, št. 2/99).
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II. OBČINSKA INŠPEKCIJA
5. člen
Občinski inšpektorji opravljajo nadzorstvo neposredno
kot delavci s posebnimi pooblastili.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti
in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94).
6. člen
Občinski inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit za
inšpektorja.
Občinski inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku
enega leta od dneva razporeditve na delovno mesto inšpektorja.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme
izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred
izdajo odločbe.
V tem primeru odločbe izdaja tajnik občine ali oseba, ki
jo tajnik pooblasti za odločanje v upravnem postopku na prvi
stopnji.
7. člen
Občinski inšpektor samostojno opravlja zadeve nadzorstva, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in
odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen.
Pri opravljanju nadzorstva ima občinski inšpektor pravico pregledati prostore, objekte, naprave, predmete, blago
ter poslovanje in dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v
upravnem postopku, pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, vzeti vzorce blaga ter opraviti druga
dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter
brez dovoljenja pravne osebe ali posameznika, katerega
poslovanje oziroma prostori so predmet inšpekcijskega nadzorstva oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede na
delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k napravam, če
z zakonom ni drugače določeno.
Če mora občinski inšpektor pri opravljanju nadzorstva
pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih stranka v postopku opravlja obrtno ali drugo dovoljeno dejavnost,
pa temu stranka v postopku nasprotuje, si mora za pregled
teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.
8. člen
Če pri opravljanju nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis ali drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma
v skladu z zakonom ali odlokom izreči mandatno kazen,
– prijaviti kazniva dejanja,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– odrediti določene začasne ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja,
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja v skladu s
svojimi pooblastili.
9. člen
Če stranka v postopku (v nadaljevanju: zavezanec) v
roku, ki ga določi občinski inšpektor, ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor z odločbo prepove opravljanje dejavnosti do odločitve pristojnega
organa.
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Občinski inšpektor začasno prepove opravljanje dejavnosti tudi, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za nastanek škode v
naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju.
Če občinski inšpektor ugotovi, da kljub izdanim odločbam zavezanec ponavlja kršitve, lahko z odločbo začasno
odvzame predmete ali dokumentacijo, ki jih stranka v postopku uporablja za kršitve, ali so s kršitvami nastali.
V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena mora inšpektor nemudoma začeti postopek pred pristojnim organom.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
10. člen
Občinski inšpektor o opravljenem nadzorstvu sestavi
zapisnik, ki mora vsebovati podatke o:
– dnevu in času nadzorstva,
– pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno nadzorstvo,
– ugotovljenem stanju,
– ukrepih ter pravni podlagi za izrečene ukrepe.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi, pri kateri
je bilo opravljeno nadzorstvo.
11. člen
Po opravljenem inšpekcijskem pregledu ima občinski
inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti, da se z
dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma s sprejetjem akta, v
roku, ki ga določi občinski inšpektor, zagotovi izvajanje občinskih predpisov.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko v primeru izjemno nujnih ukrepov ustna. Občinski inšpektor lahko odredi, da se odločba takoj izvrši.
Občinski inšpektor, ki je odločil ustno, mora pravni
oziroma fizični osebi na njeno zahtevo izdati pisno odločbo,
in sicer najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je to zahtevala. To zahtevo lahko poda v osmih dneh od ustne odločitve.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega
člena je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od dneva njene
vročitve.
O pritožbi odloča župan.
12. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop
do naprav, ki jih nadzira,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi
z opravljanjem nadzora in
– se odzvati pisnemu povabilu inšpektorja.
Če občinski inšpektor pri opravljanju nadzorstva naleti
na fizični odpor, ali če tak odpor utemeljeno pričakuje,
lahko zahteva pomoč policije.
13. člen
Občinski inšpektor lahko v primeru, da zavezanec ne
izvrši naloženega ukrepa, ali ga ne izvrši popolnoma ali v
določenem roku, odloči, da to opravi druga pravna ali fizična
oseba na stroške zavezanca.
14. člen
Občinski inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe,
sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in
vlagatelje na njihovo zahtevo pisno obvestiti o svojih ukrepih.

Št.

6 / 25. 1. 2002 / Stran 583

III. KOMUNALNO NADZORSTVO
15. člen
Komunalni nadzorniki opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov v skladu s svojimi pooblastili. Izpolnjevati morajo pogoje, določene s tem odlokom.
16. člen
Komunalni nadzornik mora imeti izobrazbo V. stopnje,
najmanj dve leti delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka.
Komunalni nadzornik mora strokovni izpit iz upravnega
postopka opraviti v roku šestih mesecev od razporeditve na
delovno mesto komunalnega nadzornika.
17. člen
Če komunalni nadzornik pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti na lažje kršitve predpisa,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzorstva,
– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti,
– izreči mandatno kazen in jo izterjati takoj na kraju
samem,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni
ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opraviti druga dejanja in strokovne naloge, za katere
je pooblaščen ali za katera dobi nalog nadrejenih.
18. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne komunalnemu nadzorniku omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora in mu dati vsa potrebna pojasnila v zvezi z opravljanjem
nadzora.
Pravne in fizične osebe so dolžne izpolniti ukrep komunalnega nadzornika, ki jim nalaga odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil komunalni nadzornik.
Komunalni nadzornik lahko v primeru, da zavezanec ne
izvrši naloženega ukrepa, ali ga ne izvrši popolnoma ali v
določenem roku, odloči, da to opravi druga pravna ali fizična
oseba na stroške zavezanca v postopku.
IV. OBČINSKO REDARSTVO
19. člen
Občinski redar opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili (mirujoči promet) in v zvezi s tem izvaja ukrepe, določene z zakonom in občinskimi predpisi.
20. člen
Občinski redar mora imeti izobrazbo V. stopnje, najmanj dve leti delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka.
Občinski redar mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v roku šestih mesecev od razporeditve na
delovno mesto občinskega redarja.
21. člen
Če pri opravljanju nadzorstva občinski redar ugotovi,
da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– izreči opozorilo,
– namestiti na vozilo obvestilo o prekršku,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
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– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nad-

zora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni
ukrepi, za katere ni sam pristojen,
– odrediti druge ukrepe v skladu z zakoni in občinskimi
predpisi ter opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za
katere je pooblaščen.
V. VODENJE EVIDENCE OPOZORIL
22. člen
Oseba, ki opravlja nadzor po tem odloku lahko storilcu
prekrška izreče opozorilo za primere, ko je storjeni prekršek
neznatnega pomena, in če oceni, da je glede na pomen
dejanja opozorilo zadosten ukrep.
Evidenco o izrečenih opozorilih vzpostavi in vodi občinski inšpektor, pri čemer smiselno upošteva določbe ustrezne državne uredbe, ki določa način izrekanja, vsebino obrazca in način vodenja evidence opozoril, ki jih izrekajo policisti.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje takoj na
kraju prekrška pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je
določen z odločbo občinskega inšpektorja (prva alinea 8.
člena);
– ne omogoči občinskemu inšpektorju nemoteno
opravljanje inšpekcijskega nadzora (12. člen).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na
kraju prekrška odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na
kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
24. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje takoj na
kraju prekrška pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki:
– ovira komunalnega nadzornika pri izvrševanju komunalnega nadzora ali mu noče dati potrebnih pojasnil v zvezi z
opravljanjem nadzora (prvi odstavek 18. člena);
– če ne izpolni odrejenega ukrepa komunalnega nadzornika (drugi odstavek 18. člena).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na
kraju prekrška odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na
kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
Denarne kazni, določene v 23. in 24. členu tega odloka, se do uskladitve posameznih predpisov iz 3. člena tega
odloka z določbami ustreznih zakonov ter z določbami tega
odloka uporabljajo tudi za kršitve, določene v teh posameznih predpisih, in se izrekajo na kraju samem.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov tega poglavja se
za kršenje pravil prometa na občinskih cestah na kraju samem izrekajo enake denarne kazni, kot so določene z zakonom, ki ureja varnost cestnega prometa, če poseben odlok
ne določa drugače.
27. člen
Število delovnih mest občinskih inšpektorjev, komunalnih nadzornikov in občinskih redarjev in druge posebne
pogoje, ki jih morajo te osebe izpolnjevati, se določi z aktom
o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Akt iz prejšnjega odstavka je treba uskladiti z določbami tega odloka v 30 dneh od njegove uveljavitve.
28. člen
Akt, s katerim se določi obrazec službene izkaznice za
občinske inšpektorje in komunalne nadzornike in postopek
za njeno izdajo in uporabo, izda župan v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-5/01-103
Kočevje, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

297.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta Jezero za del planske celote P5/R1 –
1. faza

Na podlagi 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89, Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 33. 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 27. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99
– popravek), je Občinski svet občine Kočevje na 27. redni
seji dne 17. 1. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
Jezero za del planske celote P5/R1 – 1. faza
1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta Jezero
za del planske celote P5/R1 – 1. faza, ki ga je izdelalo
podjetje AG-inženiring d.o.o. iz Kočevja, pod št. proj.
51/2001 v novembru 2001, za dobo 30 dni.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, Krajevne skupnosti Kočevjemesto, TZO 8, Kočevje in Krajevne skupnosti Šalka vas,
Šalka vas 38, Kočevje.
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3. člen
V času javne razgrnitve bo Oddelek za okolje in prostor
občine Kočevje organiziral javno razpravo (obravnavo) o
osnutku ureditvenega načrta. O kraju in času razprave bodo
občani obveščeni naknadno preko lokalnih medijev.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestu
javne razgrnitve, ali pa jo pisno posredujejo na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za okolje in prostor, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje. Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po začetku javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-64/00-141
Kočevje, dne 18. januarja 2002.
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– udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi in projekti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
3. člen
Komisija za potrditev izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov, občinska
uprava in predlagatelji programov oziroma projektov se pri
pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih, ki so
obvezni in sestavni del pravilnika.
Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka na smejo
spremeniti.
II. POSTOPEK

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

298.

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju
programov kulturnih društev in kulturnih
projektov iz proračuna Občine Kočevje

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00), 21. in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US in 70/00) ter 27. in 51.
člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in
53/99 – popravek) je Občinski svet občine Kočevje na
27. seji dne 17. 1. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o financiranju in sofinanciranju programov
kulturnih društev in kulturnih projektov iz
proračuna Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe kulturnih društev in kulturne projekte, ki so lokalnega
pomena, in jih iz javnih sredstev financira ali sofinancira
Občina Kočevje.
2. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov –
vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,

4. člen
Postopek razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev
izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve
sredstev namenjenih za programe kulturnih društev in kulturnih projektov,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov kulturnih društev in kulturnih projektov (v
nadaljnjem besedilu: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o projektih in programih ter ocena
skladnosti s pogodbami izvajalcev.
5. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog
občinske uprave župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanju občinskega proračuna.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne
daljši od dveh mesecev.
Javni razpis se objavi v lokalnem časopisu in na oglasni
deski Občine Kočevje.
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III. VSEBINSKE DOLOČBE

7. člen
Izvajalci kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
8. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma da s svojim dosedanjim delom izkazujejo
pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na
področju kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon
o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo
leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt
aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni avtorji, da dostavijo osnutek projekta, ki
zagotavlja ustrezno kakovost.
9. člen
Pravočasno prispele popolne prijave na razpis zbira
občinska uprava, ki po preteku roka odpre predloge in
zapisniško naredi seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in namenih.
Na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov
pripravi občinska uprava predlog izbora kulturnih programov
in projektov ter predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki
jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine.
Predlog obravnava Komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe kulturnih društev
in kulturne projekte občine Kočevje, ki jo imenuje župan.
Mandat komisije je štiri leta, sestavljajo pa jo:
– en predstavnik Odbora za kulturo in šport,
– en predstavnik Območne izpostave Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti,
– en predstavnik občinske uprave,
– trije predstavniki društev, od tega eden za področje
vokalne glasbe, eden za področje instrumentalne glasbe in
eden za ostala področja,
– en predstavnik javnih zavodov s področja vzgoje in
izobraževanja.
10. člen
Komisija s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o
izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu
občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa.
Izbrani predlagatelj postane izvajalec po sprejemu proračuna in obojestranskem podpisu pogodbe.
Župan za vsako leto posebej sklene z izvajalci kulturnih
programov in projektov pogodbe o sofinanciranju. Če izbra-
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ni izvajalec pogodbe ne podpiše v roku petnajstih dni od
prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve
za sofinanciranje.
V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt,
višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih
sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Do podpisa pogodbe in sprejema občinskega proračuna prejemajo društva mesečno dotacijo v višini 90% povprečno izplačane mesečne dotacije za preteklo leto.
Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih
nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v
skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Kolikor izvajalci na izpolnjujejo obveznosti, določenih s
pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski
proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega
člena, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju
posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega
razpisa, vendar le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa oziroma projekta in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
IV. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po
enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-144/01-0153
Kočevje, dne 18. januarja 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

KRŠKO
299.

Odlok o ustanovitvi Ustanove štipendijska
fundacija Adama Bohoriča Krško

Na podlagi 29., 72. in 73. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00), 4. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 10. 1.
2002 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi Ustanove štipendijska fundacija
Adama Bohoriča Krško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Krško (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja ustanovo na področju štipendiranja in podeljevanja študijskih pomoči študentom in dijakom s stalnim
prebivališčem na območju Občine Krško ter širšem območju regije Posavje, Ustanovo štipendijska fundacija Adama
Bohoriča Krško (v nadaljevanju: ustanova).
2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanoviteljice,
– ime in sedež ustanove,
– namen ustanove,
– navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti,
– premoženje ustanove,
– organe ustanove,
– način in postopek imenovanja članov uprave,
– statusne spremembe in prenehanje,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJICE
3. člen
Ustanoviteljica ustanove je:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14.
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katere je izkazan interes na območju Občine Krško ter Posavja,
– izvajanje promocijskih dejavnosti v smislu promocije
ustanove, štipenditorjev in štipendistov,
– informiranje in svetovanje študentom in dijakom ter
ostalemu perspektivnemu kadru,
– nudenje pomoči pri pridobivanju denarnih pomoči in
štipendij tujih ustanov,
– opravljanje ostalih dejavnosti v skladu z namenom
ustanove.
6. člen
Uresničevanje namena ustanove se uredi na način določen v temeljnih izhodiščih za delovanje Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško, ki jih sprejme ustanoviteljica in v statutu ustanove.
7. člen
Za izvajanje dejavnosti bo ustanova sodelovala z ustreznimi organi doma in v tujini.
Ustanova opravlja dejavnosti v skladu s finančnimi in
kadrovskimi zmožnostmi.
V. USTANOVITVENO PREMOŽENJE
8. člen
Ustanovitveno premoženje ustanove obsega del namenskih sredstev, potrebnih za izvajanje namena ustanove v
koledarskem letu 2002.
Vrednost ustanovitvenega premoženja znaša 990.000
SIT in obsega denarna sredstva ustanoviteljice položena na
račun ustanove.
Ustanovitveno premoženje se lahko zmanjša za izvajanje namena ustanove.
VI. PREMOŽENJE USTANOVE

III. IME IN SEDEŽ USTANOVE
4. člen
Ime ustanove je: Ustanova štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško.
Skrajšano ime je: Fundacija Adama Bohoriča Krško.
Sedež ustanove je: Cesta krških žrtev 23, Krško.
IV. NAMEN USTANOVE
5. člen
Namen ustanove je splošnokoristen, dobrodelen in trajen.
Namen ustanove je zagotavljanje denarne in svetovalne
podpore za izobraževanje dijakov, študentov in drugega perspektivnega kadra za razvoj Občine Krško ter Posavja doma
in v tujini.
Ustanova zagotavlja izvajanje namena zlasti z izvajanjem naslednjih dejavnosti:
– dodeljevanje denarnih sredstev v obliki subvencioniranih kadrovskih štipendij dijakom, študentom in drugemu
perspektivnemu kadru iz Občine Krško ter Posavja za šolanje doma in v tujini, za katere je izkazan interes na območju
Občine Krško,
– dodeljevanje študijskih pomoči, subvencioniranje kreditnega načina študija in drugih oblik nudenja denarne pomoči dijakom, študentom in drugemu perspektivnemu kadru
iz Občine Krško ter Posavja za šolanje doma in v tujini, za

9. člen
Premoženje ustanove zajema ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno premoženje.
Ustanova pridobiva premoženje za izvajanje svojega
namena iz naslednjih virov:
– proračunska sredstva ustanoviteljice na podlagi letnega programa dela ustanove,
– sorazmerni prispevki pravnih in fizičnih oseb vključenih v izvajanje namena ustanove,
– z darili in drugimi naklonitvami s strani domačih ali
tujih fizičnih ali pravnih oseb,
– proračunska sredstva države,
– s prihodki od opravljanja dejavnosti,
– iz drugih virov.
Prihodki ustanove se uporabljajo le za izvajanje namena ustanove in za poslovanje ustanove.
10. člen
Uprava je dolžna voditi stalno, celovito in popolno evidenco o premoženju ustanove. Uprava je dolžna skrbeti za
upravljanje premoženja ustanove in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja ter skrbeti za stabilnost naložb
denarja.
11. člen
Ustanova odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.
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VII. ORGANI USTANOVE

12. člen
Organi ustanove so:
– uprava,
– komisija za izbor.
Imenovanje, sestavo, mandat, pristojnost in odločanje
organov ustanove podrobneje določa statut ustanove.
VIII. UPRAVA USTANOVE
13. člen
Uprava ustanove šteje tri člane.
Dva člana uprave imenuje ustanoviteljica.
Enega člana uprave imenuje Gospodarska zbornica
Posavja.
Člani uprave se imenujejo za mandatno obdobje štirih
let.
Delo članov uprave je častno in neprofesionalno.
Imena prvih članov uprave se vnese v akt o ustanovitvi v
obliki notarskega zapisa.
14. člen
Uprava ima predsednika.
Predsednika izvolijo člani uprave izmed sebe.
Predsednik uprave predstavlja in zastopa ustanovo brez
omejitev, razen omejitev, ki so določene v zakonu o ustanovah, v tem odloku in statutu ustanove.
15. člen
Uprava skrbi za izvajanje namena ustanove, zastopa
ustanovo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, z
aktom o ustanovitvi in s pravili.
Uprava je dolžna ravnati s premoženjem ustanove s
skrbnostjo dobrega gospodarja.
16. člen
Uprava sprejema odločitve z večino glasov članov. Če
je rezultat neodločen, odloči glas predsedujočega.
Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so
stranke oziroma so drugače udeleženi on sam, njegov zakonec ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.
IX. STATUT
17. člen
Ustanoviteljica bo najkasneje v 30 dneh po izdaji soglasja k ustanovitvenemu aktu s strani organa pristojnega za
ustanove sprejela statut ustanove.
Če ustanoviteljica statuta v danem roku ne sprejme,
sprejme statut uprava soglasno in ga posreduje ustanoviteljici ter organu pristojnemu za ustanove v treh mesecih po
izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi.
18. člen
Statut določa zlasti:
– podrobnejšo organizacijo ustanove,
– imenovanje, sestavo, mandat, pristojnosti in odločanje organov ustanove,
– določbe za upravljanje in zastopanje ustanove,
– način razpolaganja s prihodki in premoženjem ustanove,
– ostale določbe pomembne za delovanje ustanove.
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19. člen
Uprava lahko spremeni statut s soglasjem vseh članov.
Uprava je dolžna s spremembo statuta seznaniti ustanoviteljico in organ, pristojen za ustanove, v roku 14 dni.
X. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE
20. člen
Ime, sedež ali namen ustanove se lahko spremeni, če
tako soglasno določi uprava.
Sprememba je veljavna šele, ko da soglasje organ,
pristojen za ustanove.
21. člen
Ustanova preneha:
– če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja
namena ustanove,
– če namen ustanove postane nemogoč,
– če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.
Ustanova preneha z delovanjem, če tako soglasno določi uprava, pri čemer mora upoštevati voljo in namen ustanoviteljice.
Odločitev uprave je veljavna, ko da k njej soglasje
organ, pristojen za ustanove.
XI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Odlok o ustanovitvi Ustanove štipendijska fundacija
Adama Bohoriča Krško je pravna in vsebinska podlaga za
pripravo akta o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa.
23. člen
Ustanova postane pravna oseba zasebnega prava, ko
organ, pristojen za ustanove, izda soglasje k aktu o ustanovitvi.
24. člen
Akt o ustanovitvi lahko spremeni ustanoviteljica, če je
to nujno za nadaljnje delo ustanove.
Sprememba akta o ustanovitvi je veljavna, ko da soglasje k spremembi organ, pristojen za ustanove.
25. člen
Za izvajanje strokovnih in administrativnih nalog ustanove se izbere obstoječo pravno osebo s področja dela
ustanove.
Izbor izvajalca strokovnih in administrativnih nalog ustanove opravi uprava na predlog ustanovitelja.
V primeru prenehanja ustanove se ostanek premoženja
v skladu z voljo in namenom ustanoviteljice dodeli drugi
ustanovi, ki izvaja enak namen. Če taka ustanova ne obstaja
se ostanek premoženja dodeli ustanovi, ki izvaja podoben
namen.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-03-2/2001-700
Krško, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.
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300.

Odlok o lokacijskem načrtu Centralna čistilna
naprava Brestanica

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet
občine Krško na 29. seji dne 10. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu Centralna čistilna naprava
Brestanica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt Centralna
čistilna naprava Brestanica, ki ga je izdelal Savaprojekt, d.d.
Krško, pod številko LN 53/01.
2. člen
Lokacijski načrt Centralna čistilna naprava Brestanica
(v nadaljevanju: CČN) vsebuje tekstualni del, pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij ter grafične priloge:
Tekstualni del:
– veljavna zakonska in urbanistična regulativa,
– planska izhodišča,
– analiza obstoječega stanja,
– ureditev prostora in pogoji za izvajanje,
– vpliv predvidenih prostorskih ureditev na okolje,
– ocena stroškov,
– etapnost poseganja v prostor in možnost neplaniranih povečanj zmogljivosti naprave,
– odstopanja od določil lokacijskega načrta,
– obveznosti investitorja in izvajalcev,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del:
– izsek iz grafičnih prilog dolgoročnega plana Občine
Krško, M 1: 5000,
– pregledna situacija, M 1: 5000,
– katastrski načrt, M 1: 2880,
– geodetska podloga, M 1: 1000,
– situacija objektov CČN Brestanica, M 1: 250,
– ureditvena situacija, M 1: 1000,
– vzdolžni in prečni profil območja čistilne naprave,
M 1: 250,
– vzdolžni profil tlačnega cevovoda (dovoda na CČN),
M 1: 1000/100,
– vzdolžni profil odvodnega kanala iz CČN,
M 1: 1000/100,
– situacija z elementi za zakoličbo, M 1: 1000,
– načrt gradbenih parcel, M 1: 2880.
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II. MEJE OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Območje, zajeto z lokacijskim načrtom, obsega ca.
2,7 ha. Meja in območje lokacijskega načrta CČN Brestanica potekata po naslednjih parcelah: k.o. Brestanica; parc.
št. 530/4, 530/5, 530/2, 591/2, 583/2, 590/2, 589.
Dotočni kolektor odpadnih voda, črpališče in zahodni
del trase tlačnega voda kanalizacije so opredeljeni v ureditvenem načrtu Brestanica-trg (UN 121/92, objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/96) in tako niso predmet tega lokacijskega načrta.
4. člen
Lega objektov in naprav
Tlačni vod kanalizacije: k.o. Brestanica; parc. št.
583/2, 530/2, 530/5.
Objekti in naprave CČN Brestanica: k.o. Brestanica;
parc. št. 530/5, 530/2, 591/2.
Iztok prečiščenih odpadnih voda v Savo: k.o. Brestanica; parc. št.: 591/2, 583/2, 590/2, 589.
Sanacija kamnoloma: k.o. Brestanica; parc. št. 530/5,
530/2, 530/4, 591/2, 583/2.
III. FUNKCIJA PREDVIDENEGA POSEGA
5. člen
Zmogljivost CČN Brestanica znaša 4.800 PE, koncept
naprave pa omogoča povečanje biokemijske zmogljivosti
naprave do 5.700 PE.
V primeru povečanja kapacitete čistilne naprave se
dogradi še en biološki blok manjše oziroma enake zmogljivosti (skupno do ca. 10.000 PE) na vzhodnem delu območja čistilne naprave.
6. člen
Zgradi se klasična biološka čistilna naprava s kontinuiranim pretokom skozi napravo, z aerobno stabilizacijo blata
in nitri-denitrifikacijo. Čiščenje bo potekalo v naslednjih stopnjah:
– črpanje odpadnih voda,
– mehansko predčiščenje,
– biološka stopnja; aerobna stabilizacija blata, ki bo
omogočala tudi čiščenje dušikovih spojin,
– kemijsko čiščenje fosforja – v primeru potrebe,
– stabilizacija, strojno zgoščevanje in dehidracija blata.
Pred začetkom obratovanja CČN Brestanica morajo
biti tehnološke vode iz industrije pred izpustom v javno kanalizacijo ustrezno predčiščene.
IV. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN OBLIKOVANJE
POSEGOV
7. člen
Na območju kompleksa se zgradijo naslednji objekti:
– Upravno pogonski objekt:
tloris: 9 x 20,5m
višina (pritličje): 5,6 m nad koto terena
streha: simetrična dvokapnica z naklonom ca. 30°
– Prezračevalni bazen z naknadnim usedalnikom blata:
tloris: ∅ 24,7m
skupna globina: 6 m
višina nad koto terena: 2,8 m
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– Črpališče interne kanalizacije:
premer jaška črpališča: 1,40 m
število črpalk: 2
premer tlačnega cevovoda: 100 mm
– vodomerni jašek:
Objekt je izveden kot armirano betonska konstrukcija,
temeljena na temeljni plošči. Objekt je vkopan v zemljo.
Jašek je pokrit z LTŽ pokrovom.
– Cisterna za kurilno olje:
Vkopana dvoplaščna cisterna za kurilno olje s kapaciteto 2 m3.
– Plato strojno zgoščenega blata:
Tloris: 6 x 14 m (z urejenim naklonom za odvajanje
blatnenice)
– Pretakališče nevarnih snovi:
Tloris: 4 x 9 m (z urejenim naklonom)
– Asfaltiran plato:
Ob objektih se uredi asfaltiran plato in v sklopu le-tega
parkirišča za zaposlene.
Ostale površine so urejene kot zelene površine.
Kota platoja, na kateri so locirani objekti, je 167,95 do
167,75 mnm.
Pri nadaljnjem projektiranju objektov čistilne naprave
se upošteva koto predvidene akumulacije HE Krško (164
mnm + 1m varnostnega dviga = 165 mnm) zaradi vzgona
savske vode in posledično tesnjenja objektov.
8. člen
Oblikovni pogoji
Upravni objekt se izvede kot integralni objekt, ki združuje različne funkcije. Zgradi se enoetažna zgradba z dvojno
višino stropa. Objekt je izveden kot masivna konstrukcija.
Streha se izvede kot dvokapnica, pokrita s strešnikom v
opečni ali temni barvi. Fasada se poslika z barvo, ki se
ujema s krajinskimi značilnostmi in arhitekturnimi zahtevami.
Prezračevalni bazen z naknadnim usedalnikom blata se
izvede kot integralna armirano betonska konstrukcija in je
delno vkopan v zemljo.
Črpališče interne kanalizacije je vkopano in se izvede
kot samostojen objekt tipske izvedbe.
Na območju čistilne naprave so asfaltirane površine
namenjene prometu in dostopu do objektov. Ostale površine se ozelenijo s travo, okrasnim grmovjem in visokim drevjem.
9. člen
Stalna zasedenost zemljišč
Objekti in naprave CČN Brestanica: k.o. Brestanica;
parc. št. 530/5, 530/2, 591/2.
Začasna zasedenost zemljišč
Tlačni vod kanalizacije: k.o. Brestanica; parc. št.
583/2, 530/2, 530/5.
Iztok prečiščenih odpadnih voda v Savo: k.o. Brestanica; parc. št. 591/2, 583/2, 590/2, 589.
Sanacija kamnoloma: k.o. Brestanica; parc. št. 530/5,
530/2, 530/4, 591/2, 583/2.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA
10. člen
Železnica
Železniško progo Ljubljana–Dobova, industrijski tir,
SVTK kable ter ozkotirno železnico prečka kanalizacijski vod
– odtok prečiščenih voda čistilne naprave v Savo.
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Prečkanje se izvede v km 471+400 s prebojem z
zaščitno cevjo v globini (teme cevi) min. 2 m pod koto
terena.
Zaradi miniranja sten opuščenega kamnoloma se v tem
času omeji (ali celo prekine) železniški promet ter izvede
popolno zaporo ceste LC št. 191090 Videm–Brestanica.
Cesta
Izvedeta se dva dovoza z lokalne ceste LC št. 191090
Videm–Brestanica na plato čistilne naprave (glavni za dovoz
do objektov CČN in stranski za vzdrževanje kamnoloma). Na
priključkih in lokalni cesti mora biti zagotovljena ustrezna
preglednost in postavljena ustrezna prometna signalizacija.
Trasa tlačnega voda kanalizacije poteka v vozišču lokalne ceste LC št. 191090 Videm–Brestanica in jo tik pred
vtokom v CČN prečka. Enako jo prečka tudi izpust prečiščenih odpadnih voda v Savo, ki se ga izvede s prebojem pod
cesto v zaščitni cevi.
Zaradi gradbenih del se izvede polovično zaporo te
ceste na odseku od mostu preko potoka Brestanica do
kamnoloma.
11. člen
Vodovod
Potrebna je rekonstrukcija obstoječega vodovoda s
cevmi ∅ 80 mm za zagotovitev preskrbljenosti CČN s pitno
in požarno vodo. Vodovod poteka v varovalnem progovnem
pasu železnice, zaradi česar mora biti oddaljen od osi skrajnega železniškega tira min. 5,2 m.
Trasa vodovodnega priključka prečka cesto LC št.
191090 Videm–Brestanica in poteka do upravno pogonskega objekta. Priključek se zgradi iz polietilenskih cevi PE
∅ 80 mm v dolžini ca. 15 m.
V zvezi s požarno varnostjo se v bližini objektov CČN
izvede hidrantna mreža z dvema nadzemnima hidrantoma.
Kanalizacija
Zgradi se tlačni vod kanalizacije iz PE DN 250 mm v
dolžini 527 m od črpališča odpadnih voda do čistilne naprave. Tlačni vod poteka v cestnem telesu lokalne ceste LC št.
191090 Videm–Brestanica ter v varovalnem progovnem pasu železnice, zaradi česar mora biti oddaljen od osi skrajnega železniškega tira min. 6 m.
Odpadne vode iz interne kanalizacije se iz črpališča
črpajo po tlačnem cevovodu v kombinirano napravo za mehansko predčiščenje.
Za odvod prečiščenih odpadnih voda iz CČN se zgradi
iztok v Savo iz cevi PVC DN 400 mm v dolžini 37,6 m.
Prečkanje lokalne ceste LC št. 191090 Videm–Brestanica
se izvede s prebojem v zaščitni cevi. Križanje z železnico se
izvede s prebojem v zaščitni cevi, čimbolj pravokotno na os
tira.
Kota iztoka prečiščenih odpadnih voda v Savo je
163,94 mnm. Zaradi predvidene akumulacije HE Krško se
iztok načrtuje tako, da bo ustrezno zaščiten tudi za primer
varnostnega dviga vode do kote 165 mnm.
Elektrika
Za potrebe CČN Brestanica se zgradi elektroenergetski priključek od transformatorske postaje Kamnolom do
upravno pogonskega objekta. Kablovod se položi ob cesti
LC št. 191090 Videm–Brestanica v skupni dolžini ca.
150 m. Upošteva se tudi rezerviran koridor kablovoda 20kV
za TP Brestanica Kamnolom.
Za potrebe napajanja z električno energijo vhodnega
črpališča (na desnem bregu potoka Brestanica) se položi
električni kabel od upravne stavbe do črpališča.
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Ogrevanje
V sklopu upravnega objekta se za ogrevanje izvede
kotlovnica na kurilno olje. Lokacija vkopane dvoplaščne cisterne s kurilnim oljem kapacitete 2 m3 je na zelenici ob
zahodnem robu platoja pred upravnim objektom.
Po izvedbi plinifikacije Brestanice se tudi čistilna naprava priključi na plinovodno omrežje.
Telefon
Zgradi se telefonski priključek za potrebe čistilne naprave. Priključi se na primarno telefonsko omrežje, ki poteka ob cesti LC št. 191090 Videm–Brestanica. Priključek
poteka preko omenjene ceste do upravno pogonskega objekta.
12. člen
Pred začetkom gradbenih del na CČN Brestanica se
vsa križanja s komunalnimi vodi zakoličijo na terenu. Vsa
dela na območju komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija,
VN kablovodi, telefonski kablovodi in SVTK kabli) se opravijo
ročno ob prisotnosti upravljalcev vodov. Pri izvedbi del je
potrebno upoštevati vse veljavne tehniške in varnostne predpise.
VI. UKREPI ZA ZAŠČITO IN VARSTVO OKOLJA
13. člen
Varstvo voda
Kvaliteta izlivne vode iz CČN v reko Savo ne sme presegati mejnih dopustnih vrednosti, določenih s predpisi.
Varstvo zraka
Iz območja CČN ne sme prihajati do prekomernih emisij škodljivih plinov.
Varstvo pred hrupom
Območje čistilne naprave se na podlagi predpisov uvršča v IV. območje varstva pred prekomernim hrupom (mejna
nočna raven je 70 dBA, mejna dnevna raven 70 dBA).
V času obratovanja čistilna naprava ne sme presegati
dovoljenih ravni hrupa.
Odpadki
Odpadno blato se začasno odlaga na začasni deponiji
na platoju CČN, nato pa odvaža na komunalno deponijo.
Iz prostora za mehansko predčiščenje prihajajo še tri
vrste odpadkov:
– trdne plavajoče delce se zajema s finimi rotacijskimi
grabljami in odlaga v zabojnik na kolesih;
– pesek se useda na dnu peskolova in se s pomočjo
izdvajalca peska transportira v zabojnik za pesek;
– plavajoče snovi, izločene v lovilcu maščob, se prečrpava v zabojnik za plavajoče snovi.
Omenjeni odpadki se odlagajo na deponiji komunalnih
odpadkov.
Varstvo pred požarom
Za zaščito pred požarom se izvede hidrantna mreža z
nadzemnimi hidranti.
Dostop za morebitno intervenco se zagotovi z lokalne
ceste.
Obramba in zaščita
Pri projektiranju in gradnji objektov je potrebni upoštevati, da se nahaja lokacija čistilne naprave v coni z osnovnim
potresnim pospeškom tal 0,2 (g).
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VII. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
14. člen
Tolerance
Možna so odstopanja od horizontalnih in vertikalnih
gabaritov objektov ter njihove postavitve znotraj območja
CČN, vendar pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov na podlagi zahtev tehnologije. Možna so tudi odstopanja pri sami tehnologiji ob
predpostavki, da so s spremembo doseženi najmanj enaki,
sicer pa boljši in racionalnejši učinki.
Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje od
potekov predvidenih tras, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva ali ustreznejše rešitve, vendar ne odstopanje od določenih minimalnih vrednosti.
Minimalna kota izpusta prečiščenih voda je 163,94
mnm.
15. člen
Ureditev gradbišča
Gradbišče se uredi znotraj območja lokacijskega načrta.
Gradnja objektov čistilne naprave se bo opravljala na
območju opuščenega kamnoloma Brestanica, gradnja kanalizacijskega kolektorja pa po prometnicah.
Dostop do gradbišča se uredi s ceste LC št. 191090
Videm–Brestanica.
Na gradbišču se izvedejo potrebni infrastrukturni priključki.
Posebno pozornost se posveti varstvu delavcev in varnosti cestnega prometa v času gradnje. Po končani gradnji
se gradbišče uredi in povrne v prvotno stanje.
16. člen
Sanacija opuščenega kamnoloma
Sanacijo opuščenega kamnoloma se izvede zaradi varnosti ljudi in objektov CČN Brestanica ter degradiranega
okolja oziroma krajine z namenom zmanjšanja negativnega
vizualnega vpliva kamnoloma na okolico.
Sanacijo opuščenega kamnoloma se izvede po posebnem projektu ter se nanj pridobi ustrezna soglasja.
VIII. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
17. člen
Izgradnja objektov in naprav centralne čistilne naprave
poteka v naslednjih fazah:
– prva faza: sanacija opuščenega kamnoloma,
– druga faza: izgradnja čistilne naprave, ki se izvede v
dveh fazah.
V prvi fazi se zgradijo vsi objekti čistilne naprave, vgradi
se tudi vsa oprema, z izjemo opreme za denitrifikacijo in
kemijsko čiščenje fosforja.
V drugi fazi se (v kolikor bo to potrebno) vgradi še
oprema za denitrifikacijo in kemijsko čiščenje fosforja, lahko
tudi kot terciarno čiščenje.
V primeru povečanja kapacitete čistilne naprave se
dogradi še en biološki blok manjše oziroma enake zmogljivosti (skupno do ca. 10.000 PE) na vzhodnem delu območja čistilne naprave. Upravno pogonski objekt je zasnovan
tako, da ga ob eventualnem povečanju zmogljivosti naprave
ne bo potrebno povečevati.
Etapnost izvajanja se lahko spremeni, v kolikor nova
tehnologija to omogoča in stanje CČN ustreza predpisom o
obratovanju čistilnih naprav.
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IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
18. člen
Poleg nalog in drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati naslednje:
– investitor oziroma izvajalec je pri pripravi projektov
PGD/PZI infrastrukturnih omrežij dolžan upoštevati veljavne
tehniške predpise in zakonsko regulativo. Projekti morajo
biti usklajeni s strokovnimi službami upravljalcev omrežij;
– investitor oziroma izvajalec ne sme poškodovati infrastrukturnih omrežij. Vse morebitne poškodbe na njih ter
stroški, ki bi jih upravljalcem omrežij povzročila predmetna
gradnja in obratovanje, finančno in kazensko bremenijo investitorja oziroma izvajalca. Prav tako bremenijo investitorja
stroški, ki bi nastali na objektih ali napravah CČN zaradi
obratovanja infrastrukturnih omrežij;
– potrebno je zagotoviti nemoteno oskrbo potrošnikov
s pitno vodo, električno energijo, telefonskim omrežjem ter
jim omogočiti stalno uporabo ceste in železnice;
– pred začetkom kakršnihkoli del je potrebno o nameravanem izvajanju obvestiti upravljalce infrastrukturnih omrežij. Vsa dela pri tangiranju omrežij je potrebno izvajati pod
nadzorom upravljalcev na stroške investitorja;
– po končanih delih je investitor dolžan pridobiti izjavo
o izpolnjenih pogojih soglasja upravljalcev;
– hkrati z rekonstrukcijo vodovoda se izvedejo prevezave vseh obstoječih odcepov in hišnih priključkov po navodilih upravljavca vodovoda;
– za križanje iztoka iz čistilne naprave z železniško
progo je potrebno izdelati poseben projekt;
– železniški promet se v času gradbenih del pri prečkanju železnice omeji, oziroma v času miniranja v kamnolomu
na tem odseku proge zapre – po pogojih upravljalca (Slovenske železnice);
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
negativne posledice in poravnati vse odškodnine v prostoru,
ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja čistilne naprave.
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301.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organiziranju Poklicne gasilske enote Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odločba – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl.
US RS in 70/00), 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni list
RS, št. 71/93 in 28/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je
Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 10. 1. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
1. člen
V odloku o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
(Uradni list RS, št. 24/91, 92/99, 22/00 in 75/00) (v
nadaljevanju: PGE Krško), se 9. člen spremeni in dopolni
tako, da glasi:
»Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda ima 8 članov, od katerih imenuje tri predstavnike ustanovitelj, dva predstavnika izvolijo delavci PGE
Krško in po enega predstavnika delegira vsak od treh največjih uporabnikov storitve PGE Krško. Predsednik sveta zavoda je eden od članov, ki jih imenuje ustanovitelj.
Za uporabnika iz predhodnega odstavka tega člena se
šteje uporabnik, ki ima sklenjeno pogodbo s PGE Krško o
rednem zagotavljanju javne gasilske službe za obdobje petih
let.
Člani sveta zavoda se imenujejo za štiri leta in so lahko
ponovno imenovani.
Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov vseh
članov, v primeru neodločenega glasovanja, je odločilen
glas predsednika sveta zavoda.«.

19. člen
Lokacijski načrt centralne čistilne naprave Brestanica
je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za
urejanje prostora Občine Krško, v Krajevni skupnosti Brestanica in na Upravni enoti Krško.

2. člen
Spremeni in dopolni se 13. člen tako, da glasi:
»Morebitni presežek prihodkov nad odhodki zavoda v
določenem poslovnem letu se s soglasjem sveta zavoda
uporabi za potrebe in namen, ki je opredeljen v programu
dela in planu investicij PGE Krško v naslednjem poslovnem
letu.«.

20. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta Centralne
čistilne naprave Brestanica izvajajo pristojne inšpekcijske
službe in komunalni nadzornik Občine Krško.

3. člen
Mandat novo delegiranim članom sveta zavoda začne
teči v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka in traja do
izteka mandata sedanjim članom sveta zavoda.

21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

X. KONČNE DOLOČBE

Št. 403-65/99-0602
Krško, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

Št. 1-028-12/91
Krško, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.
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302.

Odlok o začasnem zavarovanju rastišča
navadne jarice na Bohorju

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99), zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97,
87/97, 73/98, 31/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94
– odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95
– obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US
RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl.
US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 10. 1. 2001 sprejel

ODLOK
o začasnem zavarovanju rastišča navadne jarice
na Bohorju
1. člen
Rastišče navadne jarice na Bohorju se začasno zavaruje z namenom, da se na tem območju ohrani redka in
ogrožena rastlinska vrsta navadna jarica (Eranthis hyemalis
/L./ Salisb.).
2. člen
Območje rastišča jarice iz 1. člena leži na južnem
pobočju Velikega Javornika na delu parcele številka 196/26,
k.o. Stranje, ki je v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
Meja zavarovanega območja poteka od izhodiščne točke na občinski meji Krško/Šentjur pri Celju, ki je 50 m
zahodno od meje katastrskih občin Stranje in Dobrava, 280
m proti jugozahodu po občinski meji, nakar se obrne proti
jug-jugovzhodu in poteka v tej smeri 150 m, nato se lomi
proti jugovzhodu in poteka do ceste Žveglič–Travni laz. Po
tej cesti poteka meja proti vzhodu 110 m, nato se obrne in
poteka proti severu 130 m, nato se lomi proti sever-severovzhodu in poteka do izhodiščne točke.
Meja zavarovanega območja se označi v naravi z rdečo
črko “J” na drevesih na mestih, kjer se mejna linija lomi
oziroma spremeni smer.
Grafični prikaz zavarovanega območja na TTN 1:5000
je na vpogled na Občini Krško, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja.
Del tega odloka so tudi “Strokovne osnove za razglasitev rastišč navadne jarice na Bohorju za naravno znamenitost” (št. 02-3529/1-00), ki jih je izdelal Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine v Celju.
3. člen
Da bi se ohranila populacija jarice v ugodnem stanju ter
da bi se onemogočilo poseganje, ki škodljivo vpliva na rastline ali rastlinsko združbo, velja na zavarovanem območju iz
prejšnjega člena naslednji varstveni režim.
Prepovedano je:
1. odstranjevati in spreminjati vegetacijo ter trgati cvetje;
2. nabirati semena jarice;
3. spreminjati kislost oziroma alkalnost tal;
4. odstranjevati zemljo, rušo ali kamninsko podlago;
5. zasipavati in odlagati materiale;
6. odlagati odpadke;
7. izvajati zemeljska dela in gradnje vseh vrst;
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8. pasti rejne živali;
9. kuriti;
10. izvajati športno-rekreativne dejavnosti.
Ne glede na prepovedi iz drugega odstavka tega člena
se gospodari z gozdom v prid plemenitih listavcev, delež
jelke se postopoma zmanjša, smreka se sčasoma v celoti
odstrani. Vsa gozdna dela potekajo takrat, ko so tla zmrznjena. Ohranja se minimalni gozdni red. V rastišču se ne gradi
novih vlak.
4. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka,
če stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka.
5. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo
pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik Občine Krško.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti.
Št. 353-01-3/01-0501
Krško, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LITIJA
303.

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Litija

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00), odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/02),
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in 2/01) je
Občinski svet občine Litija na drugem nadaljevanju 28. redne seje dne 17. 12. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Litija
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za izračun cene
ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: ravnanje)
za povzročitelje komunalnih odpadkov.
2. člen
Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
povzročitelji) so zavezani k plačilu cene za ravnanje. Povzro-
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čiteljem ravnanje zaračunava pristojni občinski organ ali po
njegovem pooblastilu izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen
Ravnanje se zaračunava posameznim povzročiteljem
mesečno na podlagi upravičenih kalkulativnih stroškov po
obračunskih enotah. Cena vključuje naslednje tarifne elemente:
– cena zbiranja in odvoza odpadkov,
– cena razvrščanja, obdelave, predelave odpadkov,
– cena odstranjevanja odpadkov.
Cena se lahko izračunava kot upravičena cena, ki vključuje tudi investicije.
4. člen
Obračunske enote so ali kg ali m3 odpadkov. Končna
cena oziroma seštevek na računu mora biti v eni od obračunskih enot.
Obračunske enote v kg ali m 3 so tiste, ki so nedvoumno ugotovljive in je povzročitelj odpadkov znan. Obračun
cene za te enote zajema tudi vse ostale stroške ravnanja s
komunalnimi odpadki, najmanj pa:
– stroške zbiranja in odvoza,
– taksa za obremenjevanje okolja,
– stroške ekoloških otokov,
– stroške zbirno-reciklažnih centrov,
– stroške zbiranja nevarnih komunalnih odpadkov,
– stroške zbiranja kosovnih odpadkov,
– stroške obdelave in predelave odpadkov,
– stroške trženja sekundarnih surovin, vključno z izkupičkom od prodaje,
– stroške odstranjevanja.
5. člen
Cena vključuje redni odvoz odpadkov, dvakrat letno
zbiranje nevarnih odpadkov, dvakrat letno zbiranje kosovnih
odpadkov, prevzem odpadkov, ki jih dostavijo fizične osebe
(gospodinjstva) na zbirno-reciklažne centre in odlagališča, v
količinah do 2 m3 mesečno.
6. člen
Pri odvozu kosovnih odpadkov izven urnika oziroma
programa odvoza kosovnih odpadkov (odvoz na poziv oziroma po naročilu), ki ni zajet v prejšnjem členu ter drugih
odpadkov se zaračunavajo z upoštevanjem dejansko nastalih stroškov povzročitelju ali tistemu, ki se šteje za povzročitelja.
7. člen
Zavezanci za plačilo, ki imajo o odvozu odpadkov z
izvajalcem pogodbeno urejeno razmerje so dolžni plačevati
ravnanje v skladu s pogodbo vendar cena ravnanja za enoto
ne more biti nižja kot je za fizične osebe.
8. člen
Cene ravnanja z odpadki so določene s tarifnimi postavkami za posamezne tarifne elemente oziroma vrste stroškov v skladu s predpisi na področju oblikovanja cen.
Struktura stroškov mora biti prikazana tako, da je za
vsak element stroškov mogoče nedvoumno ugotoviti delež v
celotnih stroških.
Na novo oblikovane cene (cenik) potrdi občinski svet s
sklepom vsakokrat, ko se oblikuje cena.
V primeru sprememb cen posameznega predpisanega
elementa stroškov – Ci (cen produkcijskih faktorjev) spremembo cene ravnanja s komunalnimi odpadki potrdi občin-
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ski svet občine v višini, ki takemu elementu stroškov pripada
glede na potrjeno strukturo stroškov oziroma delež tega
stroška v celotnih stroških.
Za predpisane elemente stroškov se štejejo elementi v
skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen. Za
cene elementov Ci se štejejo cene v skladu z veljavnimi
predpisi na področju oblikovanja cen.
Zavezanec je dolžan plačati le opravljeno storitev.
9. člen
Pri enkratnih uporabah zabojnikov ali vrečk nastane
obveznost plačila z nudenjem storitve oziroma ob nakupu
vrečke. Tarifna postavka za nakup vrečke je na obračunsko
enoto za 20% višja od tarifne postavke pri rednem odvozu.
10. člen
Povzročiteljem, ki imajo pri svoji hiši kompostnike in
biološke odpadke vlagajo vanj se cena za ravnanje s komunalnimi odpadki zniža za 30%.
11. člen
Povzročiteljem, ki v času odvoza po dogovoru z izvajalcem ne dostavljajo zbirnih posod na odjemna mesta in to
namesto njih opravi izvajalec se cena zbiranja in odvoza
odpadkov zviša za 15%.
12. člen
Višina tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je priloga tega pravilnika.
V cenah ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-52/01
Litija, dne 17. januarja 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

VIŠINA TARIFNIH POSTAVK – CENIK ZA OBRAČUN
STORITVE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
V OBČINI LITIJA
I
Ravnanje z odpadki se obračunava posameznim povzročiteljem mesečno glede na m3 prevzetih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju; odpadkov).
Za obračun ravnanja z odpadki veljajo za posamezne
tarifne elemente naslednje cene:
– cena zbiranja in odvoza odpadkov
953 SIT/m3
– cena razvrščanja, obdelave, predelave
odpadkov
100 SIT/m3
– cena odstranjevanja odpadkov
1.332 SIT/m3
– cena ravnanja z odpadki – skupaj
2.385 SIT/m3
II
Gospodinjstva
Gospodinjstva plačujejo 200 litrov oziroma 0,20 m3
odpadkov mesečno na osebo, vendar največ 1 m3 mesečno
na gospodinjstvo. Število oseb, ki pripadajo gospodinjstvu
se ugotavlja na osnovi podatkov matičnega urada, in sicer
se štejejo osebe s stalnim in začasnim prebivališčem.
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Za nestalno naseljene objekte – počitniške hišice se
plačuje 250 litrov oziroma 0,50 m3 mesečno.

MARKOVCI
304.

III
Ostali povzročitelji
Povzročitelji, ki imajo z izvajalcem sklenjeno pogodbo
o izvajanju in plačilu storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, plačujejo ravnanje z odpadki glede na dejansko prevzeto
količino odpadkov.
Cena na mesec za povzročitelje, ki imajo z izvajalcem
pogodbeno urejeno razmerje se določi na podlagi naslednjega izračuna:
Sm = E x V x N
kjer so:
Sm – mesečni strošek,
E – cena ravnanja z odpadki na m3,
V – volumen nameščene posode za odpadke,
N – število prevzemov – praznjenj posod za odpadke
na mesec.
IV
Samostojni dovoz na zbirno-reciklažni center in deponijo
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork,
Markovci

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in 16. členom statuta Občine Markovci
(Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet
občine Markovci na 27. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork,
Markovci
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci, št. 360-01-2/00 z dne 26. 10. 2000, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 110/00. Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta je izdelal Umarh d.o.o., Ptuj, pojekt št.
26/01, oktobra 2001.

a) Za posamezni dovoz so določene naslednje cene:
Vrsta odpadka

odpadni gradbeni material
odpadne kovine
zemlja
zeleni odpadki
les
mešani komunalni odpadki

Cena (SIT/m3)

3.500
4.500
500
1.700
1.700
1.700

b) Dovoz starih gum:
Stare gume

gume za mopede in kolesa
gume za osebne avtomobile
gume za tovorna vozila

Cena (SIT/gumo)

100
400
1.200

c) V primeru dovoza naslednjih vrst odpadkov iz gospodinjstev je dopustna brezplačna dostava:
– dostava maks. 1 m3 kosovnih odpadkov,
– dostava maks. 1 m3 zelenih odpadkov,
– dostava maks. 1 m3 sekundarnih surovin in
– dostava maks. 1 m3 gradbenih odpadkov na mesec.
V
Kupci vrečk za odpadke
Cene vrečk za odpadke (enkratna odstranitev):
Vrečka

60 litrov

Cena (SIT/komad)

215

VI
Drugo
Tarifne postavke oziroma cene, ki niso opredeljene
pod točko I., II., III., IV. ali V. in ki v nasprotju z opisanimi
zahtevajo večje in obsežnejše storitve se ugotavljajo za vsak
posamezni primer in to na osnovi dejanskih stroškov zbiranja, odvažanja, predelave in odstranjevanja odpadkov.

2. člen
V 2. členu se v poglavju B) Grafični del spremenijo
tretja do sedma alinea, ki se glasijo:
»3 – zazidalna situacija 1: 1000
4 – prometno omrežje 1: 1000
5 – energetsko in telekomunikacijsko omrežje 1: 1000
6 – komunalno omrežje 1: 1000
7 – tehnični elementi za količenje objektov in nova
parcelacija 1: 1000«
Prva in druga alinea ostaneta nespremenjeni, osma
alinea se črta.
3. člen
V 3. členu se pred navedbo številke člena doda naslov
poglavja: »VPLIVI, POVEZAVE IN SOODVISNOSTI S SOSEDNJIMI OBMOČJI«.
Spremeni se navedba v drugi vrstici, in sicer namesto
»katastrski občini Markovci« se vstavi pravilno: »katastrski
občini Nova vas«.
Na koncu člena se doda tabela in tekst:
»Bruto etažne površine objektov v ZN OC Novi Jork,
Markovci:
I. FAZA (sektor I)
14.000 m2
II. FAZA (sektor II)
3.000 m2
(sektor III)
9.400 m2
Skupna brutoetažna površina objektov
26.400 m2
Skupna površina OC Novi Jork, Markovci
93.800 m2
ZN ureja del območja Občine Markovci – prostor sanirane gramoznice ob cesti LC 328 020 z bližnjo okolico, ki je
v prostorskem planu predvideno kot cona proizvodnih dejavnosti«.
4. člen
Spremeni se celotno besedilo 4. člena, ki se glasi:
»S spremembami in dopolnitvami ZN so opredeljeni:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– rešitve in ukrepi za varovanje in urejanje krajinskih
značilnosti in dobrin splošnega pomena,
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– rešitve za varstvo in izboljševanje bivalnega in delovnega okolja,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel,
– ocena stroškov za izvedbo ZN,
– etape izvajanja ZN ter
– prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito.«
5. člen
V 7. členu se pred navedbo številke člena spremeni
naslov poglavja POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE, ki po novem glasi: »FUNKCIONALNE
IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV«.
V prvi vrstici se za »Take parcele so« doda: »na območju prve faze (označene s številko I)«.
V alinei Gradbena linija je črtana vrstica: »Po vrsti si
sledijo: upravno-administrativni objekti, proizvodni objekti,
skladiščni objekti«.
V alinei Oblikovanje objektov se spremeni največji vertikalni gabarit objektov, ki je po novem: »12 m«.
Črta se vrstica: »Izjemoma je na celici 6 zaradi specifičnega primera dopuščena višina 12 m«.
6. člen
V 9. členu se pred navedbo številke člena spremeni
naslov poglavja MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE, ki po novem glasi: »REŠITVE ZA VARSTVO IN IZBOLJŠEVANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA«.
V prvem odstavku se v drugi vrstici za »…morajo biti«
doda: »za celotno prvo fazo...«.
7. člen
V 11. členu se na koncu prve alinee za navedbo »in
speljana v« črta beseda »odprte« in doda: »odvodnike-ponikovalnike ob cestah«.
8. člen
V prvi alineji 12. člena se črtata vrstici », dalje pa v PVC
odvodniku fi 300 mm ob cesti LC 328 020 do skupne
čistilne naprave v Markovcih, ki ji je treba ustrezno povečati
kapaciteto (800 PE)«.
Za prvim stavkom se doda nov stavek: »Cona bo imela
lastno čistilno napravo, katere kapaciteta bo določena v
izvedbenem projektu«.

9. člen
V 14. členu se alinei Električno omrežje, na koncu
doda stavek: »Lokacija transformatorske postaje je razvidna
iz karte št. 5, Električno in telefonsko omrežje«.
Črtana je navedba v oklepaju »(celica št. 5)«.
10. člen
V 15. členu se alinei Telefonsko omrežje, na koncu
doda stavek: »Lokacija telefonske centrale je razvidna iz
karte št. 5, Električno in telefonsko omrežje«.
11. člen
V 16. členu se pred navedbo številke člena spremeni
naslov poglavja, ki po novem glasi: »REŠITVE IN UKREPI ZA
VAROVANJE IN UREJANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI IN
DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA«.
V drugem odstavku se v četrti alinei pred besedo »zemeljski plin« doda: »butan ali«.
12. člen
Besedilo 18. člena se nadomesti z besedilom 19.
člena in se glasi:
»Emisije hrupa ne smejo presegati najvišjih dovoljenih
vrednosti za proizvodno območje (70 dB)«.
13. člen
Besedilo 19. člena se nadomesti z besedilom 20.
člena in se glasi:
»Za zaščito morebitnega arheološkega fonda mora biti
območje, ki ni bilo gramoznica ali separacija, pred začetkom
vsakih gradbenih del presondirano s strani pristojnih služb
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor«.
14. člen
Pred navedbo številke 20. člena se doda nov naslov
poglavja: »ZASNOVA UREDITVE ZELENIH POVRŠIN CONE«.
Besedilo 20. člena se nadomesti z besedilom 18.
člena in glasi:
»Raščene strmine in zelenice je obvezno takoj zazeleniti v največji možni meri. Zelenice se načeloma zaseje s
travo, brez grmovnic in cvetnic.
Ob severni strani ceste Markovci–Novi Jork (LC 328
020) je predviden javorov drevored.
Za vzdrževanje zelenih površin skrbi strokovna služba,
ki ji vzdrževanje zelenic v coni poveri občina.
Gozd ob severnem robu cone je treba zavarovati z
zasaditvijo gozdnega roba z avtohtonim grmičevjem. V največji možni meri je treba ohranjati domač naravni vegetacijski gozdni sestoj«.

15. člen
Za 20. členom se doda nov naslov: »OCENA STROŠKOV ZA IZVEDBO ZN« in nov člen:
»20.a člen
Površina celotnega območja
Cena gradbenih objektov
Cena infrastrukture: (ocena)
Cena ureditve okolja
Skupaj:

93.800 m2
110.000 SIT/ m2 × 26.400 m2 =
200.000 SIT/ m × 1.800 m =
10.000 SIT/ m2 × 4.000 m2 =

2.904,000.000 SIT
360,000.000 SIT
40,000.000 SIT
3.304,000.000 SIT

Cene so aproksimativne. Ocenjena je izvedba vseh
infrastrukturnih ureditev in naprav kot so transformatorska
postaja, plinski rezervoarji za energetsko in čistilna naprava
za komunalno infrastrukturo. Natančne cene bodo določene s projekti posameznih infrastrukturnih omrežij«.
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16. člen
Spremenita se prva in druga alinea 21. člena, ki sedaj
glasita:
»– I. faza obsega sektor I,
– II. faza obsega sektorja II in III, celice št. 17–29«.
17. člen
Za 21. členom se doda nov naslov: »UKREPI ZA
OBRAMBO IN ZAŠČITO« in nov člen:
»21.a člen
Na območju niso predvideni posebni ukrepi za obrambo in zaščito. Za varstvo pred požarom so upoštevani ustrezni predpisi, določeni z zakonom o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93) in podzakonsko regulativo.
Za gašenje je predvideno hidrantno omrežje. Prometno omrežje je zasnovano tako, da so vsi objekti v coni v
primeru požara z gasilnimi vozili hitro in direktno dostopni.
Objekti v coni so grajeni iz negorljivih materialov. Upoštevani so predpisani razmaki med objekti. Ograje so lahke,
montažne in za gasilce ne predstavljajo neprehodne ovire.
Cona je na odprtem območju, brez stanovanjske soseščine. Spada v območje majhne požarne ogroženosti oziroma 2. stopnje požarne ogroženosti (industrijsko okolje, ki ni
obremenjeno z nevarnimi snovmi)«.
18. člen
Projekt št. 26/2001 iz 1. člena tega odloka je zainteresiranim na vpogled v prostorih Občine Markovci, Markovci
43, med uradnimi urami.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/00-6
Markovci, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

305.

Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno
vodo, kot obvezne javne službe

Na podlagi 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Markovci (Uradni list RS, št. 61/01) in na
podlagi 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS,
št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na
27. seji dne 20. 12. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
Izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kot obvezne
javne službe, na območju Občine Markovci izvaja Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-05/01-5
Markovci, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
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Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Markovci

Na podlagi zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list
RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Markovci na seji dne
20. 12. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Markovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa uvedba ukrepov na področju kmetijske politike, ki temeljijo na nacionalnem programu
in aktih Vlade RS, skladno z zakonom o kmetijstvu.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvo se zagotavljajo za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine
Markovci:
– iz sredstev proračuna Občine Markovci,
– iz drugih virov.
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva določi Občinski svet občine Markovci z odlokom o
proračunu za tekoče leto.
3. člen
Za ohranjanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Markovci
se finančna sredstva usmerjajo v:
A) regresiranje nakupa kmetijskih zemljišč,
B) pospeševanje vzpodbujanja strukturnih sprememb
in uvajanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu ter
ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – kmetij
(priprava razvojnih in investicijskih programov ter investicije
in tehnološke posodobitve v kmetijstvu, kakor tudi podpora
ukrepom varovanja okolja in ohranjanja naravne in kulturne
dediščine),
C) investicijska podpora razvoju kmetij, usmerjenih v
integrirano pridelavo, ekološko usmerjenih kmetij, kmetovanju na zavarovanih območjih (Šturmovec) in priprava zemlje
za ozelenitev strnišč,
D) uvajanje kakovostnejših plemenskih živali na kmetiji,
preventivno zdravstveno varstvo živali in sofinanciranje analize krme,
E) vzpodbujanje vrtnarske proizvodnje,
F) sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev,
G) urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje, osuševanje in analiza zemlje),
H) pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti in samozaposlitve na kmetiji,
I) sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih, razstavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva.
4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so tržni proizvajalci hrane in sicer fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Markovci, s slovenskim državljanstvom in praviloma s
statusom kmeta ter pravne osebe (majhne družbe opredeljene po zakonu o gospodarskih družbah), ki imajo sedež in
pridelovalne površine v Občini Markovci, če ta pravilnik ne
določa drugače ter davčni zavezanci s področja kmetijstva.
Upravičenci morajo sredstva investirati na območju Občine
Markovci.
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Vloge s prilogami se dajejo preko Kmetijske svetovalne
službe.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na podlagi javnega razpisa, ki ga za posamezno proračunsko leto
objavi župan Občine Markovci v sredstvih javnega obveščanja in mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva javnega
razpisa za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev,
– upravičenci do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od
15 dni od dneva objave in naslov na katerega se vložijo
prošnje,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo intervencije,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
k zahtevku.
Vlagatelji so opravičeni do finančnih intervencij za izvajanje ukrepov po tem pravilniku od dneva poteka razpisa v
prejšnjem proračunskem letu.
6. člen
O dodelitvi finančnih intervencij po tem pravilniku na
prvi stopnji odloča Občinska uprava občine Markovci v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo.
7. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja nadzorni odbor občine in komisija, ki jo v ta namen imenuje
župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor
dolžan takoj vrniti sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
8. člen
Sredstva so namenjena za:
A) Regresiranje nakupa kmetijskih zemljišč – povečanje obsega obdelovalnih površin na kmetijah
Sofinancira se nakup kmetijskega zemljišča v višini do
največ 20%.
Upravičenci so fizične osebe – gospodarji na kmetijah,
kjer je vsaj en član družine kmečki zavarovanec.
Pogoj: predložitev overjene kupoprodajne pogodbe,
potrdilo o plačilu in dokazilo o kmečkem zavarovanju.
B) Pospeševanje spodbujanja strukturnih sprememb in
usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu ter
ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – kmetij.
Sofinancira se:
1. priprava razvojnih in investicijskih programov ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije v višini največ
do 50%,
2. nakup hlevske opreme v višini do največ 20%,
3. obnova zaščitenih objektov na kmetiji v smislu ohranjanja kulturne dediščine do višine največ 20%.
Pogoj:
pod 1.: dokazilo glede namena pridobitve sredstev kot
je: dokazilo o plačilu priprave razvojnega ali investicijskega
programa ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije,
pod 2.: predračun za nakup opreme (v tem primeru se
sredstva nakažejo na račun dobavitelja) ali dokazilo o plačilu
nabave opreme,
pod 3.: ustrezno upravno dovoljenje za investicijo, soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine in
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predračun izvajalca (v tem primeru se sredstva nakažejo na
račun izvajalca) ali dokazilo o plačilu prenove objekta.
C) Investicijska podpora razvoju kmetij, usmerjenih v
integrirano pridelavo, ekološkemu usmerjanju kmetij, kmetovanju na zavarovanih območjih (Šturmovec) in priprava
zemlje za ozelenitev strnišč.
Sofinancira se vzpodbujanje integriranih in ekološko
sprejemljivih tehnologij kmetovanja, vzpodbujanje primernih
oblik kmetovanja na zavarovanem območju in priprava zemlje za strniščne posevke v višini do največ 30%.
Pogoj: predložitev sklenjene pogodbe o kontroli izvajanja navedenih tehnologij na kmetijah s pristojno pooblaščeno kontrolno organizacijo (npr. Kmetijski zavod Maribor),
pozitivno mnenje in kalkulacijo pristojne kmetijsko svetovalne službe ter predložitev dokazila o plačilu stroškov.
D) Uvajanje kakovostnejših plemenskih živali na kmetiji, preventivno zdravstveno varstvo živali in sofinanciranje
analize krme
1. Regresira se umetno osemenjevanje krav, telic, svinj,
kobil in drobnice iz kmečke reje v višini do največ 50%.
Regresira se samo prva osemenitev.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve.
2. Regresira se zdravstveno varstvo živali kmečke reje,
vključno s čebelami (preventiva) v višini do največ 50%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve.
3. Regresira se analiza krme za namen pomoči pri
izračunu krmnih obrokov za živali kmečke reje v višini do
največ 50%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve.
E) Spodbujanje vrtnarske proizvodnje
Regresira se
– spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski proizvodnji na
manjših kmetijah,
– povečanje pridelave tržno zanimivih vrtnin,
– povečanje površin pod okrasnimi rastlinami,
– povečanje površin pod plastenjaki in stekljenjaki,
tako da se regresira nakup plastenjakov od 150–500
m2, steklenjakov od 50 m2 naprej, nakup nizkih tunelov in
nakup oziroma ureditev manjših hladilnic do 100 m3 v višini
do največ 20% od predračunske vrednosti.
Pogoj: predračun ali predložitev potrdila o plačilu.V
primeru predračuna se odobrena sredstva nakažejo na račun dobavitelja.
F) Sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev
Regresira se testiranje strojev (škropilnic, pršilnikov in
sejalnic) v višini do največ 80%.
Pogoj: predložitev potrdila o opravljenem testu in potrdila o plačilu storitve
G) Urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje, osuševanje in analiza zemlje)
Agromelioracije: – sofinancirajo se manjša zemeljska
dela in apnenje tal na podlagi analiz v smislu povečanja
proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,50
do 4 ha na lastnika pri čemer je potrebno upoštevati pogoje
varovanja okolja do višine največ 50% investicije.
Pogoji:
– investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije,
– ekonomska upravičenost investicije, ki jo potrdi Kmetijska svetovalna služba,
– katastrska skica z vrisom območja,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za
spremembo gozdne površine v kmetijske,
– potrdilo o priglasitvi del ali ustrezno dokumentacijo,
– predložitev dokazila o plačilu.
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Namakanje in osuševanje:
Sofinancira se preprečevanje posledic suše in moče
ter ekonomičnosti proizvodnje: program namakanja in izsuševanja zemljišč za pridelavo vrtnin, poljščin in travinja ter
trajnih nasadov. Podpora v višini do največ 30% vrednosti
investicije.
Pogoji: pozitivno mnenje Kmetijske svetovalne službe,
projekt namakanja, urejena dokumentacija, predložitev dokazila o plačilu.
Analiza zemlje
Sofinancira se analiza zemlje za pomoč pri gnojenju in
apnenju kmetijskih površin v višini do 100%, specialne za
tržno pridelavo vrtnin pa do največ 50%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu.
H) Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti in samozaposlovanja na kmetiji
Namen ukrepa je:
1. ustvarjanje družinskih kmetij kot gospodarsko stabilnih enot z možnostjo dopolnilne dejavnosti ali samozaposlitve na kmetiji.
Sofinancira se do največ 30% predračunske vrednosti
razvojnega programa kmetije.
Pogoj: individualno predloženi projekti, iz katerih je
razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in
viri financiranja ter pričakovan efekt realiziranega programa;
ob samozaposlitvi še ustrezno dokazilo in dokazilo o plačilu.
2. Spodbujanje dodatnega zaslužka na kmetijah, zvišanje kvalitete življenja na samih kmetijah ter vzpodbujanje
programov predelave in trženja ter izobraževanje za namen
samozaposlitve na kmetiji.
Podpore se odobrijo le za tisto proizvodnjo, katere
proizvodi se bodo pojavili na trgu, za sladkovodno ribogojstvo, alternativne reje gosi, rac, puranov, nojev, damjakov,
polžev, za vse vrste predelave doma pridelanih surovin,
sušenja sadja, nabiranje in sušenje zelišč in gob, domačo
obrt in drugo. Podpora se dodeli v višini do največ 40%
ovrednotenega projekta.
Pogoj: podpora se odobri po individualno predloženih
projektih iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovani efekt
realiziranega programa ter predložitev dokazila o plačilu.
I) Sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih, razstavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva
Sofinancira se strokovni napredek in prenos znanja v
prakso, predstavitev za naše okolje tipične in kakovostne
kmetijske proizvodnje, širitev trgov, doseganje višje kakovosti in uresničitev razvojnih programov Občine Markovci. Podpore so namenjene za naslednja področja:
– izobraževanje kmetov in podeželskih žena ter mladine,
– delo strokovnih društev s področja kmetijstva,
– razstave, demonstracije, posvete,
– poskusništvo in podobne dejavnosti oziroma storitve,
– nakup opreme za izobraževanje in pripomočkov za
delo na terenu kot pomoč Kmetijsko svetovalni službi za
strokovno svetovanje na terenu.
Sofinanciranje se odobri v višini do največ 50% posamezne storitve.
Do subvencij so upravičena strokovna društva, v katera
so vključeni občani Občine Markovci, ne glede na sedež
društva.
Pogoj: predložitev predračuna (v tem primeru se odobrena sredstva nakažejo na računa nosilca storitve) ali doka-
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zilo o plačilu posamezne storitve oziroma dejavnosti; pri
društvih pa še seznam članov – občanov Občine Markovci.
III. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Markovci, št. 414-10-34/99 z dne 17. 6. 1999.
10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 015-04/01-5
Markovci, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

307.

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

Na podlagi zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00), pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 8/99, Uradni list RS, št.
110/00 in 82/01) in 16. člena statuta Občine Markovci
(Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet
občine Markovci na 27. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje
sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in kmetijstva v Občini
Markovci
1. člen
V pravilniku o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 8/99, Uradni list RS, št.
110/00, 82/01) se na koncu 3. člena za besedo zemljišč
napiše pika. Črta se besedilo: za nakup plemenskih živali za
osnovno čredo živali, za besedno zvezo obnovo vinogradov
in sadovnjakov pa se doda besedna zveza “razen za nakup
sadik”.
2. člen
V 10. členu se besedna zveza “mora sprejeti” črta in se
nadomesti z besedo “izda”.
3. člen
V 11. členu se črta točka e). Ostale se ustrezno preštevilčijo.
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 414-10-34/99
Markovci, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

308.

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

Na podlagi 16. in 49. člena statuta Občine Markovci
(Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Markovci
na 27. redni seji dne 20. 12. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
pogojih in kriterijih za pridobivanje nepovratnih
sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Markovci
1. člen
V pravilniku o pogojih in kriterijih za pridobivanje nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 8/99 in Uradni list RS, št. 118/00) se v
3. členu doda enajsta alinea
– podpora ekološkim projektom, ki se dokazuje z ustreznim dokumentom.
V deveti alinei se za besedo izobraževanja doda besedna zveza... katero se opredeli z vsakoletnim razpisom.
Zadnji stavek 3. člena se nadaljuje z naslednjo besedno zvezo: …v času od dneva poteka razpisa v prejšnjem
proračunskem letu.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 414-10-54/99-1
Markovci, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

309.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o merilih in postopkih za določitev
dežurnih prodajaln v Občini Markovci in prodaji
blaga zunaj prodajaln

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 18/93), pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 19/01),
pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in na pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Ura-
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dni list RS, št. 28/93, 34/93, 57/93) ter pravilnika o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini
Markovci in prodaji blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št.
123/00) ter 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list
RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Markovci na 27. seji
dne 20. 12. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
merilih in postopkih za določitev dežurnih
prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga
zunaj prodajaln
1. člen
V pravilniku o merilih in postopkih za določitev dežurnih
prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga zunaj prodajaln
(Uradni list RS, št. 123/00) se v 2. členu prva dva odstavka
črtata in se nadomestita z naslednjo vsebino:
Obratovalni čas si trgovec določi v skladu z naslednjimi
merili:
– potrebe potrošnikov ob upoštevanju njihovega delovnega časa in časa, potrebnega za nakupe,
– za okolico nemoteče opravljanje dejavnosti ter
– poslovni interes trgovca ob upoštevanju obveznosti,
določenih z delovnopravno zakonodajo.
2. člen
Drugi odstavek v 3. členu se črta in se nadomesti z
naslednjo vsebino:
Obratovalni čas izven tega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih se šteje za dežurni obratovalni čas.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
Pri določanju dežurnega obratovalnega časa prodajaln
je treba poleg meril iz prejšnjega člena tega pravilnika upoštevati zlasti še naslednje:
– gostota naseljenosti prebivalstva,
– turizem,
– tranzitni cestni promet in
– trendi razvoja nakupovalnih navad.
Prodajalne, ki poslujejo v dežurnem obratovalnem času, smejo na območjih, kjer je po predpisih s področja
varstva okolja povečano varstvo pred hrupom ali kjer niso
dopustni posegi, ki povzročajo hrup, oziroma kjer so takšni
posegi dopustni le, če so manj moteči, obratovati samo v
času, za katerega z navedenimi predpisi ni določena najvišja
dopustna nočna raven hrupa.
4. člen
5. in 6. člen se v celoti črtata.
5. člen
V 7. členu se črta 3. točka prvega odstavka. Drugi
odstavek se spremeni tako, da se glasi: Trgovec je dolžan
kopijo prijave urnika obratovalnega časa prodajalne dostaviti
Statističnemu uradu Republike Slovenije.
6. člen
8. člen se v celoti črta.
7. člen
Prvi stavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
Urnik obratovalnega časa in dokazilo o njegovi prijavi pristojnemu občinskemu organu hrani trgovec v prodajalni, tako
da sta dostopna organu tržne inšpekcije.
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8. člen
Besedilo 11. člena se črta in se nadomesti z naslednjo
vsebino:
Trgovci, katerih prodajalne poslujejo v obratovalnem
času, ki ni usklajen z določbami tega pravilnika, so dolžni
prijaviti usklajene urnike obratovalnega časa Občinski upravi
občine Markovci v osmih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
Če trgovec ne uskladi urnika obratovalnega časa v roku
iz prejšnjega odstavka, se šteje, da nima prijavljenega obratovalnega časa prodajalne.
9. člen
Doda se nov 12.a člen z naslednjo vsebino:
Na premičnih stojnicah na javnih in drugih mestih se
lahko prodajajo: izdelki domače in umetne obrti, razno galanterijsko blago za gospodinjstvo, kot npr. lesni, usnjeni,
usnjeno-papirni izdelki, izdelki iz plastičnih mas, bižuterija,
dnevni, periodični tisk, revije, časopisi, ilustracije, brošure,
vodniki po mestih, vozni redi, načrti mest in naselij, turistični
zemljevidi, zvezki, drobne šolske potrebščine, beležnice,
bloki, papir, razglednice, knjige (znanstvene, leposlovne antikvarne), umetniške reprodukcije, izdelki iz kristala, keramike, porcelana in cvetje, sadje, sveče in vrtnine.
Za premične prodajne objekte za prodajo blaga zunaj
prodajaln se štejejo: premične stojnice, potujoče prodajalne
v vozilih, prilagojenih trgovanju z blagom skozi okno in prodajni avtomati. S prodajo blaga zunaj prodajaln so mišljene
tudi priložnostne prodaje (na prireditvah, sejmih, shodih in
podobno).
Za kmečko tržnico se priložnostno, praviloma enkrat
mesečno, uporablja dvorišče občinske stavbe v Markovcih
43, kjer se trguje predvsem s kmetijskimi pridelki in izdelki.
Upravljalec kmečke tržnice je Režijski obrat občine
Markovci, ki v prid vzpodbujanja prodaje kmečkih pridelkov
zaračunava in pobira uporabo (dnevni najem) občinskih stojnic izven upravnega postopka. Prihodek od uporabe občinskih stojnic je prihodek proračuna Občine Markovci.
Uporabniki občinskih stojnic – prodajalci na kmečki tržnici plačujejo dnevno uporabo občinskih stojnic v višini enkratne
občinske komunalne takse (tarifna številka 2 do 5 m2 prostora).
V času uvajanja kmečke tržnice v obdobju enega leta
od uveljavitve tega pravilnika so prodajalci na kmečki tržnici
– občani Občine Markovci oproščeni plačila uporabe prostora in občinske stojnice.
10. člen
V 13. členu se za besedo soglasja doda besedna
zveza: iz prvega odstavka 12. člena...
11. člen
V 14. členu se doda število: 19/01.
12. člen
Doda se nov 14.a člen z naslednjo vsebino:
Občinska uprava občine Markovci pripravi prečiščeno
besedilo pravilnika, v katerem se členi ustrezno preštevilčijo.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306/00-13
Markovci, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
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MEDVODE
310.

Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Medvode

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98) in 17. člena statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 34/95, 47/93 in 82/98) je Občinski
svet občine Medvode na 24. seji dne 8. 1. 2002 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje športnih programov v Občini
Medvode
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Medvode določa pogoje, merila ter postopek za vrednotenje in razdelitev
sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov
športa v Občini Medvode.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih na
podlagi letnih programov športa zagotavlja Občina Medvode
v proračunu.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem
področju;
– imajo sedež v Občini Medvode;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
športnih aktivnosti;
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 40 tednov v letu;
– občini vsako leto dostavijo poročilo o realizaciji programov, ki so bili financirani iz proračunskih sredstev.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini;
– zveza športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju programov športa.
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz sredstev proračuna sofinancirajo naslednje vsebine:
1. Interesna dejavnost v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja, ki ni predmet redne športne vzgoje:
– športna vzgoja predšolske mladine;
– športna vzgoja osnovnošolske mladine.
2. Šport v društvih:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine;
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport);
– športno-rekreativna dejavnost odraslih;
– šport invalidov;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport.
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3. Šport študentov in občanov starih nad 65 let.
4. Strokovno izpopolnjevanje.
5. Promocijska dejavnost.
6. Priznanja športnikom in športnim delavcem.
7. Športne prireditve.
8. Investicijsko vzdrževanje in redno vzdrževanje športnih objektov ter nakup opreme.
Za programe iz točke 4., 5., 6., 7. in 8. iz prejšnjega
odstavka lahko kandidirajo samo športna društva in njihove
zveze.
6. člen
Občina Medvode za programe športa iz 5. člena tega
pravilnika enkrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije
objavi javni razpis, in sicer do 31. oktobra za naslednje leto.
7. člen
Na podlagi prijav na javni razpis se izberejo programi in
izvajalci športa, s katerimi sklene občina pogodbe o sofinanciranju športnih programov. V pogodbi se določi višina sredstev, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Proračunska sredstva se dodeljujejo po merilih za vrednotenje športnih programov, ki jih sprejme Športna zveza
Medvode, in na njih da soglasje župan.
8. člen
Športna zveza Medvode opravlja za potrebe Občine
Medvode naslednje naloge:
– nadzira izvajanje letnih programov športa v občini;
– pripravi predlog sofinanciranja športnih programov
na podlagi meril;
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem
športnih programov v občini;
– načrtuje in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev v športu.
Občina Medvode zagotavlja Športni zvezi Medvode
sredstva v višini 10% od skupne vsote sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov športa v občini.
9. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati merila za
sofinanciranje športa v Občini Medvode, sprejeta na 38.
seji Občinskega sveta občine Medvode dne 17. 3. 1998.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-1/02
Medvode, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

METLIKA
311.

Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Metlika

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
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72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
59/99 – odl. US), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in
73/98), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94), 11. in 18. člena
statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01)
je Občinski svet občine Metlika na nadaljevanju 23. redne
seje dne 10. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo v
Občini Metlika
1. člen
V odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika (Uradni
list RS, št. 93/00) se v celoti črta 26. člen, tako da novo
spremenjeno besedilo 26. člena glasi:
»Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera in priključka gredo v breme uporabnika, ki
se mu zaračunajo v obliki števnine. Vse okvare, ki so nastale
na vodomeru ali priključku po krivdi uporabnika, se zaračunajo uporabniku posebej«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-11/01
Metlika, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

312.

Sklep o določitvi ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) ter 11. in 18. člen statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet občine Metlika
na nadaljevanju 23. redne seje dne 10. 1. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika
1
Določijo se ekonomske cene programov vrtca, in sicer:
Dnevni programi:
SIT
– I. starostno obdobje
71.950
– II. starostno obdobje
53.290
Poldnevni programi:
– s hrano (z malico)
– brez hrane (malice)

40.385
37.885

2
Za hrano v času odsotnosti nad 2 dni zaporedoma se
otroku v dnevnem programu odšteje 240 SIT, v poldnevnem
programu pa za malico 115 SIT.
3
Rezervacije za odsotnost otrok daljše od 1 meseca, starši
prispevajo 50% otrokovega plačilnega razreda programa:
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– zaradi bolezni (izjemni primeri z zdravniškim potrdilom),
– v času letnih dopustov.
4
Prispevek staršev se obračuna po pravilniku o plačilu
staršev za programe v vrtcih.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 462-3/00
Metlika, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

5
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati
sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca (Uradni
list RS, št. 35/01).
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 382-4/00
Metlika, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

313.

Sklep o uskladitvi višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 22. in 49. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 54/97 – odl. US, 67/97 –
odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US in 89/99 – odl. US),
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Metlika (Uradni list RS, 32/95 in 67/95) ter 18.
člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je
Občinski svet občine Metlika na nadaljevanju 23. redne seje
dne 10. 1. 2002 sprejel

SKLEP
o uskladitvi višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
S tem sklepom se določi višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika za leto 2002.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini:
1. Stanovanjske površine
2. Poslovne površine
3. Nepokrita skladišča, parkirišča, itd.

9,76 SIT/m2
9,76 SIT/m2
0,97 SIT/m2

3. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini 0,97 SIT m2 stavbnega
zemljišča.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati 2. in 3.
člen sklepa o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00).
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314.

Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne
kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za
kurilno sezono 2001/2002

Na podlagi 11., 12. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) in 5. člena odloka o
ogrevanju soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa
Kidriča v Metliki je Občinski svet občine Metlika na 22. redni
seji dne 29. 10. 2001 sprejel

SKLEP
o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v
Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono
2001/2002
1. člen
Akontativna cena ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono
2001/2002 znaša 11.924 SIT/MWh. V ceni ni upoštevan
DDV.
Cena se spreminja mesečno samo na variabilnem delu
z obzirom na dejansko porabo in ceno kurilnega olja. Po
končani kurilni sezoni se opravi obračun po dejanskih
stroških.
2. člen
Mesečni akontativni obračun ogrevanja se izvaja samo
v času ogrevanja, preko pogodbenega izvajalca ogrevanja
Terce, d.o.o., Šentrupert, in sicer po odčitkih porabe MWh
na kalorimetrih v kotlovnici in podpostajah, za pretekli mesec.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep o
ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2000/2001 (Uradni
list RS, št. 96/00).
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 362-26/01
Metlika, dne 29. oktobra 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.
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MISLINJA
315.

Sklep o cenah kanalščine in čiščenja odplak na
področju Občine Mislinja

Na podlagi 11. točke 20. člena statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00) je
Občinski svet občine Mislinja na 32. seji dne 12. 12. 2001
sprejel

SKLEP
o cenah kanalščine in čiščenja odplak na
področju Občine Mislinja
1
1. Cena kanalščine znaša za uporabnike na območju
Občine Mislinja:
Vrsta uporabnikov

– gospodinjstva
– negospodarstvo
– gospodarstvo

Vrsta uporabnikov

Cena

26,00 SIT/m3
26,00 SIT/m3
26,00 SIT/m3

Zavezanci za plačilo odvodnjavanja in čiščenja odplak
so uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo.
3
Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 2. 2002 dalje.
Št. 38005-00001/1999
Mislinja, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

PODČETRTEK
316.

2. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi na predlog
župana občinski svet, župan pa z njim sklene pogodbo.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje
opravljeno v skladu s tem odlokom.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za
plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in z njih odstranjuje
plakate.

Cena

53,00 SIT/m3
53,30 SIT/m3
53,30 SIT/m3

2
Cena čiščenja odplak za uporabnike na Območju Občine Mislinja znašajo:
– gospodinjstva
– negospodarstvo
– gospodarstvo

1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Podčetrtek ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev,
oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju:
plakati),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta).

Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini
Podčetrtek

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) in v skladu s 5.
členom odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 26/96) je Občinski svet občine
Podčetrtek na 27. redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o plakatiranju in reklamiranju v Občini
Podčetrtek

3. člen
Lokacijo, vrsto in obliko plakatnih in reklamnih mest
določi Občina Podčetrtek.
4. člen
Stalne in prenosne reklamne objekte in naprave je
dovoljeno vgraditi, postaviti oziroma pritrditi samo na lokacijah in območjih v skladu s pogoji, ki jih določa Občinska
uprava občine Podčetrtek. Njihova postavitev mora biti takšna, da ne ovira prometa in prometne varnosti, namembnosti prostora in ne kazi videza okolja.
Dovoljenje za postavitev stalnega ali prenosnega reklamnega objekta in naprave izda Občinska uprava občine
Podčetrtek.
K vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti:
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem oziroma objektom ali pisno dovoljenje lastnika zemljišča oziroma objekta,
– podatke o velikosti reklamnega sredstva,
– dokazilo o plačilu komunalne takse.
O izdanih dovoljenjih in lokacijah za postavitev reklamnih objektov in naprav za uporabo reklamnih sredstev se
vodi register.
5. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in reklamnih oglasov
je dovoljeno samo na zato določenih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno
lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih
prostorov.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že
nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev,
ki se še ni zgodila.
6. člen
Za predvolilno in politično delovanje se lahko postavijo
dodatna plakatna mesta. Način uporabe se določi s posebnim navodilom, ki ga izda župan v skladu z zakonom o
volilni kampanji.
7. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi
na Občinski upravi občine Podčetrtek in zanje vnaprej plačati takso, opredeljeno v odloku o komunalnih taksah, kar
pa ne velja za lastnike poslovnih prostorov, v kolikor le-ti na
svojem izložbenem oknu reklamirajo svojo dejavnost.
V primeru, da občina za upravljanje s plakatnimi mesti
nima izbranega pooblaščenega izvajalca, interesenti lahko
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uporabijo plakatna mesta preko Občinske uprave občine
Podčetrtek.
Taksa je prihodek občine, ki se nakaže na njen žiro
račun.
Takse ne plačujejo uporabniki proračunskih sredstev
za plakate, ki vabijo na prireditve, ki so organizirane v turistične, društvene, kulturne in druge humanitarne namene.

Št.

pridobiti ustrezno dovoljenje iz 4. člena tega odloka.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-185/2001
Podčetrtek, dne 20. decembra 2001.

8. člen
Izvajalec mora plakate odstraniti najkasneje v roku treh
delovnih dni po poteku razloga, zaradi katerega so bili nameščeni. Izvajalec je dolžan nemudoma odstraniti potrgane,
umazane ali drugače neprimerne plakate. Izvajalec je dolžan
skrbeti za primerno urejenost plakatnih mest.
9. člen
Plakati in reklamni oglasi, ki so nalepljeni ali nameščeni
v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na
stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje ali reklamiranje, če plakatiranje in reklamiranje ni bilo potrjeno na Občinski upravi
občine Podčetrtek.
10. člen
Med reklamne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma
drugi simboli, ki so postavljeni na objektih ali ob objektih in
označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, šole, predpisani z zakonom ali odlokom občinskega sveta in ne reklamirajo
proizvoda oziroma storitev.
Med reklamna sporočila ne sodijo znaki za obvestila, ki
so kažipoti za pravne osebe.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja komunalna inšpekcija in redarji.
12. člen
Občinska uprava občine Podčetrtek lahko z denarno
kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT kaznuje za prekršek
pravno osebo ali posameznika, če:
– plakatira in nima pooblastila oziroma dovoljenja za
izvajanje te dejavnosti,
– plakatira in postavlja reklamna sredstva na objektih in
mestih, ki za to niso določeni,
– redno ne vzdržuje reklamnih objektov,
– nenamensko uporablja ali poškoduje reklamne objekte in naprave,
– ne odstrani raztrganih in poškodovanih plakatov in
reklam,
– je plakat ali reklamni oglas nalepljen na plakatno
mesto in ni predpisano potrjen (oziroma žigosan),
– je plakat ali reklamni oglas nalepljen preko plakata, ki
oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
13. člen
Vse obstoječe objekte in naprave za uporabo reklamnih sredstev morajo njihovi lastniki odstraniti v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Občinska uprava mora v roku 30 dni po preteku roka iz
prvega odstavka tega člena odstraniti reklamne objekte in
naprave na stroške njihovih lastnikov.
Kolikor je mogoče obstoječi objekt in napravo za uporabo reklamnih sredstev ohraniti na lokaciji in v enaki obliki,
si mora njen lastnik v roku iz prvega odstavka tega člena
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Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

317.

Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v letu 2002

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 17.
člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99,
95/99 in 6/01) je Občinski svet občine Podčetrtek na 27.
redni seji dne19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v letu 2002
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške urejanja
stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča znaša na dan
1. 1. 2002 za območje Občine Podčetrtek 143.250 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od
povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–
200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2002,
21.500 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe
9.675 SIT na m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 11.825
SIT na m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o stavbnih
zemljiščih.
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5. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo zmanjšanje plačila
komunalnega prispevka v višini do 30%, na podlagi predložitve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v preteklih letih.
O znižanju plačila komunalnega prispevka do 30% odloči župan ali od njega pooblaščena oseba na osnovi pismenega dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v zadnjih štirih letih, ki ga izda svet KS. Upoštevajo se vlaganja v
ceste, vodovode, kanalizacijo in plazove.
Župan lahko olajšavo zmanjša do 10% na osnovi utemeljenih argumentov.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 6/01).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-180/2001
Podčetrtek, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.
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PODLEHNIK
319.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) ter na
podlagi 15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS,
št. 39/99 in 46/01) je Občinski svet občine Podlehnik na
9. redni seji dne 17. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I. V občinsko volilno komisijo Občine Podlehnik se
imenujejo:
1. za predsednico: Špela Breznik, roj. 1978, Slovenskogoriška 12, Ptuj; za namestnika predsednice: Branko
Novak, roj. 1957, Podlehnik 40/e; Podlehnik;
2. za člana: Bojan Beloglavec, roj. 1966, Rodni Vrh
31, Podlehnik; za namestnico: Alojzija Srdinšek, roj. 1973,
Rodni Vrh 9, Podlehnik;
3. za članico: Marija Drevenšek, roj. 1960, Sedlašek
3/e, Podlehnik;
za namestnico: Marta Trafela, roj. 1973, Dežno 5/a,
Podlehnik;
4. za člana: Ivan Zajšek, roj. 1962, Stanošina 23/a,
Podlehnik; za namestnika: Roman Plajnšek roj. 1970, Zakl
n.h., Podlehnik.
Podlehnik, dne 4. januarja 2002.

318.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

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

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 70/00) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 06/01) je Občinski
svet občine Podčetrtek na 27. redni seji dne 19. 12. 2001
sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Podčetrtek za leto 2002
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek v letu 2002
znaša 0,136 SIT.
II
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 2002 dalje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-181/2001
Podčetrtek, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

320.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Podlehnik

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99 in 70/00),
15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/
99) je Občinski svet občine Podlehnik na 17. redni seji dne
18. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Podlehnik
1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma
kandidate na zadnjih volitvah za člane občinskega sveta,
dobi sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Zaradi izvedbe volitev po večinskem volilnem sistemu
se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta,
se volijo v tej volilni enoti. Do sredstev je upravičena stranka,
ki je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega
člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom
mest v občinskem svetu × 50 : 100).
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posa-
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Št.

mezno proračunsko leto, pri čemer ta ne smejo presegati
20 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te
stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
3. člen
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo štirikrat na leto.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
načinu financiranja političnih strank v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 20/00).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
Št. 6/12-2001
Podlehnik, dne 18. decembra 2001.

II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
4. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
2.600.000
5. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
–
6. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (4 – 5)
2.600.000
II. RAČUN FINANCIRANJA
7. Zadolževanje proračuna
8. Odplačilo dolga
9. Neto zadolževanje (7 manj 8)
10. Zmanjšanje sredstev na računih
(razlika iz leta 2000)

Skupina/podskupina kontov

A)
I.
70

71

POLZELA
Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Polzela na 22. seji dne 8. 1.
2002 sprejel

72

ODLOK
o proračunu Občine Polzela za leto 2002

74

73

II.
40

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

41

2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
42
I. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
1. Prihodki
2. Odhodki
3. Proračunski primanjkljaj (1-2)

Znesek v SIT
493.793.000
524.635.700
30.842.700

12.804.700
–
12.804.700
15.438.000
v tisoč tolarjev

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

321.
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43
III.

Proračun leta 2002

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost4.718
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači tarnsferi
414 Tekoči tarnsferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

493.793
329.792
298.080
235.270
27.129
35.681
31.712
12.000
2.262
800
16.500
9.700

9.700

154.301
154.301
524.636
127.803
31.660
86.875
594
3.956
221.425
5.073
37.336
28.750
150.266
124.089
124.089
51.319
51.319
30.843
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Skupina/podskupina kontov

Uradni list Republike Slovenije
Proračun leta 2002

B)
IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA
2.600
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
2.600
750 Prejeta vračila danih posojil
2.600
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
2.600
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII-IX)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X)

12.805

-15.438
28.243
30.843

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračunska rezerva Občine Polzela se v letu 2002
oblikuje v višini 2,336.000 tolarjev. Na podlagi za finance
pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka
49. člena ZJF župan do višine 2,336.000 tolarjev in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn
javnega financiranja.
Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki
zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske
odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih
naložb.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev
in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrto-

vane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v
proračunskem letu.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih v skladu s odredbo o evidentiranju
in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov
in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do
virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99).
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot
nosilci postavk (v nadaljevanju: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. Uporabniki smejo v
imenu občine prevzemati le obveznosti v okviru sredstev, ki
so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo naslednja
sredstva:
– Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
– Sredstva za prispevke delodajalca,
– Sredstva za izdatke za blago in storitve,
– Sredstva za investicijske odhodke.
8. člen
Sredstva se uporabnikom proračuna med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, pri
čemer pa se upošteva tudi plačilna sposobnost občinskega
proračuna in zapadle obveznosti uporabnika proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij ter osnov za obračun plač, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma
dodatno obremenjenost.
Sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo za
prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan
skladno z veljavno zakonodajo.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke,
druge odhodke se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
11. člen
Sorazmerno se povečajo ali zmanjšajo sredstva za delovanje uporabnika, če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika.
Če se med letom ustanovi nov proračunski uporabnik,
se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.
Če se proračunski uporabnik med letom ukine, se
neuporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v
tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame njegove naloge.
Župan je dolžan zagotoviti izvajanje proračuna skladno
s sprejetim proračunom v vseh postavkah.
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Za izvajanje nujnih in neodložljivih nalog, ki v proračunu
niso predvidene, lahko v okviru razpoložljivih prostih sredstev proračuna sredstva nameni s sprejetjem ustreznega
sklepa le občinski svet.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna izvrševanje proračuna ne more izvajati, se lahko
začasno krije odhodke iz:
-namenskega kratkoročnega posojila do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan občine.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
Uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Polzela.
Uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za
financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, razen za namene iz
10. člena tega odloka.
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon, ali odlok
občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.
Prerazporeditvi namena in višini sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog
za katere so bila določena sredstva.
Začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri poslovnih bankah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Odpisu oziroma delnemu odpisu plačila dolga do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve.
Župan obvesti svet občine pri obravnavi polletnega
obračuna za leto 2002 in obravnavi zaključnega računa za
leto 2002 o vseh izvršenih aktivnostih za katere je pooblaščen.
15. člen
Uporabniki morajo službi za finance Občine Polzela
predložiti predračune in podrobne finančne načrte za leto
2002 v okviru sprejetih proračunskih namenov, najpozneje
v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil v okviru predvidene zadolžitve v
računu financiranja. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan
občine na podlagi sprejetega proračuna in po predhodnem
soglasju Ministrstva za finance. Soglasje Ministrstva za finance je sestavni del pogodbe.
17. člen
Občina se sme zadolžiti le v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred zadolževanjem, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme biti večje kot 5% realiziranih prihodkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske izgradnje, oskrbe s pitno vodo
ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega
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10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če
odplačilo glavnice in obresti iz teh posojil v posameznem
letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi katerih ustanoviteljica je
Občina Polzela, se smejo zadolževati le s soglasjem Občine
Polzela. O soglasju zadolževanja odloča župan. Izdana soglasje se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica je,
pod pogoji, ki jih določa zakon.
20. člen
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 403-02/004/02
Polzela, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

322.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju
kapacitete obstoječih priključkov na javno
kanalizacijsko omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet
občine Polzela na 22. seji dne 8. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje.
(v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje
kapacitete obstoječega priključka na javno kanalizacijsko
omrežje.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Polzela in v
upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo se investitorjem
oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do povprečne
porabe pitne vode 16 m3/mesec
150.000 SIT
– za vikend, klet, zidanico do povprečne
150.000 SIT
porabe pitne vode 16 m3/mesec
– za samostojne garaže do povprečne
porabe pitne vode 3 m3/mesec
100.000 SIT
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2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
150.000 SIT
3 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
200.000 SIT
6 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
250.000 SIT
9 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
300.000 SIT
12 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in
gostinstvo s porabo vode nad
300.000 SIT +
12 m3/mesec
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec
8.500 SIT
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede
na namembnost in objekta in kapaciteto priključka. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko
prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljavca javne kanalizacije na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na
omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.
6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljavec omrežja ali od njega pooblaščena firma, na osnovi
plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na
javno kanalizacijsko omrežje, ki so ga v določenem deležu
sofinancirali občani ali občina, mora od občine predložiti
ustrezno soglasje za priklop.
8. člen
Upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja enkrat
letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode
nad s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik
prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode
na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za
povečan izpust v javno kanalizacijo in doplačati prispevek v
skladu z 3. členom – 2. točka tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9 m3 pitne vode na mesec povprečno za eno
leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz
8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z
upravljavcem javne kanalizacije v tem času ne dogovori o
načinu poravnave, upravljavec javne kanalizacije sproži tožbo
zoper uporabnika.
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10. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega sistema je plačan prispevek prenosljiv na
drugo lokacijo v Občini Polzela glede na tehnične pogoje in
presojo upravljavca javne kanalizacije. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljavca javne kanalizacije
pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta
prenos mora biti izvršen pisno pri upravljavcu javne kanalizacije. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva
ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3.
členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti nova soglasja za priklop.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh
prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v
fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni
prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si
mora pri upravljavcu javnega kanalizacijskega sistema pred
priključitvijo na javni kanalizacijski sistem pridobiti ustrezno
soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja
za priključitev na javno kanalizacijo pred izdajo gradbenega
dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijo plača investitor na žiro račun upravljavca kanalizacije.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na
javno kanalizacijo so prihodek proračuna Občine Polzela in
se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in
posodobitve ter razširitve kanalizacije in čistilne naprave s
pripadajočimi objekti na območju občine. Upravljavec javne
kanalizacije je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov
za priključitev na javno kanalizacijo odvesti v proračun občine.
16. člen
V primeru, da bodoči uporabnik kanalizacije in čistilne
naprave želi uveljavljati pravico do zmanjšanja prispevka,
oziroma oprostitve plačila prispevka, mora za to predhodno
pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Polzela.
17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat
letno občinski svet na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični
urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
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19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-09/033/02
Polzela, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

323.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju
kapacitete obstoječih priključkov na javno
vodovodno omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet
občine Polzela na 22. seji dne 8. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno vodovodno
omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje (v
nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno vodovodno omrežje.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Polzela in v
upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javni vodovod se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do 16 m3/mesec 85.000 SIT
– za vikend, klet, zidanico do
16 m3/mesec
125.000 SIT
– za samostojne garaže do 3 m3/mesec
kjer je nujen samostojni priključek
85.000 SIT
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
3 m3/mesec
85.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
125.000 SIT
6 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
165.000 SIT
9 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja,
trgovine, gostinstvo do povprečne
205.000 SIT
porabe 12 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
in gostinstvo s porabo nad
205.000 SIT +
12 m3/mesec
– za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec
7.000 SIT
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3. – za kmetijstvo do povprečne porabe
12 m3/mesec
– za kmetijstvo s porabo nad
12 m3/mesec
– za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec

125.000 SIT
125.000 SIT+
7.000 SIT

4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede
na namembnost in kapaciteto priključka objekta. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške
izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljavca javnega vodovoda na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne vodovodne
instalacije,
– namena porabe vode.
6. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljavec omrežja ali od njega pooblaščena firma na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na
javno vodovodno omrežje, ki so ga v določenem deležu
sofinancirali občani ali občina, mora od občine predložiti
ustrezno soglasje za priklop.
8. člen
Upravljavec javnega vodovodnega omrežja enkrat letno
ugotovi dejansko povprečno mesečno porabo vode v enem
letu. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si
mora pridobiti novo soglasje za povečan odjem vode in
doplačati prispevek v skladu s 3. členom – 2. in 3. točka
tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9 m3/mesec povprečno za eno leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz
8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z
upravljavcem javnega vodovoda v tem času ne dogovori o
načinu poravnave, upravljavec javnega vodovoda prekine
dobavo pitne vode, če je prekoračenje večje od 50% s
soglasjem dovoljene količine in sproži tožbo zoper uporabnika. V primeru, da je prekoračenje manjše od 50% od s
soglasjem dovoljene količine ter uporabnik in upravljavec v
roku dveh mesecev ne dosežeta soglasje o poravnavi obveznosti iz 8. člena tega odloka, upravljavec sproži tožbo
zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa vode na eni lokaciji, je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Polzela glede
na tehnične pogoje in presojo upravljavca javnega vodovoda. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljavca javnega vodovoda pridobiti za ta prenos novo soglasje.

Stran

612 / Št. 6 / 25. 1. 2002

11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta
prenos mora biti izvršen pisno pri upravljavcu javnega vodovoda. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na
dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s
3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost
prispevka glede na odobreno porabo. Vsi novi uporabniki si
morajo pridobiti novo soglasje za odjem.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 352-05/061/02
Polzela, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

RADEČE
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh
prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v
fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni
prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si
mora pri upravljavcu javnega vodovodnega sistema pred
priključitvijo na javni vodovodni sistem pridobiti ustrezno
soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja
za priključitev na javni vodovod pred izdajo gradbenega
dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javni vodovod plača investitor na žiro račun upravljavca vodovoda.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na
javni vodovod so prihodek proračuna Občine Polzela in se
izključno uporabljajo za pridobitev novih vodnih virov, za
novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodov s pripadajočimi objekti na območju občine. Upravljavec javnih vodovodov je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod odvesti v
proračun občine.
16. člen
V primeru, da bodoči uporabnik pitne vode iz javnega
vodovodnega sistema želi zaradi različnih vzrokov uveljavljati
pravico do zmanjšanja prispevka oziroma oprostitve prispevka,
mora za to predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta.
17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat
letno občinski svet na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični
urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

324.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
lokacijskem načrtu za RTP 110/20 kV Radeče
in priključni DV 110 kV in 20 kV

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 71/93, 44/97) in 49. člena statuta Občine Radeče
(Uradni list RS, št. 37/99) je župan Občine Radeče dne 18.
1. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem
načrtu za RTP 110/20 kV Radeče in priključnega
daljnovoda DV 110 kV in 20 kV
1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za RTP
110/20 kV Radeče in priključnega daljnovoda DV 110 kV in
20 kV, ki ga je pod št. 537/01 izdelal Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v avli pritličja zgradbe Občine Radeče, ulica Milana Majcna 1, Radeče, 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, o kateri bodo občani obveščeni na krajevno običajen
način.
4. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko dajo v času javne
razgrnitve pisne pripombe in predloge na razgrnjeni osnutek.
Pripombe lahko vpišejo v vpisno knjigo, ali jih po pošti
pisno posredujejo oddelku za gospodarstvo in finance Občine Radeče.
5. člen
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve osnutka.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35004-1/02
Radeče, dne 18. januarja 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

RAVNE NA KOROŠKEM
325.

Spremembe odloka o določitvi pomožnih
objektov in naprav ter drugih posegov v prostor,
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
območju Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in
44/97), 1., 6. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), navodila o merilih za to, kar se lahko šteje
za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), ob uporabi 16.
člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
24/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 21.
seji dne 25. 10. 2001 sprejel

SPREMEMBE ODLOKA
o določitvi pomožnih objektov in naprav ter
drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine Ravne
na Koroškem
1. člen
Črta se drugi odstavek 5. člena: “K strokovni rešitvi za
izvedbo prostorskih posegov, opredeljenih v 5. členu tega
odloka, je potrebno pridobiti pisno soglasje o ustreznosti
posega, ki ga izda pristojna občinska služba.”
2. člen
Črta se tretji odstavek 6. člena: “K strokovni rešitvi za
izvedbo prostorskih posegov, opredeljenih v 6. členu tega
odloka, je potrebno pridobiti pisno soglasje o ustreznosti
posega, ki ga izda pristojna občinska služba.”
3. člen
Črta se drugi odstavek 7. člena: “K strokovni rešitvi za
izvedbo prostorskih posegov, opredeljenih v 7. členu tega
odloka, je potrebno pridobiti pisno soglasje o ustreznosti
posega, ki ga izda pristojna občinska služba. Pri zahtevnejših rešitvah pa je potrebno predložiti še prostorsko presojo,
ki jo izdela pooblaščeni projektant ustrezne stroke.”
4. člen
Črtata se četrta alinea drugega odstavka 10. člena:
“Arhitekturno-tehnični izris v merilu 1:100 ali 1: 50 in situacijo predvidenega posega z definiranimi odmiki od parcelnih
mej” in peta alinea drugega odstavka 10. člena: “soglasje o
primernosti predvidenega prostorskega posega, ki ga izda
Občina Ravne na Koroškem.”
5. člen
Te spremembe odloka o določitvi pomožnih objektov
in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine Ravne na Koroškem, začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350–019/00–62
Ravne na Koroškem, dne 25. oktobra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

Št.
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Program priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta kolektorja za potrebe centralne čistilne
naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne od višine
meje občin Prevalje in Ravne v obrtni coni
»Dobja vas« do lokacije CČN pri izlivu
Kotuljke/na Dobrijah in centralne čistilne
naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne pri izlivu
Kotuljke/na Dobrijah

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 22. redni seji dne 20. 12. 2001
sprejel

PROGRAM
priprave in sprejemanja lokacijskega načrta
kolektorja za potrebe centralne čistilne naprave
(CČN) občin Prevalje in Ravne od višine meje
občin Prevalje in Ravne v obrtni coni »Dobja vas«
do lokacije CČN pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah in
centralne čistilne naprave (CČN) občin Prevalje
in Ravne pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah
1. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO
1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na
Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št.
63/00);
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,
Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za
katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 350-10/86 (24. 9. 1986), MUV, št. 20/86;
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo
prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z
družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 3524/92-4 (dne 17. 6. 1993), MUV, št. 9/93;
Odlok o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koroškem, št. 350-5/77 (29. 3. 1978), MUV, št. 6/78.
2. PREDMET IN CILJ
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskoizvedbenega načrta (v nadaljevanju: PIN);
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi PIN;
– roki za posamezne faze priprave PIN;
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– nosilci strokovnih aktivnosti priprave prostorsko izvedbenih aktov;
– sestavine, ki se sprejemajo.
3. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO LOKACIJSKEGA
NAČRTA (v nadaljevanju: LN)
3. člen
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97);
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994–2001 sprejeti
ustrezni podzakonski predpisi;
– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97);
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99);
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99,
popravek Uradni list RS, št. 31/00);
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97);
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85);
– navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99).
4. člen
a) Strokovne podlage in veljavni planski akti
Posebne strokovne podlage za izdelavo LN je izdelal
»Hidroinženiring d.o.o.« Ljubljana:
– študija št. 43-116-00-97 (VI/97) »Odvajanje odpadnih vod v Občini Ravne-Prevalje (Bogdan Rojc, Aleksander
Šimenc in Milisav Rankovič);
– poročilo kot dopolnitev študije št. 43-116-00-97
(VI/98) »Poročilo o tehnoloških odpadnih vodah Občine
Ravne-Prevalje z ovrednotenjem večjih industrijskih onesnaževalcev (Aleš Zalar, Gabrijel Hegeduš in Bogdan Rojc);
– osnove za investicijski program kot nadaljevanje študije št. 43-116-00-97 (X/01) »CČN Prevalje, CČN Ravne,
CČN Ravne-Prevalje« (Bojan Končar, Žarko Rečnik in Gabrijel Hegeduš);
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne
na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za
obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št.
63/00).
5. člen
b) Veljavni PIA:
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,
Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za
katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86);
–odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo
prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z
družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 3524/92-4 (dne 17. 6. 1993), MUV, št. 9/93;
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– prostorski ureditveni pogoji (= PUP) št. 3 za matični
okoliš Ravne-Prevalje;
– prostorski ureditveni pogoji (= PUP) št. 4 za matični
okoliš Ravne-Prevalje;
– prostorski ureditveni pogoji (= PUP) št. 7 za matični
okoliš Ravne-Prevalje;
– prostorski ureditveni pogoji (= PUP) št. 9A za matični
okoliš Ravne-Prevalje;
– prostorski ureditveni pogoji (= PUP) št.12 za matični
okoliš Ravne-Prevalje;
– odlok o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koroškem, št. 350-5/77 (29.03.1978), MUV št. 6/78.
4. VSEBINA IN OBSEG
6. člen
Lokacijski načrt se pripravi z vsebino, kot je predpisana
z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in vsebini PIA
(Uradni list SRS, št. 14/85).
Osnutek LN bo vseboval:
1. Tekstualni del
1.1. Obrazložitev LN
1.2. Ocena investicije komunalnega urejanja območja
1.3. Odlok o LN (smernice za pripravo odloka)
1.4. Soglasja k LN
2. Grafični del
2.01. Pregledna situacija/topografski
načrt
M1: 5000
2.02. Prikaz iz kartografskega dela
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Ravne
na Koroškem
M1: 5000
2.03. Prikaz iz kartografskega dela
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Ravne
na Koroškem
M1: 25000
2.04. Kopije katastrskega načrta
M1: 2880
M1: 1000
2.05. Seznam lastnikov
2.06. Katastrski elaborat
2.06. Geodetski načrt (TKN)
obstoječega stanja
M1: 250
2.07. Gradbena situacija
M1: 250
2.08. Situacija komunalnih vodov
M1: 250
2.09. Normalni prečni profil
M1: 50
2.10. Situacija prometne ureditve
M1: 250
2.11. Vzdolžni profil osi
M1: 500/50
2.12. Katastrska situacija
M1: 250
2.13. Skica zakoličbe s podatki zakoličbe
Odlok o LN
Na podlagi smernic za pripravo odloka bo izdelovalec
prostorskega izvedbenega načrta pripravil osnutek odloka,
ki bo razgrnjen skupaj z osnutkom LN.
Z odlokom o LN se za obravnavano območje razveljavljajo določila:
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,
Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za
katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 20/86,
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odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo
prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica; Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z
družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 3524/92-4 (dne 17. 6. 1993), MUV, št. 9/93
in odloka o urbanističnem redu v Občini Ravne na
Koroškem, št. 350-5/77 (29. 3. 1978), MUV, št. 6/78.
5. OBVEZNOSTI ORGANOV, ORGANIZACIJ IN
SKUPNOSTI V POSTOPKU PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
LOKACIJSKEGA NAČRTA IN ORGANIZACIJA PRIPRAVE
STROKOVNIH GRADIV
7. člen
Naročnik, izdelovalec in koordinator LN
Naročnik LN je Občina Ravne na Koroškem.
Izdelovalca LN, ki mora izpolnjevati pogoje iz 69. člena
ZUNDDP, izbere investitor.
Koordinator upravno – strokovnih aktivnosti je Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo Občine Ravne na Koroškem.
8. člen
a) Oddelek za okolje, prostor in ekologijo:
– vodi postopek priprave in sprejemanja LN v vseh
fazah;
– izdela program priprave in sprejemanja LN;
– nadzira izdelavo LN;
– organizira javno razgrnitev osnutka LN skupaj z osnutkom odloka in vodi zapisnik o javni razpravi, zbira pripombe;
– pripravi obrazložitve za županjo in Občinski svet občine Ravne na Koroškem;
– pojasnjuje vsebino dokumenta v času javne razgrnitve in javne obravnave županji in na občinskem svetu;
b) Občinski svet občine Ravne na Koroškem:
– sprejme program priprave in sprejemanja LN in sprejme sklep o pripravi LN;
– obravnava osnutek LN skupaj z osnutkom odloka in
odredi javno razgrnitev z javno razpravo (sprejme sklep o
javni razgrnitvi z javno razpravo);
– obravnava osnutek LN z osnutkom odloka po javni
razgrnitvi in javni razpravi, zavzame stališča do pripomb in
predlogov ter določi izdelavo predloga LN;
– obravnava in sprejme predlog LN s predlogom odloka;
c) investitor projekta LN bo zagotovil:
– izdelavo variantnih strokovnih podlag z idejno-tehničnimi rešitvami kot osnovo za izdelavo osnutka LN;
– pridobitev pogojev za izdelavo LN (zanj izdelovalec);
– osnutek LN s smernicami za pripravo odloka (vsebina);
– analizo pripomb in predlogov k javni razgrnitvi in po
javni razpravi k osnutku LN;
– predlog LN;
– čistopis LN (brez oznake predlog) po sprejemu odloka o LN na občinskem svetu;
– ustrezno število projektov ali izrisov iz LN za potrebe
vodenja postopkov v vseh fazah;
– poravnavo stroškov pogojev in soglasij k LN.
Investitor projekta LN izbere izvajalca po svoji presoji,
na osnovi ponudb za urbanistično načrtovanje registriranih
organizacij.
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6. SODELUJOČI V POSTOPKU SPREJEMANJA
PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV
9. člen
Investitor (zanj izdelovalec) pridobi pogoje za izdelavo
LN s strani naslednjih organov in organizacij:
razdelilnik:
1. Javno Komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na
Koroškem;
2. Ministrstvo za zdravje: Zdravstveni inšpektorat RS,
Ljubljana, Območna enota Dravograd;
3. Ministrstvo za obrambo, Republiški inšpektorat za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec;
4. Elektro Celje – PE Slovenj Gradec;
5. Telekom Slovenije p.o., PE Maribor;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor;
8. Občina Ravne na Koroškem;
9. VGP Drava Ptuj;
10. Podjetje za urejanje hudournikov, Ljubljana;
11. ZVKND Maribor.
Od organov in organizacij navedenih v prejšnji točki bo
izdelovalec LN pridobil soglasja k osnutku LN.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te
pridobi v postopku.
7. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA
10. člen
LN bo pripravljen v naslednjih rokih:
– izdelava strokovnih podlag (rok se sestavi na podlagi
posebne pogodbe med izdelovalcem le-te in naročnikom);
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka
zazidalnega načrta bo izdelovalec pripravil v 45 dneh od
dneva sklenitve in potrditve pogodbe;
– pogoji za nadaljnjo izdelavo LN od pristojnih organov
se pridobijo v roku 30 dni po oddaji gradiva pristojnim organom;
– osnutek LN bo pripravljen v 30 dneh po pridobitvi
vseh potrebnih pogojev;
– Oddelek za okolje, prostor in ekologijo občine Ravne na Koroškem bo županji predložil usklajen osnutek LN z
odlokom in obrazložitvami v roku 15 dni po prejemu dokumentacije od izdelovalca;
– osnutek se da v prvi obravnavi v potrditev na občinski
svet. S sklepom občinskega sveta se osnutek LN da v javno
razgrnitev. Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni v avli mestne
hiše ter v prostorih KS;
– izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do pripomb
iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 15 dneh po zaključku javne razgrnitve;
– izdelovalec bo na podlagi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil
usklajen predlog LN v roku 45 dni po njihovem prejemu;
– organi bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu
usklajenega predloga LN;
– izdelovalec bo predal usklajen predlog v roku 45 dni
po prejetju vseh soglasij;
– predlog LN se preda v drugo obravnavo občinskemu
svetu;
– izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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8. STROŠKI PRIPRAVE IN SPREJEMANJA LN

II. VRSTE DENARNIH POMOČI

11. člen
Vse stroške v zvezi z izdelavo osnutka in predloga LN,
pridobivanjem pogojev in soglasij prevzame investitor.

6. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– posamezniku ali družini, ki se zaradi dogodka nastalega brez njihove krivde (elementarne nesreče, druge nezgode) znajdejo v situaciji, ko potrebujejo pomoč za kritje
nujnih stroškov;
– plačilu dela pogrebnih stroškov;
– doplačilu storitev.

12. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-3/01-60
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

7. člen
Do pomoči pri plačilu pogrebnih stroškov so upravičeni
zavezanci za plačilo, ob pogoju, da pokojni ni imel premoženja, ki bi bilo predmet dedovanja in njegovo zdravstveno
zavarovanje ni vključevalo pravice do pogrebnine.
8. člen
Denarna pomoč za doplačilo storitev se lahko uveljavlja

327.

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v
Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 7. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 22. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ravne
na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom se določijo vrste občinskih socialno-varstvenih pomoči, upravičenci, višina pomoči in pogoji za
dodelitev in postopek za uveljavitev pravic.
2. člen
Vrste pomoči:
– denarna pomoč,
– pomoč rejencem, ki so ostali brez staršev.
3. člen
Upravičenci do enkratne občinske socialno-varstvene
pomoči so občani Občine Ravne na Koroškem s stalnim
prebivališčem v občini, ki jim je zaradi trenutne materialne
ogroženosti nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse
zakonske možnosti za rešitev stiske.
4. člen
Do socialno-varstvene pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, katerih dohodek na družinskega člana ne
presega za več kot 50% cenzusa za denarni dodatek, določenega z zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92), z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca. Za
družinske člane po tem odloku se štejejo osebe določene v
zakonu o socialnem varstvu. Dohodek se ugotavlja na podlagi zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93,
71/94 in 73/95).
5. člen
Občinska socialno-varstvena pomoč za posamezen primer, določen s tem pravilnikom se lahko dodeli enkrat letno, praviloma se izplača v enkratnem znesku.

za:
a) doplačilo letovanj (zdravstvene ali druge terapevtske
kolonije) in šole v naravi za otroke,
b) doplačilo šolnine oziroma drugih dejavnosti s kulturnega in športnega področja, za posebej nadarjene otroke.
III. VIŠINA DENARNE POMOČI
9. člen
Denarna pomoč se lahko odobri do višine denarnega
dodatka po zakonu o socialnem varstvu na osebo, ali družino, povišanega za 50%.
Denarna pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov se lahko dodeli do največ 50% cene osnovnega pogreba.
Denarna pomoč za doplačila storitev se lahko določi v
višini največ 30% vrednosti storitve, ki jo je upravičenec
dolžan plačati.
IV. DENARNA POMOČ REJENCEM
10. člen
Do denarne pomoči so upravičeni vsi rejenci s stalnim
prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem, ki so ostali brez
staršev in so vključeni v redne programe izobraževanja.
Denarna pomoč je namenjena kritju stroškov šolanja
ter drugih obšolskih in sprostitvenih dejavnosti v katere se
posamezniki vključujejo.
Denarna pomoč se dodeli enkrat letno, praviloma v
mesecu decembru.
11. člen
Denarna pomoč rejencem se določi različno, glede na
stopnjo izobraževalnega programa, ki ga upravičenec obiskuje in se lahko določi v višini do dveh in pol zajamčenih
plač.
V. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVICE
DO DENARNE POMOČI
12. člen
Postopek se začne na zahtevo upravičenca oziroma
njegovega zakonitega zastopnika. Postopek za dodelitev
denarne pomoči rejencem začne po uradni dolžnosti pristojen organ Občine Ravne na Koroškem.
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13. člen
Vloga se vloži na sedežu Občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Oddelek za družbene dejavnosti.
Vloga se poda na predpisanem obrazcu, predloži se
opis razmer, dokazila o dohodkih in premoženjskem stanju.
O pritožbah zoper odločbe na prvi stopnji odloča župan.

57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 22. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

14. člen
Pri odločanju o upravičenosti do socialno-varstvene
pomoči se smiselno uporabljajo določbe zakona o postopku za uveljavljanje socialno-varstvenih pravic in zakona o
upravnem postopku.

I
Ukine se status javnega dobra – družbene lastnine v
splošni rabi:
1. parc. št. 737/3-njiva, 737/4-pot in 737/5-dvorišče.

15. člen
Izjemoma se lahko v posameznem primeru pri določitvi
višine denarne pomoči oziroma višine doplačila upoštevajo
tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni
položaj upravičenca ali zavezanca za plačilo in se socialnovarstvena pomoč:
1. ne dodeli oziroma se določi nižji znesek od določenega, če se ugotovi, da je dejanski socialni položaj upravičenca ali družine bistveno boljši kot izhaja iz izkazanega
dohodka (materialnega stanja),
2. dodeli oziroma se določi višji znesek, od določenega, če se ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku
upravičenec ali družina živi v težkih socialnih razmerah.
16. člen
Denarna pomoč se praviloma izplača v denarju na račun upravičenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
V upravičenih primerih se lahko denarna pomoč izplača v naravi v obliki plačila računa, bonov ali z naročilnico.
Doplačilo storitev se izplača na račun izvajalca storitve.
Izvajalec storitve se obvesti o namenu plačila.
17. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi Center za socialno
delo na podlagi pogodbe, sklenjene z Občino Ravne na
Koroškem, ki preveri podatke iz vloge in dokazil ter poda
mnenje o upravičenosti do občinske socialne pomoči.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Občina Ravne na Koroškem v proračunu zagotavlja
sredstva za občinske socialno-varstvene pomoči.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01-1/02-50
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

328.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v
k.o. Podgora

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podgora

II
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
status zemljišča v splošni rabi – javnega dobra in se vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Ravne na Koroškem.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-03-49/98-31
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

329.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne
na Koroškem

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, odločbe Ustavnega
sodišča RS, št. 6/94, 26/97, in 70/97), na podlagi 56.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 7. in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na
Koroškem na 22. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na
Koroškem
1. člen
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne na
Koroškem v letu 2002 znaša 0,0657 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 465-3/86-3
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.
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Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 7., 12. in 20. člena
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski
svet občine Ravne na Koroškem na 22. redni seji dne 20.
12. 2001 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne
na Koroškem
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne
stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem za leto 2002.
II
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine objekta, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti na
območju občine na dan 31. 12. 2001 znaša 138.000 SIT.
III
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote
poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR)
5.800 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR)
8.800 SIT/m2.

Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI
Občinski svet lahko na predlog županje določi za zemljišča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene
pogoje, drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot
je določeno v IV. točki tega sklepa.
VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se valorizirajo s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala. Vrednost zemljišča
se valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
VIII
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega
zemljišča v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
122/00).
IX
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po
območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
I.A) območje
I. območje

II. območje

III. območje

IV. območje
V. območje

centralni del mesta
Ravne na Koroškem
ožje območje mesta
Ravne na Koroškem,
ožje območje naselja Kotlje,
Dobja vas
območje mesta
Ravne na Koroškem
območje naselij: Kotlje,
Dobja vas,
Strojnska Reka, Dobrije
širše območje mesta
Ravne na Koroškem,
območje naselij: Kotlje,
Dobja vas,
Strojnska Reka, Dobrije
v ostalem območju občine
opredeljena stavbna
zemljišča
industrijske in obrtne cone

331.
2,5%–4,0%

2,0%–3,5%

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v Vrtcu Ravne na Koroškem

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98), 7. in 16.
člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 22.
seji dne 20. 12. 2001 sprejel

1,5%–3,0%

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
Vrtcu Ravne na Koroškem

1,0%–2,5%

1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Občine Ravne na Koroškem so:
– I. starostna skupina
62.618,65 SIT,
– II. starostna skupina
52.182,40 SIT.

0,5%–1,5%
1,5%–3,5%

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Individualni prispevek staršev se določi od cene programa v katerega je otrok vključen.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 1.
2002 dalje.
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5. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega
proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
332.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
porabnikov v letu 2002

Na podlagi 20. 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), ter 32. in 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 37. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS,
št. 40/99 in 1/02) je župan sprejel

6. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2002 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.
7. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so sestavni del proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2002.
8. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 004-1/02-100
Šentjur, dne 31. decembra 2001.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

SKLEP
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
Šentjur pri Celju 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
finance posredovati podatke iz prejšnjega člena. Kolikor
zahtevanih podatkov ne posredujejo, se jim financiranje 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 prejšnjem letu niso bili 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 poravnajo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova
likvidnost to omogočata.

ŠKOFJA LOKA
333.

Sklep o uvedbi upravičene cene storitev pri
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja
Loka

Na podlagi 59. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 10. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in
47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 21. redni
seji dne 10. 1. 2002 sprejel

SKLEP
o uvedbi upravičene cene storitev pri oskrbi s
pitno vodo na območju Občine Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se v Občini Škofja Loka določi upravičena cena storitve dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode na območju Občine Škofja Loka.
2. člen
Cene iz prvega člena tega sklepa je enotna na območju celotne Občine Škofja Loka in za vse porabnike pitne
vode in znaša 30 SIT/m3 porabljene pitne vode.
V ceni iz prejšnjega odstavka tega člena davek na
dodano vrednost ni vključen.
3. člen
Finančna sredstva, ubrana po tem sklepu, so prihodek
proračuna Občine Škofje Loka in so namenska sredstva za
obnovo primarnega salonitnega vodovoda zaradi zmanjšanja izgub vode. Upravičena cena se obračuna ob lastni ceni
storitve za oskrbo s pitno vodo.
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4. člen
Sklep velja do dokončanja investicije po investicijskem
programu, ki ga potrdi občinski svet.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 2. 2002.
Št. 355-06/00
Škofja Loka, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

334.

Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Škofja Loka

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in 55. člena statuta Občine Škofja loka (Uradni list RS, št.
37/95, 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občinske uprave občine Škofja Loka
1. člen
Občinska uprava občine Škofja Loka uradno posluje z
elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je: obcina@skofjaloka.si.
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna občinske uprave.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 037-3/02
Škofja Loka, dne 16. januarja 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

335.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v
najem v Občini Škofja Loka

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91-I, 19-2/91-I, 13/93, 9/94, 21/94, 29/95,
23/96, 24/96, 44/96, 1/00), pravilnika o normativih in
standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 31/96),
v skladu s pravilnikom o merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 53/99) ter
na podlagi 18. člena in 86. člena statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet
občine Škofja Loka na nadaljevanju 21. seje dne 10. 1.
2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v
Občini Škofja Loka
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 4/96, 59/97) se
besedilo 31. člena spremeni, tako da se glasi:
“1. Stanovanjski status
1. prosilec je brez stanovanja
2. prosilec je podnajemnik
3. prosilec stanuje v samskem domu
4. prosilec stanuje z družino pri starših
ali sorodnikih

točk
160
150
140
130

Pojasnilo: udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
Točkuje se, če udeleženec razpisa, ki:
– prebiva v prostorih za začasno bivanje opredeljenih v
1. točki 3. člena stanovanjskega zakona; (začasno bivanje v
materinskem domu, zavetišču na gradbiščih, prostori v začasnih zgradbah in podobno),
– z družino prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev
posameznikov, opredeljenih v 2. točki 3. člena stanovanjskega zakona, (samski domovi, dijaški in študentski domovi,
domovi za ostarele, socialno-varstveni zavodi, druge skupinske nastanitvene zgradbe),
– sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih
stavbah, vendar brez statusa najemnika, podnajemnika ali
uporabnika stanovanja.
Pojasnilo: udeleženec razpisa stanuje v samskem domu.
Šteje se, da prosilec stanuje v samskem domu in se
točkuje, če ima sklenjeno pogodbo o najemu prostora, zgrajenega za nastanitev posameznika.
Pojasnilo: udeleženec razpisa, ki je podnajemnik.
Prosilec se točkuje, da je podnajemnik, če ima dokazila o plačevanju podnajemnine ali najemnine kot za profitno
stanovanje.
Pojasnilo: udeleženec razpisa stanuje pri starših ali
sorodnikih.
Točkuje se, da prosilec stanuje pri starših ali sorodnikih, če prosilec predloži dokazilo, da stanuje pri starših ali
sorodnikih (potrdilo o stalnem bivališču in gospodinjski skupnosti).
2. Kvaliteta bivanja
0. kvaliteta, ki se ne točkuje
1. bivanje v stanovanju nižje
kategorije, provizorij ali baraka
2. bivanje v objektu predvidenim
za rušenje ali potrebnim celovite
rekonstrukcije
3. bivanje v kletnem ali
podstrešnem stanovanju
4. bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju

točk
0
120

100
40
35

Pojasnilo: bivanje v stanovanju nižje kategorije provizorij ali baraka
Bivanje v stanovanju nižje kategorije provizorij ali baraka se točkuje, če prosilec biva v stanovanju, ki ne dosega
minimalnih standardov opremljenosti, ovrednoteno z največ
110 točkami.”
V 3. točki 31. člena se pri merilu 3. stanovanjska
površina na koncu doda stavek:
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“ Pojasnilo: pri točkovanju se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne pogodbe oziroma podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja.”
2. člen
32. člen se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem se
kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
točk
0. ni otrok in ni starejših nad 65 let
0
1. za vsakega mladoletnega otroka
30
2. družina z ožjim družinskim članom iz 3. člena
tega pravilnika, starim nad 65 let
30

Št.

6. člen
Doda se nov 36.a člen, ki se glasi:
“Invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega
vozička oziroma fizično pomoč, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča zaprosi za pridobitev socialnega stanovanja v najem tudi v občini, kjer mu je zagotovljena pomoč
druge osebe in zdravstvene storitve, ki so v zvezi z njegovo
invalidnostjo.”
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 362-0260/93
Škofja Loka, dne 10. januarja 2002.

Pojasnilo: točke za vsakega mladoletnega otroka se
seštevajo. Točkuje se nosečnost, ki je izkazana s potrdilom
zdravnika.
Pojasnilo: družina z družinskim članom iz 6. člena stanovanjskega zakona, starim nad 65 let
Točkuje se, če udeleženca razpisa veže dolžnost preživljanja ožjega družinskega člana, starega nad 65 let.”
3. člen
V 33. členu se spremeni 2. točka status roditelja, ki se
glasi:
“2.- status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec-ka) 40 točk”
Četrta alinea se črta.
V 33. členu se na koncu doda dva odstavka, ki se
glasita:
“Pojasnilo: ločeno življenje.
Ločeno življenje se točkuje le v primeru, da je iz odločbe o oddaji otroka v rejništvo, v drugo družino ali zavod
razvidno, da so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere.”
“Pojasnilo: roditelj, ki sam preživlja mladoletnega
otroka.
Točkuje se v primeru, da roditelj sam preživlja mladoletnega otroka, kar dokazuje z rojstnim listom oziroma potrdilom, da je preživnina neizterljiva. Takšno tolmačenje je
skladno z odločbo Ustavnega sodišča št. 1967 (Uradni list
RS, št. 45/98).”
4. člen
V 34. členu na koncu se doda naslednje besedilo:
“Pojasnilo: trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami določilo velja v primerih,
če gre za obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami oziroma obolenja, na katere slabe stanovanjske
razmere neugodno vplivajo.
Točke za več družinskih članov, pri katerih je ugotovljeno trajno obolenje, s slabimi stanovanjskimi razmerami se
seštevajo.”
5. člen
V 35. členu se spremeni prva alinea, ki se glasi:
“– družina, v kateri nobeden od staršev ni starejši od
35 let (mlada družina) 60 točk”
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
“– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja
30 točk”
Na koncu 35. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
“ Pojasnilo: mlada družina
Kot starost 35 let se šteje 35 let, dopolnjenih v letu
razpisa. Kot mlada družina se upoštevajo vse družinske
oblike (tudi družina z enim roditeljem).”
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Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

ŠTORE
336.

Sklep o določitvi zneska občinske takse za
obremenjevanje okolja nastalo z ustvarjanjem
komunalnih odpadkov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99 in 112/00) in 24.a člena odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Štore (Uradni list RS, št.
8/00) je Občinski svet občine Štore na 20. redni seji dne
20. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi zneska občinske takse za
obremenjevanje okolja nastalo z ustvarjanjem
komunalnih odpadkov
I.
Določi se višina občinske takse za obremenjevanje
okolja nastalo z ustvarjanjem komunalnih odpadkov v mesečnem znesku 2.500 SIT na povzročitelja komunalnih odpadkov.
II
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2002.
Št. 42304-0002/01 - 001
Štore, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

TREBNJE
337.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2002

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US,
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US,
39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98
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in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US,
16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 –
odl. US), na podlagi določil zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28. in 29. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 19.
člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 25. redni seji
dne 16. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Trebnje za leto 2002

Konto Opis postavke
podkonto

402
403
409

Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Sredstva, izločena v rezerve

441,030.617
1,000.000
20,204.000

41
410
411

TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi

953,235.000
102,700.000

412

488,330.000
123,815.000
238,390.000

1. SPLOŠNA DOLOČBA

413

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Trebnje za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg in zadolževanja in poroštev občine.

42
420

INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.051,517.769
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.051,517.769

43
430

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi

2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.–II.)
B)

Konto Opis postavke
podkonto

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
2.892,835.899
Tekoči prihodki (70+71)

1.251,615.000

70
700
703
704

DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve

71
710

NEDAVČNI PRIHODKI
285,963.000
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
28,268.000
Takse in pristojbine
12,656.000
Denarne kazni
294.000
Prihodki od prodaje blaga in storitev 22,495.000
Drugi nedavčni prihodki
222,250.000

711
712
713
714

965,652.000
713,929.000
156,209.000
95,514.000

72
720
722

KAPITALSKI PRIHODKI
42,000.000
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 5,000.000
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerial
37,000.000

74
740

TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki drugih
javnofinanč. institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

40
400
401

TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1.599,220.899
1.599,220.899

3.137,263.436
609,678.667
127,943.805
19,500.245

522,832.000
522,832.000

- 244,427.537

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)

–

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

–

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA S SALDOM DANIH MINUS
VRNJENIH POSOJIL
(I.+IV.) – (II. + V.)
– 244,427.537
C)

500

550

RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR OBČINA IN
KRAJEVNE SKUPNOSTI
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

175,000.000

Domače zadolževanje

175,000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

500.000

Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA
NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)

500.000

XI. SREDSTVA NA RAČUNIH
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI.+XII.)

– 69,927.537
244,427.537
69,927.537

–

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji proračunske porabe in posebni del –
odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov je priloga tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, ne sme presegati 80% teh pravic porabe
v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% teh
pravic porabe v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu občinskega proračuna in se uporablja kot
sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob zavarovanju predplačil, ki jih določa zakon.

Št.
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8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova
dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski
svet v skladu z ZJF.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se izvajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.
11. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog referata za proračun, in o tem poroča občinskemu svetu.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

5. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so
potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki
poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja
proračuna. O tem odloča občinski svet.
Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o
prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru dejavnosti in med nameni posameznega področja, določenim v bilanci odhodkov, odloča župan.

12. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov se občina za proračun leta 2002 zadolži v višini
175,000.000 SIT.

6. člen
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih
področjih se dogovori v skladu z zakoni.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s
katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani
odredbodajalca krajevne skupnosti.

14. člen
Za realizacijo določenih investicij se Občina Trebnje v
letu 2002 lahko zadolži z najetjem posojila do višine, določene s proračunom. Višina posojila ne presega 10% realiziranih prihodkov Občine Trebnje v letu 2001, zmanjšanih za
neodplačana prejeta posojila, dana soglasja in poroštva.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 določi v višini
0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 SIT župan in o tem obvesti občinski svet.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih 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
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov lahko občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
odloča občinski svet.

5. PREHODNI DOLOČBI
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Trebnje v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 17. januarja 2002.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.
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338.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 25. redni seji dne 16. 1. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za parc. št. 1212/5 neplodno v izmeri 842 m2 in parc. št.
1212/7 neplodno v izmeri 92 m2, obe vpisani pri seznamu
I. k.o. Češnjevek.
2. člen
Zemljišči parc. št. 1212/5 neplodno v izmeri 842 m2
in parc. št. 1212/7 neplodno v izmeri 92 m2, obe vpisani pri
seznamu I. k.o. Češnjevek postaneta last Občine Trebnje in
se vknjiži kot lastnina Občine Trebnje.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Trebnje, dne 16. januarja 2002.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

TRŽIČ
339.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. točke 10. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski
svet občine Tržič na 19. seji dne 27. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
1. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
(Uradni list RS, št.8/01) se tabela v 4. členu s seznamom
cest – lokalne ceste (LC) v celoti nadomesti z novo tabelo:
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naseljih v sosednjih občinah so:
Zap.
št.

Številka
ceste
LC

01.
02.
03.
04.
05.

280-050

Številka
odseka
LC

Začetek
ceste ali
odseka

280-052

R2 411

428-011
428-012

G2 101
LC 428-120

428-010

Občinska cesta
Potek

Občinska meja – Žiganja vas – Križe
Občinska meja – Žiganja vas – Križe
Lajb – Podljubelj (Matizovec,Završnik)- Tržič
Lajb – Podljubelj križišče
Tržič-Koroška cesta -Čegeljše-Podljubelj

Konec
Na

R2 410
G2 101
G2 101

Dolžina Namen
v m uporabe

2.845
2.845
15.464
2.645
5.045

V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini
(v m)

2.075
2.075

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Številka
ceste
LC

Št.
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Številka
odseka
LC

Začetek
ceste ali
odseka

Občinska cesta
Potek

Konec
Na

Dolžina Namen
v m uporabe

428-013
428-014

LC428-011
LC428-012

Matizovec
Završnik

428-021

LC 428-012

428-031

LC 428-020

428-041
428-042

LC 428-020
LC 428-041

428-051

LC 428-120

428-061

LC 428-050

428-091

R2 410

428-101

R2 410

428-111

LC 428-141

428-121

R2 410

428-131

R3 636

428-141
428-142

R3 638
LC 428-141

428-151

LC348-080

428-161

R2410

348-071

R2 411

Podljubelj-Blejc-Matizovec
Podljubelj-Završnik
Tržič (križišče BUS) – križišča Slap – Jelendol
Tržič (križišče BUS) – križišča Slap – Jelendol
Slap (križišče za Lom) – Jelendol (mimo gradu)
Slap (križišče za Lom) – Jelendol (mimo gradu)
Slap(križišče)-Lom-Pr’Tič-Slaparska vas-Podstoržič
Slap (križišče) – Lom – Slaparska vas –Podstoržič
Od odcepa za Potarje-Pr’Tič
Pristava – Križe
Pristava – Križe
Križe – Zg. Vetrno – Senično
Križe – Zg. Vetrno – Senično
Senično – Novake
Senično – Novake
Križe – Sebenje – Žiganja vas
Križe – Sebenje – Žiganja vas
Brezovo- Loka –Mlaka
Brezovo- Loka –Mlaka
Tržič (križišče Zlit) – Tržič – Križe (plinska postaja)
Tržič (križišče Zlit) – Tržič – Križe (plinska postaja)
Podtabor-občinska meja-Zvirče-Kovor-Bistrica
Podtabor-občinska meja-Zvirče-Kovor-Bistrica
Brezje – Kovor – Brezovo – Kovor – Brdo – občinska meja
Brezje–Hudo- Kovor – Križe
Kovor- Brdo- občinska meja
Leše - Vadiče – Brezje pri Tr.
Leše – Vadiče – Brezje pri Tržič
Senično- Sp. Vetrno
Senično- Sp. Vetrno
Brezje(R2 411)– občinska meja – Leše
Brezje– občinska meja – Leše

4.041
3.733
1.223
1.223
5.315
5.315
12.082
7.858
4.224
1.138
1.138
2.474
2.474
1.655
1.655
2.448
2.448
1.686
1.686
3186
3186
3.328
3.328
7.805
4.709
3.096
2.259
2.259
887
887
2.853
2.853

428-020
428-030
428-040

428-050
428-060
428-090
428-100
428-110
428-120
428-130
428-140

428-150
428-160
348-070

LC 428-030
gozdna pot
Dom pod Storžičem
Pr’Tič
R2 410
R2 410
R2 410
LC 280-052
LC 428-141
R2 410
R3 638
LC 280-052
R2 411
LC 428-141
Sp.Vetrno
R3 638

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini
(v m)

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

1.599
1.599

V
V
V
V
V
V
V
V
V

3593

V
V
V

3.711
3.711

2. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
(Uradni list RS, št.8/01) se tabela s seznamom cest mestne
in krajevne ceste (LK) v 5. členu v celoti nadomesti z novo
tabelo:
– mestne in krajevne ceste (LK)
Zap.
št.

Številka
ceste
LK

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

428-280

Številka
odseka
LK

Začetek
ceste ali
odseka

428-281
428-282
428-283
428-284
428-285
428-286
428-287
428-288
428-289

LC 428-012
LK 428-281
LK 428-281
LK 428-281
LK 428-281
LK 428-281
LK 428-281
LK 428-287
LK 428-281

428-291
428-292
428-293
428-294
428-295

LK 428-281
LK 428-293
LC 428-012
LC 428-012
LC 428-012

428-290

Občinska cesta
potek

KS Ravne
Za jezom - Ravne - Pot na pilarno - Koroška cesta
1
Od LK281 - do Bahuna
Od LK281 - Za jezom 11
Ravne 25,27,28
Ravne 17,10,15
Pot na pilarno – klavnica
Pot na Zali rovt – osnovna šola
Pot na Zali rovt – Cenova guba
Ravne - Pot na Zali rovt 12
Koroška cesta
Za Mošenikom, , skozi ZD do LZ 170
Muzejska ulica
Fužinska ulica
Od Koroške ceste - Pot na grad
Čevljarska ulica

Konec
na

LC 428-012
Bahun
Oraniča
LK 428-285
LK 428-281
klavnica
OŠ Zali Rovt
Cenova guba
Pot na zali rovt 12
LZ 428-170
Tržiški muzej
Pekarna Žito
grad
LK 428-291

Dolžina Namen
v m uporabe

3.528
1.315
132
323
128
154
147
465
654
210
1.242
705
31
125
154
79

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini
(v m)
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Zap.
št.

Številka
ceste
LK

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Uradni list Republike Slovenije

Številka
odseka
LK

Začetek
ceste ali
odseka

Občinska cesta
potek

428-296
428-297

LC 428-012
LK 428-291

428-301
428-302
428-303
428-304

LC 428-012
LK 428-301
LC 428-012
LC 428-020

428-311

LZ 428-170

428-321
428-322

LZ 428-170
LK 428-321

428-331
428-332

LC 428-120
LC 428-120

428-341
428-342
428-343
428-344
428-345

LC 428-120
LK 428-341
LK 428-341
LK 428-343
LK 428-343

428-351
428-352
428-353

LC 428-120
LC 428-120
LC 428-120

428-361
428-362
428-363

LK 428-371
LK 428-361
LC 428-020

428-371
428-372
428-373

LC 428-020
LK 428-371
LK 428-361

428-381

LC 428-030

428-511

LC 428-120

428-521

LC 428-120

Usnjarska ulica
LK 428-291
Trg svobode 29 – Mošenik
Mošenik
Trg svobode
Partizanska ulica
LC 428-020
Šolska ulica
nogometno igrišče
Trga svobode – Balos
LK 428-321
Cankarjeva cesta – atrij - Trg svobode
LC 428-012
Kovtrnca – Kralj
Kovtrnca – Kralj
Kralj
Predilniška cesta
Predilniška cesta (LC020) – zdravstveni dom
LC 428-020
Predilniška cesta (LK321) – BPT
BPT
Sokolnica
Od Ceste Ste Marie aux Mines – Spodnja Bistrica
Spodnja Bistrica
Od Ceste Ste Marie aux Mines –Hipermarket Živila
Živila
Preska
Od Ceste Ste Marie aux Mines – Preska 3
Preska 3
Preska 2 - Preska 22
Preska 22
Preska 2 - Preska 22 (LK342)
LK 428-342
okoli Preske 34
LK 428-343
Preska 2 - Preska 20
Preska 20
Kranjska cesta
Od Kranjske ceste - do plazu
plaz
Kranjska cesta 45
Kranjska cesta 45
Kranjska cesta 53
Kranjska cesta 53
Virje
Kranjska cesta – Virje – Cerkvena ulica
LC 428-120
Virje - Sv.Jožef
Sv. Jožef
Cankarjeva cesta - Virje
LK 428-361
Cerkvena ulica
Cankarjeva cesta - Cerkvena ulica - Cankarjeva cesta LC 428-020
Cankarjeva cesta - Kosarska ulica - Cerkvena ulica LC 428-020
Cerkverna ulica - Kukovniška pot
Kukovnica
Od LC030 - naselje Slap (Lepenka)
Od LC030 - naselje Slap (Lepenka)
LC 428-020
LC120 - Pristavška cesta 5
LC120 - Pristavška cesta 5
Pristavška 5
Od Pristavške ceste-novi bloki Mlaka - Trio – parkirišče BUS
Od Pristavške ceste-novi bloki Mlaka - Trio –
parkirišče BUS
R2 410
Pristava Polje
od LC050 - Pot na polje
R2 410
Od Pot na polje 11
LK 428-531
Od Purgarjeve ulice - Pot na polje 16 - Purgarjeve ulice LK 428-531
Od Pot na polje - Purgarjeva ulica - LC050
LK 428-531
LC120 - Pot na polje
LC 428-120
LC120 - Pot na polje ob vrstnih hišah
LC 428-120
Pot na polje
R2 410
Rožmanka nasproti Purgarjeve ul. mimo Šobra
Rožmanka nasproti Purgarjeve ul. mimo Šobra
LC 428-050
Podvasca
LC050 – Prešern
Prešeren
LC050 – odcep Nunar
LK 428-556
LC050 – odcep Markič
LK 428-556
LC050 – odcep bloki
LC 428-050
LK551 – Gradišar
Gradišar
LK551 – mimo Kopača
LK 428-557
LK551 – mimo Žnidaršič
LK 428-551
LK551 – Fuks
Fuks
Križe polje
LK 562 – bloki
bloki
LC050 – Ješe
Ješe

428-300

428-310
428-320

428-330

428-340

428-350

428-360

428-370

428-380
428-510
428-520

428-530
428-531
428-532
428-533
428-534
428-535
428-536
428-537

LC 428-050
LC 428-050
LK 428-534
LC 428-050
LK 428-531
LK 428-531
LK 428-531

428-541

LC 428-050

428-551
428-552
428-553
428-554
428-555
428-556
428-557
428-558

LC 428-050
LC 428-050
LC 428-050
LC 428-050
LK 428-556
LK 428-554
LK 428-556
LK 428-556

428-561
428-562

LK 428-562
LC 428-050

428-540
428-550

428-560

Konec
na

Dolžina Namen
v m uporabe

85
63
573
204
36
210
123
224
224
304
218
86
414
264
150
1.249
123
449
502
61
114
307
76
136
95
1.560
849
511
200
1.177
474
132
571
715
715
208
208
858
858
2.382
1.172
143
136
160
68
85
618
73
73
1.106
68
127
138
188
109
363
63
50
149
48
101

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini
(v m)
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Zap.
št.

Številka
ceste
LK

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

428-570

Številka
odseka
LK

Začetek
ceste ali
odseka

428-571
428-572

LC 428-050
LK 428-571

428-581

LC 428-060

428-591

LC 428-050

428-601

R2 410

428-611
428-612
428-613

R2 410
R2 410
LK 428-537

428-621

R2 410

428-631

R2 410

428-641
428-642

R2 410
LK 428-641

428-651
428-652
428-653
428-654
428-655
428-656
428-657

R2 410
LK 428-656
LK 428-652
LK 428-652
LK 428-652
R2 410
R2410

428-851
428-852
428-853
428-861
428-862

LC 428-110
LK 428-851
LK 428-851
LC 428-110
LC 428-110
LK 428-878

428-871
428-872
428-873
428-874
428-875
428-876
428-877
428-878
428-879

LZ 428-180
LK 428-873
LZ 428-180
LZ 428-180
LZ 428-180
LZ 428-180
LZ 428-180
LZ 428-180
LZ 428-180

428-881

LC 428-110

428-891

LC 428-141

428-901
428-902

LK 428-902
R3 638

428-911
428-912
428-913
428-914

LK 428-914
LK 428-914
LK 428-914
LC 428-130

428-921
428-922

LC 428-130
LK 428-921

428-931

LC 428-130

428-580
428-590
428-600
428-610

428-620
428-630
428-640

428-650

428-850

428-860

428-870

428-880
428-890
428-900

428-910

428-920

428-930

Št.

Občinska cesta
potek

Pot na močila
LC050 -odcep Sitar
LK571 – krožno mimo Česna
LC060 - Pot na Polano – Gozd
od LC060 – pot na Polano
LC050 – Jazbec
LC050 – Jazbec
regionalne cesta - mimo pokopališča
regionalne cesta - mimo pokopališča
Osnovna šola - Kmetijska zadruga
regionalna cesta - osnovna šola, vrtec
regionalna cesta - igrišče – osnovna šola
Od LK537 do R2410 (kmetijska zadruga)
regionalne ceste –Auser
regionalne ceste –Auser
Od regionalne ceste - Stritih (Pogovca)
Od regionalne ceste - Stritih (Pogovca)
Pogovca
regionalna cesta –Repinc
LK641 – Bajd
Snakovo
republiška cesta – Meglič
LK656 – Štrukelj
LK652 – Bohinc
LK652 – Dolinar
LK652 – Benedičič
regionalna cesta – mimo Rejca do LK655
R2 410-mimo Eler,Hrast
Loka na Logu
Od LC110 - Na Logu 30
Od LK851 - Na Logu 8
Od LK851 - Na Logu 20
LC110 - Flis -Bidelj - LC110 (naproti naselja Loka)
LC110 - Flis -Bidelj - LC110 (naproti naselja Loka)
ulica na Loki-Aljančič
Loka
LZ180 - do Naca
LK873 - do Pernuša
LZ180 - do Knepa
LZ180 - Praprotnik, Povalej (dve ulici)
LZ180 - do Šivica
LZ180 - do Ostrelič
LZ180 - do Dolčič
LZ180 – do Martinčiča
ulica na Loki
LC110 - Romatex - LC141
LC110 - Romatex - LC141
LC141 (Polajnar) - Hajman - LC130
LC141 - Hajman - LC130
Ste Marie aux Mines (Bazenček) Zelenica - rep. c.
Ste Marie aux Mines (Bazenček) – Zelenica
regionalna cesta - Zelenica12
Ročevnica
Od LK914 - Ročevnica 65
Vrtec
Dom Petra Uzarja
Ročevnica
Kovorska cesta bloki I.
Od LC130 (Kovorske ceste) - Kovorska c.1
Od LK921 - do Kovorska 23
Kovorska cesta bloki II.
Od LC130 - Kovorska c. 25 - trgovina - LC130
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Konec
na

Sitar
LK 428-571
Polana
Jazbec
pokopališče
šola
šola
R2 410
Auser
Stritih
Repinc
Bajd
Meglič
Štrukelj
Bohinc
Dolinar
Benedičič
LK 428-655
konec ulice
Bizjak
Na Logu 8
Na Logu 20
LC 428-110
LC 428-110
do konca ulice
Naca
Pernuš
Knep
Praprotnik
mimo Šivica
Ostrelič
Dolčič
Martinčič
do konca ulice
LC 428-141
LC 428-130
R2 410
Zelenica 12
Ročevnica 65
vrtec
Dom Petra Zarja
LK 428-914
Kovorska cesta 1
Kovorska 23
LC 428-130

Dolžina Namen
v m uporabe

351
184
167
219
219
127
127
151
151
431
187
111
133
141
141
366
366
275
121
154
1401
93
378
20
99
553
207
51
504
372
55
77
414
307
107
1.171
168
112
171
53
107
131
137
150
142
294
294
1.225
1.225
529
321
208
1.259
353
78
135
693
302
122
180
509
187

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini
(v m)
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Zap.
št.

Številka
ceste
LK
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Številka
odseka
LK

Začetek
ceste ali
odseka

Občinska cesta
potek

Konec
na

181.
182.
183. 428-940
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192. 428-950
193.

428-932
428-933

LK 428-931
LK 428-931

Kovorska cesta 53
Kovorska cesta 59

428-941
428-942
428-943
428-944
428-945
428-946
428-947
428-948

LC 428-130
LK 428-941
LK 428-941
LK 428-941
LK 428-941
LK 428-941
LK 428-941
LK 428-941

428-951

LC 428-130

194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

428-952
428-953
428-954

LK 428-951
LC 428-141
LK 428-951

428-961

LC 428-141

428-971

LC 428-130

428-981
428-982
428-983

LK 428-982
LC 428-141
LC 428-130

429-001
429-002
429-003
429-004
429-005

LC 428-141
LK 429-001
LC 428-141
LC 428-141
LK 429-004

429-011

LC 428-142

429-021
429-022
429-023

LC 428-141
LC 428-141
LC 428-141

429-061
429-062
429-063
429-064

R3 638
R3 638
R3 638
R3 638

429-071
429-072
429-073
429-081
429-082

R3 638
R3 638
R3 638
R3 638
R3 638
LK 429-081

429-091
429-092
429-093

LZ 428-170
LK 429-094
LK 429-094

429-094
429-095
429-096
429-097

R3 638
LK 429-091
LK 429-091
LK 429-093

LK931 (Kovorska c. 43) - Kovorska c.53
LK931 - Kovorska c.59
Na jasi
Na jasi (vsi odcepi ulic)
Na jasi
Na jasi
Na jasi
Na jasi
Na jasi
Na jasi
Na jasi
Praproše
LC130 - mimo znamenja - LC141 +odcep nad
znamenjem
LK951 - župnišče
LC141 - mimo župnišča – LK951
do konca ulice
Graben
Graben
Vetrovo
Vetrovo
Kovor
Mimo Kovača
Žegarac - LC130 (za Zvirče)
Šetinc
Pod gozdom
od LC141 – Pod Gozdom I.
Pod Gozdom
LC141 – Srednja pot (z odcepi)
LC141 - Pod Gozdom II. - do konca ulice
Iženkovo
LC142 (Cesta na Brdo) – Miro Zupan
LC142 (Cesta na Brdo) – Miro Zupan
Stagne
Od LC141 – Stagne I.
Od LC141 – Stagne II.
Od LC141 – Stagne III.
Bistrica center
Mercator, Deteljica
Trgovski center
regionakna cesta - šolsko igrišče
regionalna cesta - pot za osnovno šolo
Pod šijo
Od R3(sadje) - Begunjske 3
Od regonalne ceste - Pod Šijo
Od regionalne ceste - Pod šijo 10, Pod šijo 7
Od regionalna ceste - Ročevnice 75,77
Od regionalne ceste - Ročevnice 77
Ročevnice 75
Pot na Bistriško Planino
Pot na Bistriško Planino
Od LK-094 (Pot na Bistiško planino) – Vila Bistrica
Od LK-094 (Pot na Bistiško planino)
– Pot na Bistriško planino 28
regionalna cesta - Pod gradom
LK-091 – Pot na Bistriško planino 8
LK-091 – do bloka
Pot na Bistriško planino 28

233.
234.
235.
236.

428-960
428-970
428-980

429-000

429-010
429-020

429-060

429-070

429-080

429-090

Dolžina Namen
v m uporabe

114
208
1.011
416
88
56
71
88
103
97
92
667

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

LK 429-094
Vila Bistrica

234
160
101
172
125
125
116
116
584
107
296
181
1.062
271
85
235
389
82
92
92
453
133
157
163
622
121
277
145
79
331
93
184
54
495
400
95
1.983
395
167

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

konca ulice
R3 638
Pot na Bistriško 8
do konca ulice
do konca ulice

191
1.006
70
93
61

V
V
V
V
V

Jasa
konca ulice
konca ulice
konca ulice
konca ulice
konca ulice
konca ulice
konca ulice

LC 428-141
župnišče
LK 428-951
do konca ulice
do konca ulice
do konca ulice
LC 428-130
LC 428-130
Šetinc
Pod Gozdom I
konca ulica
konca Srednje poti
Pod Gozdom II.
Iženkovo
Miro Zupan
konec ulice
konec ulice
konec ulice
izvoz G2 101
R3 638
šolsko igrišče
pot za osnovno šolo
Begunjske 3
Pod Šijo
Pod Šijo 7
Ročevnica 77
Ročevnica 77
Ročevnica 75

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini
(v m)
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3. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
(Uradni list RS, št.8/01) se tabela s seznamom cest javnih
poti (JP) v 5. členu v celoti nadomesti z novo tabelo:
– javne poti
Zap.
št.

Številka
ceste
JP

237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.

780-820

Številka
odseka
JP

Začetek
ceste ali
odseka

780-821

LC 280-052

928-001
928-002

G2 101
JP 928-001

928-011
928-012

G2 101
G2 101

928-021
928-022
928-023

G2 101
LC 428-011
LC 428-011

928-031
928-032
928-033
928-034

G2 101
LC 428-011
JP 928-032
JP 928-032

928-041
928-042

LC428-013
LC428-013

928-051
928-052
928-053
928-054

LC428-013
LC428-013
LC 428-011
JP 928-053

928-061
928-062

LC 428-014
LC428-014

928-071
928-072
928-073
928-074
928-075
928.076
928-077
928-078
928-079

LC 428-012
LC 428-012
JP 928-077
JP 928-077
LC 428-012
JP 928-075
LC 428-012
JP 928-075
LC 428-012

928-081
928-082
928-083

LC 428-012
LC 428-012
LC 428-012

928-091

LC 428-030

928-101

LC 428-030

928-111
928-112

LC 428-030
LC 428-030

928-121
928-123

LC 428-030
LC 428-030

928-131

LC 428-041

928-141

LC 428-041

928-000

928-010

928-020

928-030

928-040

928-050

928-060

928-070

928-080

928-090
928-100
928-110

928-120

928-130
928-140

Občinska cesta
potek

od Zadrage do občinske meje
od Zadrage do občinske meje
Hotel Garni - Cerkev Ljubelj
Garni Hotel
Cerkev Sv. Ane
Ljubelj (Karavlja)
cesta pod karavljo-do gozdne ceste
G2 101 - Jur – JP 928-021
Lajb, Črni gozd
magistralna cesta - Lajb
lokalna cesta - Potočnik
lokalna cesta - Črni gozd
Tominčev Slap
od zg. odcepa za Podljubelj - zaselek Črnik
Podljubelj - Tominčev Slap
Upirovc - do G2 101
od JP 032 - pri Počepku – JP032
Pod Košuto
od križišča Blejc - Geben
od križišča Blejc - Čiževnik - Vasovnik
Podljubelj
vikend naselja II.
do vikend naselja I.
od Ankeleta do Metke
od JP 053 do Dolarja
Podljubelj- Počivalnik
Od LC 014-do Počivalnika
Od LC 014 - Reber
Plaz, Deševno, Log
Od LC 012 do Fiksla
Od nadvoza LC012 –do konca novega naselja Skale
Deševno-do novega naselja II.(Romšak)
Deševno- Dolenčeva Guba
od podvoza - do Bevka
Od JP 075 - Komac
skozi naselje Deševno
Od podvoza do motokrosa
Mimo Podljubelj 67 in 65
Bobenica, Kramarjeva guba
LC012 - do Kramarjeve gube
LC012 - do Dobrina
LC 012-Sušnik,Grah,Markelj
Jamenšnek
Jamenšnek
Od LC030 - mimo Filipa - do LC030
Od LC030 - mimo Filipa - do LC030
Dolina - Kušpergar
Dolina od LC030 - Kušpergar
Dolina od LC030 - mimo šole do JP111
Matevž, Kavčič
Od LC030 - Matevž
Od LC030 - Kavčič
Klanec (Lom novo naselje)
Klanec (Lom novo naselje)
Od LC 041- Kuštra
Od LC 041- Kuštra

Konec
na

LC 280-052
hotel
cerkev
gozdna cesta
JP 928-021
G2 101
Potočnik
Črni gozd
Črnik
gozdna cesta
G2 101
JP 928-032
LC428-013
Vasovnik
vikend naselje II.
vikend naselje I.
Metka
Dolar
Počivalnik
Kmetija Šišek
Fiksl
Skale
Romšak
Dolenčeva Guba
Bevk
Komac
LC 428-012
Motokros
Podljubelj 65
Kramarjeva guba
Dobrin
Markelj
Jamenšnek
LC 428-030
Kušpergar
JP 928-111
Matevž
Kavčič
LČ 428-041
Kušter

Dolžina Namen
v m uporabe

1.054
1.054
726
323
403
526
333
193
2.251
1525
532
194
1.740
481
584
410
265
1.912
332
1.580
622
223
104
143
152
1.649
1.054
595
4.151
428
400
414
581
602
394
903
260
169
1.112
369
669
74
137
137
439
439
1.051
684
367
273
164
109
380
380
461
461

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini
(v m)
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Zap.
št.

Številka
ceste
JP

293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.

928-150

Številka
odseka
JP

Začetek
ceste ali
odseka

928-151

LC 428-042

928-161

LC 428-042

928-171
928-172
928-173
928-174

LC 428-041
LC 428-041
LC 428-041
LC 428-041

928-181
928-182

LC 428-041
LC 428-041

928-191

LC 428-041

928-201
928-202

JP 928-202
LC 428-041

928-212
928-213
928-214
928-215

LC 428-160
LC 428-160
LC 428-160
LC 428-160

928-221
928-222
928-223
928-231

JP 928-223
JP 928-221
R2 410
R2 410
R2 410

928-241

LC 428-090

928-251

R2 410

928-261

LC 428-090

928-271
928-272

LC 428-100
LC428-100

928-281
928-282
928-283
928-284
928-285

LC 428-100
LC 428-100
JP 928-282
LC 428-100
LC 428-100

928-291
928-292

LC 428-100
JP 928-291

928-301

LC 428-100

928-311

LC 428-100

928-321

LC 428-100

928-331

LC 428-100

982-341
982-342
982-343
982-344

LC428-100
JP 928-341
JP 928-344
JP 928-341

928-351
928-352
928-353
928-354
928-355

LC 428-100
JP 928-351
JP 928-351
JP 928-351
JP 928-351

928-160
928-170

928-180

928-190
928-200

928-210

928-220

928-230
928-240
928-250
928-260
928-270

928-280

928-290

928-300
928-310
928-320
928-330
928-340

928-350

Uradni list Republike Slovenije
Občinska cesta
potek

od Hariša (LK 461) do Špana
od Hariša (LC 042) do Špana
od odcepa za Potarje - Pinč
Od LC 042 - Pinča
Lom
Od LC041 - Miha
Od LC041 - Godnov
Brdo
Od LC 041 do JP 173
Hrib - Grahovše
Od LC040 - Žitnk
Od LC040 - Fron
Slaparska Vas
LC041 - Dovar
Bičevje
JP 202- Rekar
Slaparska Vas - Pavšel
Novo Senično in sp.Vetrno
od LC160 odcep v ulico
od LC160 odcep v ulico
od LC160-skozi vas-do LC160
od LC 160 do konca vasi
Senično vas
Od križišča (pri cerkvi) – most
Od JP 221 - Zalovka
mimo cerkeve
Od regionalne ceste - Ficko
Od regionalne ceste - Ficko
Novake – Kožuhar
Novake – Kožuhar
Od reg. ceste - Podovnica
Od reg. ceste - Podovnica
Od LC090 - Novake
Od LC090 - Novake
Sebenje polje, Retnje
Sebenje polje
Sebenje-Retnje
Sebenje vas
LC100 - Hrib
LC100 - odcep Meglič nazaj do LC100
JP 282 - Jazbec
LC100 - Stegnar
Sebenje
Sebeneje - skakalnice
Sebenje LC100 - mimo Rezarja -skakanice
pod skakalnico
Sebenje 53
Sebenje 53
Sebenje 50D
Sebenje 50D
Sebenje 99
Sebenje 99
Sebenje 104
Sebenje 104
Sebenje-polje
LC100-poljska pot-LC100
od JP 341 do Sebenje 68
od JP 344 do LC 280-052
polje
Žiganja vas
LC100 - skozi vas - konec vasi
JP 351 - mimo Terana - LC100
JP 351- Škerjanc
JP 351 - odcep Jazbec
JP 351- odcep Lukanc

Konec
na

Špan
Pinč
Miha
Godnov
LC 428-040
JP 928-173
Žitnk
Fron
Dovar
Rekar
Pavšel
v ulico
v ulico
LC 428-160
do konca vasi
most
Zalovka
LC 428-160
Ficko
Ficko
Kožuhar
Podovnica
Novake
polje
JP928-373
Hrib
LC 428-100
Jazbec
Stegnar
LC 428-100
skakalnice
pod skakalnico
Sebenje 53
Sebenje 50D
Sebenje 99
Sebenje 104
LC428-100
Sebenje 68
LC 280-052
JP 928-272
konca vasi
LC 428-100
Škrjanec
odcep Jazbec
Lukanc

Dolžina Namen
v m uporabe

455
455
1.589
1.589
1038
22
75
746
195
1.540
399
1.141
135
135
3.099
723
2.376
625
70
142
289
124
1.013
135
460
418
78
78
196
196
194
194
430
430
1991
416
1575
619
103
133
79
208
96
542
355
187
137
137
176
176
154
154
263
263
1770
957
170
148
495
1.331
534
90
166
104
97

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini
(v m)

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

Številka
ceste
JP
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Številka
odseka
JP

Začetek
ceste ali
odseka

Občinska cesta
potek

Konec
na

Dolžina Namen
v m uporabe

928-356

JP 928-351

LC 280-052

928-361

LC 280-052

928-371
928-372
928-373

reka Bistrica
JP 928-371
LC 280-052

928-381
928-382
928-383

LC 428-141
LC 428-141
JP 928-382

928-391
928-392
928-393
928-394

LC 428-130
JP 928-391
JP 928-391
LC 428-130

928-401
928-402
928-403
928-404
928-405

LC 428-130
LC 428-130
LC 428-130
LC 428-130
LC 428-130

928-411
928-412

R3 638
JP 928-411

928-421
928-422
928-423
928-424

R3 638
JP 928-421
R3 638
R3 638

928-431
928-432

LC 428-141
JP 928-431

928-441
928-442
928-443
928-444

JP 928-442
LC 428-141
Šterlink
LC 428-141

928-451
928-452
928-453

LC 428-141
JP 928-451
R3 638

928-461

LC 428-151

928-471
928-472

LC 428-151
LC 428-151

928-481
928-482
928-483
928-484
928-485
928-486

R3 638
LC 428-151
LC 428-151
LC 428-151
JP 928-493
LC 428-151

928-491
928-492
928-493

JP 928-493
JP 928-491
LC 348 070

928-501

R3 638

928-601

428-362

928-701

428-060

Od JP 351 -mimo Kamele - do lokalne ceste za Duplje
Retnje
Retnje
reka Bistrica-Smuk,Retnje, Žiganja vas
reka Bistrica-JP373-Smuk
Retnje-Smuk-JP 928-373
Žiganja vas-Breg-Retnje
Hudo
LC141 - Psnaka
LC141 - Kajžnik
Hudo-mimo Kajžnika-polje
Zvirče nove hiše
LC130 – JP 394
JP 391- Nove hiše
JP 391 - Golmajer
LC130 - Žagar
Zvirče vas
LC130 - Šparovec
LC130 - Štumf
LC130 - Bogataj
LC130 - Pogačnik
LC130 - Perko
Vikend naselje
R3 638 – mimo Vrhovnika
JP 411 - melišča
regionalna cesta – Sušnik
Sušnik
Sušnik
Špendal
Fajfar
Sleme
LC141 - Zg. Sleme
JP 928-431 - Fic
Brezje vas
JP 442 - Svamneka
LC 141 - do Igorja
mimo Benedika, Dovžana
Brezje vas
Visoče
Brezje - Visoče - regionalna cesta
Visoče vas
regionalne ceste (Mokota)-do JP 451
Od LC151 - Popovo
Od LC151 - Popovo
Vadiče
Od LC151 - Boštk
Vadiče LC151-Brdar
Leše
regionalna cesta - LC151
LC151 - Meglič
LC 151 - skozi vas mimo cerkve - LC151
LC151 – JP 928-483
JP 493 - do konca vasi
križičče LC151 in JP 493 - zadnjih kmetij
Paloviče
od JP 493 -skozi vas
Paloviče-JP 491-občinska meja-Peračica
Paloviče-Leše
Hudi graben
Hudi graben-Veternik
Sv.Jožef
Sv.Jožef-Hraste-Gozdna cesta
Gozd
Od LC 060 do konca vasi Gozd

340
811
811
3304
515
411
2378
659
105
331
223
866
303
223
94
246
593
90
216
110
116
61
315
258
57
501
392
33
47
29
529
127
402
977
140
238
140
459
1.736
1.376
113
247
629
629
831
77
754
1.378
655
121
226
116
91
169
3246
109
1629
1508
195
195
1106
1106
2343
2343

928-360
928-370

928-380

928-390

928-400

928-410

928-420

928-430

928-440

928-450

928-460
928-470

928-480

928-490

928-500
928-600
928-700

JP 928-373
Smuk
JP 928-373
LC 428-141
Psnak
Kajžnik
polje
JP 928-394
konca ulice
Golmajer
Žagar
Šparovec
Štumf
Bogataj
Pogačnik
Perko
Vrhovnik
melišče
Sušnik
R3 638
do konca
do konca
Zg. Sleme
Fic
Svamnek
Igor
N.H.
JP 928-443
R3 638
konca vasi
JP 928-451
konca vasi
Boštk
Brdar
LC 428-151
Meglič
LC 428-151
JP 928-483
konca vasi
konca vasi
konca vasi
LC 348-070
LC 348-070
Veternik
gozdna cesta
konec ceste

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini
(v m)
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4. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
(Uradni list RS, št. 8/01) se besedilo dosedanjega 6. člena
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti,
določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17.
člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni
list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije
Republike Slovenije za ceste št. 280-052, od 428 010 do
429 097, 780 821 in od 928 001 do 928 701.
Št. 013-01/99-03
Tržič, dne 11. decembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.
1

6

340.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini
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), 18. člena statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 82.
člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je
Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji dne 27. 12.
2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskih cestah in ureditvi prometa
v Občini Tržič
1. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/01 in 49/01 – v nadaljevanju:
odlok o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič)
se besedilo 3. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Občinske ceste so kategorizirane javne ceste, ki se
glede na določbe občinskega odloka, ki ureja kategorizacijo
občinskih cest, delijo na lokalne ceste in javne poti.
Sestavni deli občinske ceste so:
– cestno telo;
– cestni objekti;
– naprave za odvodnjavanje ceste;
– brežine ceste;
– cestni svet;
– zračni prostor nad voziščem v višini 7 m;
– prometne površine zunaj vozišča, kot so počivališča,
parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in
objekti za tehtanje in nadzor prometa;
– površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste;
– priključki na cesto v širini cestnega sveta;
– prometna signalizacija in prometna oprema;
– cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene
varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž
ceste pred vplivi prometa na njej;
– naprave za evidentiranje prometa;
– zemljišča, objekti in naprave, ki jih je investitor v
občinsko cesto pridobil ali zgradil za opravljanje rednega
vzdrževanja ceste ali za opravljanje spremljajočih dejavnosti
ob cesti.
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Prometne površine oziroma ceste, ki z občinskim odlokom, ki ureja kategorizacijo občinskih cest, niso kategorizirane kot javne ceste, niso občinske ceste. Na njih se opravlja promet na način in pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi o
varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste,
dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje,
ceste v zasebni lasti in podobne).“
2. člen
V 36. členu odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
“2. Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest je ustanovljeno Komunalno podjetje Tržič, d.o.o., Tržič, ki je upravljalec občinskih cest.
Komunalno podjetje Tržič, d.o.o., Tržič lahko izvaja gospodarsko javno službo samo ali preko druge pravne osebe ali
podjetnika, vse pod pogojem, da so izpolnjeni vsi tehnični in
varnostni predpisi ter standardi.“
3. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo 4. točke 37. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“4. Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo
v izvedbo na podlagi javnega naročila. Obnovitvena dela
oddaja pristojni občinski organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.“
4. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se za osemnajsto alineo 3. točke 59. člena doda
nova alinea, ki se glasi:
“- namerno poškodovati občinsko cesto in njeno opremo, namerno puščati predmete na njej in namerno ovirati
promet po njej.“
V 59. členu odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se doda 4. točka, ki se glasi:
“4. Če je pristojni občinski organ za ceste ugotovil
kakršnokoli kršitev iz 1. in 3. točke tega člena in je za to
odredil vrnitev občinske ceste v prvotno stanje, pa oseba, ki
ji je bilo to naloženo v določenem roku tega ni storila,
vzpostavitev v prvotno stanje opravi pristojni občinski organ
za ceste z izbranim podjetjem. Osebi, ki je storila kršitev izda
sklep o plačilu stroškov, ki so nastali pri vzpostavitvi občinske ceste v prvotno stanje.“
5. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo 7. točke 77. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“7. stroške ukrepov iz pete alinee prvega odstavka
tega člena in stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica,
potni stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z izvedbo
postopka) in se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.“
6. člen
V prvem odstavku 78. člena odloka o občinskih cestah
in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo “Z denarno
kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:“ nadomesti z besedilom, ki se glasi:
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“Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:“
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo 15. točke prvega odstavka 78. člena
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“15. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti;
kdor odvaja na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
pušča na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo; ovira
odtekanje vode s ceste; z mazili, blatom ali drugimi snovmi
pomasti cesto; vozi ali parkira po bankinah, površinah namenjenih kolesarjem in pešcem ali drugih delih ceste oziroma javne površine (sprehajalnih stezah, otroških in športnih igriščih, po poteh parkih in zelenicah), ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, motornimi kolesi in kolesi z motorjem razen če sta parkiranje, ustavljanje in vožnja na njih
izrecno dovoljeni; postavlja ograje, zasadi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, namešča ali
odlaga na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material
ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje
cesto ali poslabša njeno urejenost; namešča in uporablja
na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi
lahko ovirale ali ogrožale promet; spušča po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete; namešča na
cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa; poškoduje prometno signalizacijo; uporablja za pristop na
cesto kraj zunaj priključka nanjo; pušča na cesti ali meče
na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipa po cesti
sipek material, pušča na cesto živali brez nadzorstva, napaja živali v obcestnih jarkih, pase živino na cestnem svetu
ali gradi ob cesti napajališča za živali; namerno zažiga ob
cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi; orje v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste
vzporedno z njo; zavira vprežna vozila s privezovanjem
koles ali s coklami; vlači po cesti hlode, veje, skale in
podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora, namerno poškoduje občinsko cesto in njeno opremo ter kdor namerno ovira promet po njej (prvi in tretji odstavek 59. člena).“
V prvem odstavku 78. člena odloka o občinskih cestah
in ureditvi prometa v Občini Tržič se doda 24. točka, ki se
glasi:
“24. ne plača stroškov, ki nastanejo z vzpostavitvijo
občinske ceste v prvotno stanje (4. točka 59. člena).“
V drugem odstavku 78. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se črta beseda “najmanj“.
7. člen
Besedilo 79. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka 78. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi
prometa v Občini Tržič.“
8. člen
V prvem odstavku 80. člena odloka o občinskih cestah
in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo “Z denarno
kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:“ nadomesti z
besedilom, ki se glasi:

Št.

6 / 25. 1. 2002 / Stran 633

“Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:“
V drugem odstavku 80. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se črta beseda “najmanj“.
9. člen
V 1. točki 81. člena odloka o občinskih cestah in
ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo nadomesti z
besedilom, ki se glasi:
“1. Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob obcestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojnega občinskega organa za ceste ali če mu ne da na
razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 25.
člena).“
V 2. točki 81. člena odloka o občinskih cestah in
ureditvi prometa v Občini Tržič se črta beseda “najmanj“.
V 3. točki 81. člena odloka o občinskih cestah in
ureditvi prometa v Občini Tržič se črta beseda “najmanj“.
10. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo prvega stavka 1. točke 89. člena “Pristojni urad na Občini Tržič najkasneje v enem letu po uveljavitvi odloka:“ nadomesti z naslednjim besedilom:
“Pristojni urad na Občini Tržič najkasneje v treh letih po
uveljavitvi tega odloka:“
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-01/99-03
Tržič, dne 11. decembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

VRANSKO
341.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju
kapacitete obstoječih priključkov na javno
vodovodno omrežje v Občini Vransko

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet
občine Vransko na 30. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno vodovodno
omrežje v Občini Vransko
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje (v
nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno vodovodno omrežje.
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2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Vransko in v
upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javni vodovod se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do 16 m3/mesec 85.000 SIT
– za vikend, klet, zidanico
do 16 m3/mesec
125.000 SIT
– za samostojne garaže do 3 m3/mesec,
kjer je nujen samostojni priključek
85.000 SIT
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
3 m3/mesec
85.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
6 m3/mesec
125.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
9 m3/mesec
165.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
12 m3/mesec
205.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
in gostinstvo s porabo nad
12 m3/mesec
205.000 SIT +
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec
7.000 SIT
3. – za kmetijstvo do povprečne porabe
12 m3/mesec
125.000 SIT
– za kmetijstvo s porabo
nad 12 m3/mesec
125.000 SIT+
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec
7.000 SIT
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede
na namembnost in kapaciteto priključka objekta. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške
izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javnega vodovoda na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na
omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne vodovodne
instalacije,
– namena porabe vode.
6. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljalec omrežja, ali od njega pooblaščena firma na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na
javno vodovodno omrežje, ki so ga v določenem deležu
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sofinancirali občani, krajevna skupnost ali občina, mora od
krajevne skupnosti ali občine predložiti ustrezno soglasje za
priklop.
8. člen
Upravljalec javnega vodovodnega omrežja enkrat letno
ugotovi dejansko povprečno mesečno porabo vode v enem
letu. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si
mora pridobiti novo soglasje za povečan odjem vode in
doplačati prispevek v skladu s 3. členom – 2. in 3. točka
tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9 m3/mesec povprečno za eno leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz
8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z
upravljalcem javnega vodovoda v tem času ne dogovori o
načinu poravnave, upravljalec javnega vodovoda prekine
dobavo pitne vode, če je prekoračenje večje od 50% s
soglasjem dovoljene količine in sproži tožbo zoper uporabnika. V primeru, da je prekoračenje manjše od 50% od s
soglasjem dovoljene količine ter uporabnik in upravljalec v
roku dveh mesecev ne dosežeta soglasje o poravnavi obveznosti iz 8. člena tega odloka, upravljalec sproži tožbo
zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa vode na eni lokaciji, je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Vransko glede
na tehnične pogoje in presojo upravljalca javnega vodovoda. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javnega vodovoda pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta
prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javnega vodovoda. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na
dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s
3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost
prispevka glede na odobreno porabo. Vsi novi uporabniki si
morajo pridobiti novo soglasje za odjem.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh
prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v
fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni
prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si
mora pri upravljalcu javnega vodovodnega sistema pred priključitvijo na javni vodovodni sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja
za priključitev na javni vodovod pred izdajo gradbenega
dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javni vodovod plača investitor na žiro račun upravljalca vodovoda.
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15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na
javni vodovod so prihodek proračuna Občine Vransko in se
izključno uporabljajo za pridobitev novih vodnih virov, za
novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodov s pripadajočimi objekti na območju Občine Vransko. Upravljalec javnih vodovodov je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod
odvesti v proračun Občine Vransko.
16. člen
V primeru, da bodoči uporabnik pitne vode iz javnega
vodovodnega sistema želi zaradi različnih vzrokov uveljavljati
pravico do zmanjšanja prispevka oziroma oprostitve prispevka, mora za to predhodno pridobiti soglasje občinskega
sveta.
17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat
letno občinski svet na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični
urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/2001
Vransko, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

342.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju
kapacitete obstoječih priključkov na javno
kanalizacijsko omrežje v Občini Vransko

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet
občine Vransko na 30. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje v Občini Vransko
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje
(v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje
kapacitete obstoječega priključka na javno kanalizacijsko
omrežje.
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2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Vransko in v
upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo se investitorjem
oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do povprečne
porabe pitne vode 16 m3/mesec
150.000 SIT
– za vikend, klet, zidanico do povprečne
150.000 SIT
porabe pitne vode 16 m3/mesec
– za samostojne garaže do povprečne
porabe pitne vode 3 m3/mesec
100.000 SIT
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
150.000 SIT
3 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
200.000 SIT
6 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
250.000 SIT
9 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
300.000 SIT
12 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
in gostinstvo
300.000 SIT +
s porabo vode nad 12 m3/mesec
8.500 SIT
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede
na namembnost in objekta in kapaciteto priključka. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko
prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javne kanalizacije na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.
6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalec omrežja, ali od njega pooblaščena firma, na osnovi
plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na
javno kanalizacijsko omrežje, ki so ga v določenem deležu
sofinancirali občani, krajevna skupnost ali občina, mora od
krajevne skupnosti ali občine predložiti ustrezno soglasje za
priklop.
8. člen
Upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad
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s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik
prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode
na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za
povečan izpust v javno kanalizacijo in doplačati prispevek v
skladu s 3. členom – 2. točka tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9 m3 pitne vode na mesec povprečno za eno
leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz
8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z
upravljalcem javne kanalizacije v tem času ne dogovori o
načinu poravnave, upravljalec javne kanalizacije sproži tožbo zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega sistema je plačan prispevek prenosljiv na
drugo lokacijo v Občini Vransko glede na tehnične pogoje in
presojo upravljalca javne kanalizacije. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javne kanalizacije pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta
prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javne kanalizacije. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva
ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3.
členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti nova soglasja za priklop.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh
prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v
fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni
prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si
mora pri upravljalcu javnega kanalizacijskega sistema pred
priključitvijo na javni kanalizacijski sistem pridobiti ustrezno
soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja
za priključitev na javno kanalizacijo pred izdajo gradbenega
dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijo plača investitor na žiro račun upravljalca kanalizacije.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na
javno kanalizacijo so prihodek proračuna Občine Vransko in
se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in
posodobitve ter razširitve kanalizacije in čistilne naprave s
pripadajočimi objekti na območju Občine Vransko. Upravljalec javne kanalizacije je dolžan sredstva plačanih obveznih
prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo odvesti v
proračun Občine Vransko.
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16. člen
V primeru, da bodoči uporabnik kanalizacije in čistilne
naprave želi uveljavljati pravico do zmanjšanja prispevka,
oziroma oprostitve plačila prispevka, mora za to predhodno
pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Vransko.
17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat
letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični
urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-9/2001
Vransko, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

343.

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko

Na podlagi 32. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00) in 16. člena statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine
Vransko na 30. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Vransko
1
V letu 2002 se financiranje funkcij Občine Vransko in
njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Vransko za leto 2001. Začasno financiranje traja najdlje
do 31. marca 2002.
2
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
31. decembra 2001.
3
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerja s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Že sprejete obveznosti v skladu s sklepi občinskega sveta se financirajo
glede na plan.
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Št.

4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja do sprejema proračuna Občine Vransko za leto 2002.
Št. 403-04/001-2001
Vransko, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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345.

Odlok o vodovarstvenih območjih vodnega vira
Roje pri Šempetru

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/86) in 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91 in 31/00), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95) in na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec
na seji dne 20. decembra 2001 sprejel

ODLOK
o vodovarstvenih območjih vodnega vira Roje pri
Šempetru

ZREČE
344.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Sklep o spremembi izhodiščne cene toplotne
energije

V skladu z določili drugega odstavka 97. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni
list RS, št. 29/01) ter pozitivnega mnenja Občine Zreče z
dne 7. 1. 2002 izdajam

SKLEP
o spremembi izhodiščne cene toplotne
energije
1
Zaradi revalorizacije letne amortizacije, predvidenega
dviga stroškov storitev, tekočega in investicijskega vzdrževanja, upoštevanja popravkov vrednosti terjatev, ki do sedaj
niso upoštevane pri formiranju cene toplotne energije ter
izgradnje kinete primarnega toplovoda, ki je predvidena v
letih 2002–2004 v dolžini 1500 m, se spremeni izhodiščna
cena toplotne energije.
2
Izhodiščna cena oblikovana v skladu s predpisi znaša
5.080,39 SIT/MWh.
Nova cena za fiksni del znaša 3,556.764,76
SIT/MW/leto.
Vsled povišanja izhodiščne cene se zviša tudi povprečna cena toplotne energije in sicer za 8,05% ter znaša
8.641,32 SIT/MWh.
3
Ta sklep začne veljati z dnem potrditve in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
s 1. 1. 2002.
Št. 15/2002/01
Zreče, dne 9. januarja 2002.
Direktor
Spitt d.o.o. Zreče
Djura Sabo l. r.

1. člen
Z namenom, da se zavarujejo zaloge in higienska neoporečnost pitne vode, je s tem odlokom določeno vodovarstveno območje z vodovarstvenimi pasovi (conami) in
ukrepi za zavarovanje vodnega vira Roje pri Šempetru na
območju Občine Žalec.
Namen odloka je zavarovanje vodnega vira pred naključnim ali namernim onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost pitne
vode.
Odlok ureja tudi režim gradnje, prometa in gospodarske dejavnosti v vodovarstvenem območju vodnega vira.
II. VARSTVENI PASOVI
2. člen
Vodovarstveno območje obsega del vodonosnika, v
katerem podzemna voda odteka v smeri črpališča in območje iz katerega padavinske in površinske sladke vode napajajo del vodonosnika, iz katerega podzemna voda odteka v
smeri črpališča ali območje iz katerega je možen vpliv na
zajem vode za oskrbo s pitno vodo iz površinskih sladkih
vodotokov. Vodovarstveno območje mora biti zavarovano
pred onesnaženjem in pred drugimi vplivi, ki bi lahko vplivali
na zdravstveno neoporečnost vode ali njeno količino.
Vodovarstveno območje se deli na neposredno zaščito
črpališča (najožji varstveni pas) in na tri vodovarstvene cone
(pasove):
– ožji varstveni pas - CONA I, območje najstrožje sanitarne zaščite,
– širši varstveni pas - CONA II, območje stroge sanitarne zaščite,
– vplivni varstveni pas - CONA III, območje z blagim
režimom zaščite.
3. člen
Meje vodovarstvenega območja sovpadajo z zunanjimi
mejami vplivne vodovarstvene cone (pasu) – CONE III.
Obseg vodovarstvenih con je grafično prikazan na preglednem katastrskem načrtu 1:5000, ki je stalno na vpogled pravnim in fizičnim osebam na Občini Žalec, Oddelku
za varstvo okolja in urejanje prostora.
Katastrske številke parcel, ki so zajete z vodovarstvenimi
pasovi so podane v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
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4. člen
Za vodovarstvene cone (pasove) velja načelo, da se
ukrepi zaostrujejo s približevanjem črpališču. Prepovedi, ki
veljajo za bolj oddaljeno cono (pas), veljajo tudi za varstveno
cono (pas), ki je bliže črpališču. Obratno pa, kar je dovoljeno za ožje varstvene cone (pasove), velja tudi za vse širše
varstvene cone (pasove).
5. člen
Obstoječe stanje v posamezni vodovarstveni coni (pasu) je potrebno posneti, izdelati sanacijske programe in
izvesti sanacijska dela.
Za vsak poseg v vodovarstveno cone (pas) morajo
investitorji pridobiti vodnogospodarske pogoje in soglasje
pristojnih organov ter upravljavca vodovoda.
6. člen
Upravljavec vodovoda je dolžan izvajati monitoring v
skladu z zakonom. Obseg in vsebino meritev je potrebno
prilagajati stanju onesnaženosti, novim predpisom in dognanjem na področju varstva voda in tal.
7. člen
V vodovarstvenih conah (pasovih) I, II. in III je obvezno,
če ta odlok ne določa drugače:
– opravljati kmetijsko dejavnost v skladu s podzakonskim predpisom o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla na območju varstvenega pasu za zajem vode (upoštevati
določila za lahka tla), mejne vrednosti letnega vnosa dušika
veljajo samo v I. coni,
– uporabljati samo tista fitofarmacevtska sredstva, ki
so določena s podzakonskimi predpisi in odločbami pristojnih ministrstev za zdravstvo in kmetijstvo,
– odvajati odpadne vode, urediti gnojišča in greznice
tako, da ni nevarnosti pronicanja in prelivanja v podtalje v
skladu s strokovnimi navodili.
IV. NEPOSREDNA ZAŠČITA ČRPALIŠČA
8. člen
Neposredna zaščita črpališča zajema neposredno okolico objekta, kjer obstaja možnost neposrednega vpliva na
količino in kakovost pitne vode.
Določila:
– prostor okoli objekta v izmeri od 50 do 200 m2 mora
biti zaščiten z zaščitno ograjo,
– upravljavec vodovoda mora biti lastnik zemljišča,
– dostop je dovoljen le pooblaščenim osebam upravljavca,
– prepovedan je vsak poseg z izjemo vzdrževanja in
gradnje objektov zajema za pitno ali termalno vodo,
– najprimernejša izraba tal je zatravitev, nasad grmovja
ali drevja,
– uporaba kakršnihkoli gnojil, škropiv in ostalih agrotehničnih sredstev ni dovoljena,
– prepovedano je preoravanje travinja in vnos dušika.
V. VODOVARSTVENI UKREPI V OŽJEM VARSTVENEM
PASU - CONI I
9. člen
Ožji varstveni pas - CONA I, je območje najstrožje
sanitarne zaščite in zajema neposredno zaledje črpališča,
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območje, iz katerega podtalnica v 50 dneh priteče do zajetja. S to cono se varuje neposredna okolica črpališča, kjer je
možno zelo hitro onesnaženje podtalnice.
Prepovedano je:
– gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov ter drugi posegi v prostor, z izjemo:
– objektov, ki so namenjeni vodovodu,
– nadomestnih objektov, ob pogoju, da se ob vselitvi
ali začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
– gradnja novih cest, razen dovoznih, obstoječe lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do stopnje,
da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da
se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,
– gradnja skladišč in naprav za nevarne in škodljive
snovi. V utemeljenih primerih sme za vodno gospodarstvo
pristojni republiški upravni organ izjemoma dovoliti gradnjo
manjših skladišč in napeljav za take snovi v soglasju z Republiškim sanitarnim inšpektoratom,
– izkop gramoza, peskov ali odpiranje kamnolomov,
obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,
– golosečnja v gozdovih,
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– vnos blata čistilnih naprav (v nadaljevanju: blato ČN),
komposta in mulja iz rečnih strug in jezer (v nadaljevanju:
mulja),
– gnojenje z gnojnico, gnojevko, na travinju od 15. 10.
do 31. 1., na njivah z zaoravanjem žetvenih ostankov od 1.
10. do 15. 2. in na njivah brez zaoravanja žetvenih ostankov
od spravila posevkov do 15. 2.,
– gnojenje s hlevskim gnojem na njivah brez dosevkov
v času od spravila posevkov do 15. 2.,
– uporaba umetnih (rudninskih) gnojil, ki vsebujejo dušik, na travinju od 15. 10. do 31. 1. in na drugih zemljiščih
od spravila posevka do 15. 2.,
– skupen letni vnos dušika ne sme presegati mejne
vrednosti letnega vnosa opredeljenega v podzakonskem
predpisu, enkraten vnos dušika pa ne sme presegati 50
kg/ha.
Dovoljeno je:
– obstoječe zgradbe je možno adaptirati ali izgraditi
nadomestne objekte
Adaptacija objektov in nadomestna gradnja se izvede
na način, ki izboljšuje obstoječe higienske razmere in ne
vpliva kvarno na podtalnico ter ob pogojih, ki jih opredeljujejo prostorski izvedbeni akti Občine Žalec. Odpadne vode se
odvajajo v javno kanalizacijo ali začasno do izgradnje kanalizacije v ustrezno dimenzionirano vodotesno greznico brez
iztoka, dvorišče se izvede v vodotesni in olje odporni obliki,
padavinske vode pa se odvajajo preko vodotesnega lovilca
olj s koalescentnim filtrom izven vodovarstvenega območja.
Kolikor tehnološke odpadne vode ne ustrezajo izpustu v
kanalizacijo jih je potrebno čistiti izven vodovarstvenega območja. Podrobnejše pogoje za izboljšanje higienskih razmer
opredeli Sanacijski program.
Lastnik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja z izvajalcem javne službe sklene pogodbo o rednem praznjenju
greznice in lovilca olj, o izvedbi preizkusa vodotesnosti greznice in lovilca olj in obveznem pregledu greznice in lovilca olj
vsako leto ter o eventualnih drugih ukrepih, ki jih opredeli
sanacijski program.
– gradnja vodotesne kanalizacije in razbremenilnih kanalov za odvajanje odpadnih vod izven vodovarstvenega območja
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– kmetijstvo ob upoštevanju:
– minimalna obdelava tal,
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in
samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo,
– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb
rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih snovi, ki jih vsebujejo organska gnojila,
– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim
večji meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,
– zeleno gnojenje - čim kasnejše zadelavanje žetvenih odsevkov in rastlin za podor,
– izgradnja objektov in naprav za zadrževanje visokih
vod in druge vodnogospodarske ureditve za ureditev bregov
in poplavne varnosti ob upoštevanju vodovarstvenega režima.
Pod posebnimi pogoji se lahko v notranjem varstvenem
območju gradijo in vzdržujejo prometnice posebnega družbenega pomena - določi Ministrstvo za okolje in prostor.
VI. VODOVARSTVENI UKREPI V ŠIRŠEM VARSTVENEM
PASU - CONI II
10. člen
Širši varstveni pas - CONA II, je območje stroge sanitarne zaščite in obsega del vodonosnika, iz katerega priteče
podtalnica v 365 dneh do črpališča. Potovalni čas temelji na
zadrževanju odtoka in zniževanju koncentracij počasi razgradljivih polutantov.
Prepovedano je:
– gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov ter drugi posegi v prostor, z izjemo objektov:
– ki so namenjeni vodovodu,
– nadomestnih objektov, ob pogoju, da se ob vselitvi
ali začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
– gradnja greznic, čistilnih naprav, ponikovalnic, smetišč in predelava lahko tekočih nevarnih tekočin, obstoječe
greznice in kanalizacijo je potrebno kontrolirati in zagotoviti
vodotesnost,
– gradnja novih cest, razen dovoznih, obstoječe lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do stopnje,
da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da
se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,
– gradnja naftovodov in plinovodov,
– predelava lahko tekočih naftnih derivatov in nevarnih
tekočin,
– tranzitni promet z nevarnimi snovmi,
– gradnja skladišč in naprav za nevarne in škodljive
snovi. V utemeljenih primerih sme za vodno gospodarstvo
pristojni republiški upravni organ izjemoma dovoliti gradnjo
manjših skladišč in napeljav za take snovi v soglasju z Republiškim sanitarnim inšpektoratom,
– izkop gramoza, peskov ali odpiranje kamnolomov,
obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,
– golo sečnja v gozdovih,
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– vnos blata ČN, komposta in mulja,
– gnojenje z gnojnico, gnojevko, na travinju od 15. 10.
do 31. 1., na njivah z zaoravanjem žetvenih ostankov od 1.
10. do 15. 2. in na njivah brez zaoravanja žetvenih ostankov
od spravila posevkov do 15. 2.,
– gnojenje s hlevskim gnojem na njivah brez dosevkov
v času od spravila posevkov do 15. 2.,

Št.
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– uporaba umetnih (rudninskih) gnojil, ki vsebujejo dušik, na travinju od 15. 10. do 31. 1. in na drugih zemljiščih
od spravila posevka do 15. 2.
Dovoljeno je:
– adaptacija in nadomestna gradnja stanovanjskih hiš,
gospodarskih objektov, industrijskih obratov in skladišč nevarnih snovi pod pogojem, da so izvedeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi - varen odvoz odpadnih snovi in urejen odtok
odpadnih voda. Velikost cistern zadošča le za nujne krajevne potrebe, postavljajo se armiranobetonske vodotesne jame, ki nimajo neposrednega stika s kanalizacijo in imajo
najmanj enako koristno prostornino kot cisterne - iz takšnih
jam se deževnica prečrpava preko lovilcev olj,
– obstoječa naselja, čista industrija in živinoreja se ohranijo, vendar ne smejo povečati svojega obsega, uredi se
varen odtok odpadnih voda in odvoz nevarnih odpadkov,
– gradnja vodotesne kanalizacije in razbremenilnih kanalov za odvajanje odpadnih vod izven vodovarstvenega območja,
– kmetijstvo ob upoštevanju:
– minimalna obdelava tal,
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in
samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo,
– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb
rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih snovi, ki jih vsebujejo domača organska gnojila,
– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim
večji meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,
– zeleno gnojenje - čim kasnejše zadelavanje žetvenih odsevkov in rastlin za podor,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalno vodo,
– izgradnja objektov in naprav za zadrževanje visokih
vod in druge vodnogospodarske ureditve za ureditev bregov
in poplavne varnosti
Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v zunanjem varstvenem
območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge,
plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih ter izgradnja novih objektov (industrijski, skladišča, bencinski servisi)
posebnega družbenega pomena - določi Ministrstvo za okolje in prostor.
VII. VARSTVENI UKREPI V VPLIVNEM VARSTVENEM
PASU - CONI III
11. člen
Vplivni varstveni pas - CONA III je območje z blagim
režimom zaščite. Cona III zajema celotno napajalno območje vodonosnika, iz katerega se podtalnica izteka v smeri
črpališča in območja od koder se lahko onesnažene površinske vode iztekajo na napajalno območje vodonosnika, ali
se lahko onesnažena podtalnica sosednjega vodonosnika
drenira v napajalno območje obravnavanega vodonosnika.
Prepovedano je:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– vnos blata ČN, komposta in mulja,
– gnojenje z gnojnico, gnojevko, na travinju od 15. 10.
do 31. 1., na njivah z zaoravanjem žetvenih ostankov od 1.
10. do 15. 2. in na njivah brez zaoravanja žetvenih ostankov
od spravila posevkov do 15. 2.,
– gnojenje s hlevskim gnojem na njivah brez dosevkov
v času od spravila posevkov do 15. 2.,
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– uporaba umetnih (rudninskih) gnojil, ki vsebujejo dušik, na travinju od 15. 10. do 31. 1. in na drugih zemljiščih
od spravila posevka do 15. 2.,
– ponikovanje odpadnih voda,
– izkop gramoza, peskov ali odpiranje novih kamnolomov, obstoječe je potrebno sanirati do stopnje, da obratovanje kamnoloma ne ogroža podtalnice.
Dovoljeno je:
– usmerjena stanovanjska in druga gradnja ter čista
industrija in obrt na območju, opremljenem s kanalizacijo,
– obstoječa naselja je treba sanirati z gradnjo kanalizacije,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem,
– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– predelava in skladiščenje nevarnih snovi sta dovoljeni samo pod posebnimi pogoji,
– transport nevarnih snovi in lahko tekočih naftnih derivatov je dovoljen samo, če so storjeni ukrepi, ki preprečujejo pronicanje teh tekočin pod površje, vsako razlitje nevarnih snovi je potrebno takoj sanirati,
– izgradnja prometnic regionalnega ali meddržavnega
pomena je dovoljena pod posebnimi pogoji,
– izgradnja deponij komunalnih odpadkov je dovoljena
pod posebnimi pogoji,
– izgradnja industrijskih objektov, ki v proizvodnem procesu uporabljajo nevarne snovi in skladišča nevarnih snovi
se lahko zgradijo pod posebnimi pogoji,
– velikost cistern je omejena, postavljajo se v armiranobetonsko ali glineno jamo, ki nima neposrednega stika s
kanalizacijo, deževnica se prečrpava preko lovilcev olj,
– obratovanje obstoječih kamnolomov in peskokopov,
ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevarnih in strupenih tekočin izven urejenih in vodotesnih prostorov. Zagotovljen mora biti varen odvoz odpadnih in nevarnih
snovi v čistilne naprave oziroma na sanitarno deponijo,
– pri uporabi mehanizacije v gozdu je potrebno paziti,
da ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla,
– ceste, po katerih poteka motorni promet, morajo biti
urejene tako, da je onemogočeno ogrožanje podtalnice,
hitrost pa mora biti omejena, vsako razlitje nevarnih snovi je
potrebno takoj sanirati,
– kmetijstvo ob upoštevanju:
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in
samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo,
– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb
rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, ob upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih snovi, ki jih vsebujejo domača organska gnojila,
– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim
večji meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,
– zeleno gnojenje - čim kasnejše zadelavanje žetvenih odsevkov in rastlin za podor,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalnico,
– izgradnja objektov in naprav za zadrževanje visokih
vod in druge vodnogospodarske ureditve za ureditev bregov
in poplavne varnosti.
Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v vplivnem varstvenem
območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge, plinovodi in naftovodi), obratovanje obstoječih in izgradnja novih
objektov (industrijski, skladišča nevarnih snovi, bencinski servisi, deponije komunalnih odpadkov) posebnega družbenega
pomena - določi Ministrstvo za okolje in prostor.
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VIII. OZNAČBA VODOVARSTVENEGA OBMOČJA
12. člen
Upravljavec vodovoda označi vodovarstveno območje
s tablami in prometnimi znaki.
XI. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe - zdravstveno sanitarna inšpekcija, inšpekcija za okolje, kmetijska inšpekcija, občinska nadzorna
služba, upravljavec vodovoda in policija.
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe,
ki krši določila 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in krši določila 9., 10. in 11. člena tega
odloka.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki krši določila 9., 10. in 11. člena tega
odloka.
15. člen
Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z
opustitvijo vodovarstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave škode.
V primeru, da povzročitelj škode naložene sanacije ne
izvede v tridesetih dneh od naložitve, izvede sanacijo upravljavec vodovoda na stroške povzročitelja.
16. člen
Od določb tega odloka so izjemoma možna odstopanja, ki morajo biti strokovno utemeljena in katerih realizacija
je možna pod posebnimi pogoji. Strokovno mnenje o možnem odstopanju in utemeljitev izdela na zahtevo upravljavca
zajetja pooblaščena strokovna institucija.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Posnetek zatečenega stanja in sanacijske programe v
skladu s tem odlokom je dolžan zagotoviti upravljalec črpališča v enem letu od dneva uveljavitve tega odloka.
18. člen
Lastniki oziroma upravljavci objektov in zemljišč ter izvajalci gospodarskih in drugih dejavnosti morajo prilagoditi
razmere zahtevam tega odloka, ki se nanašajo na kmetovanje ter vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla v roku
enega leta od dneva uveljavitve tega odloka, ostale sanacijske ukrepe pa v etapah, ki jih opredeli sanacijski program,
vendar najkasneje v roku dveh let v ožjem varstvenem pasu coni I., v roku treh let v širšem varstvenem pasu–coni II. in v
roku petih let v vplivnem varstvenem pasu – coni III. od
dneva uveljavitve tega odloka.
V primerih, ko lastniki oziroma upravljalci objektov in
zemljišč v vodovarstvenih conah utemeljeno ne morejo zagotoviti prilagoditev razmer zahtevam tega odloka, zagotovi
del stroškov oziroma stroške za sanacijo zatečenega stanja
v skladu s sanacijskim programom upravljalec vodovoda.
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19. člen
Če se z ukrepi iz 9., 10. in 11. člena tega odloka omeji
izkoriščanje kmetijskih zemljišč, imajo njegovi lastniki ali
posestniki pravico do odškodnine po splošnih predpisih o
odškodnini.
Zaradi omejitve kmetovanja v I. coni upravljalec črpališča določi letno odškodnino na podlagi ocene zmanjšanja
proizvodnje zmogljivosti zemljišča in nižjega katastrskega
dohodka, ki jo poda sodni izvedenec. Odškodnino je dolžan
poravnati upravljalec črpališča.
20. člen
Vsi lokacijski postopki, pričeti v vodovarstvenih conah
pred sprejetjem tega odloka se nadaljujejo v skladu s pogoji
zaščite, ki je predvidena v vodovarstveni coni, v kateri se
nahaja lokacija.
21. člen
Upravljalec zajetij je dolžan spremljati spremembe strokovne metodologije določevanja varstvenih pasov in ukrepov ter zakonodaje s področja varovanja vodnih virov in
predlagati lasniku ustrezne spremembe tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 32403/00001/2001
Žalec, dne 7. januarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
Priloga 1: Seznam parcel
Območje obravnave z vodovarstvenimi conami in vključenimi parcelami je razvidno iz grafičnih prilog, ki so na
vpogled na Občini Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora:
1. TKN M 1:5000, Celje 24, Celje 25, k.o. Šempeter
2. TKN M 1:1000, k.o. Šempeter
3. TKN M 1:2800, k.o. Šempeter
1. CONA I
k.o. Šempeter (TKN M 1:1000)
576/2, 576/3, 577/2, 577/3, 577/4, 581/3,
582/1, 582/2, 584, 585/1, 585/2, 585/3, 586/1,
586/2, 586/3, 586/4, 587/1, 587/2, 588/1, 588/2
(stavba, dvorišče), 589, 591/1 (stavba, dvorišče), 591/2
(stavba), 596/1 (stavba), 597, 598, 599/1, 599/2, 600/1,
600/2, 601/1, 601/2, 601/3 (stavba, dvorišče), 601/4,
603, 604, 606, 607, 609/1, 609/2, 639 (stavba-črpališče), 1077 (stavba), 1078/2 (stavba), 1081(stavba, dvorišče), 1150/1 (pot, delno), 1173/3 (vodotok), 1173/6 (vodotok).
k.o. Šempeter (TKN M 1:2800)
1075/49, 1078/1, 1078/4, 1078/6, 1078/7,
1078/8, 1078/9, 1078/10, 1078/11, 1078/12,
1078/13, 1078/14, 1078/15, 1078/16, 1078/32,
1078/33, 1078/34, 1078/35, 1078/38, 1078/39,
1078/40, 1078/41, 1078/42, 1082/15, 1082/16,
1082/17, 1082/18, 1082/19, 1082/20, 1082/21,
1082/22, 1082/23, 1082/24, 1082/26, 1082/27,
1082/28, 1082/29, 1082/30, 1082/31, 1082/32,
1082/33, 1082/34, 1082/35, 1082/36, 1083/1,
1083/2, 1083/3, 1083/4, 1084, 1085, 1086/1,
1086/2, 1086/4, 1086/5, 1087/1, 1087/2, 1087/3,
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1118/65, 1118/66, 1118/67, 1118/68, 1118/69,
1118/71 (delno), 1118/72 (delno), 1118/116, 1173/6
(vodotok), 1173/11 (vodotok), 1174/6 (vodotok), 1187/1
(pot), 1187/2 (pot), 1187/3 (pot).
1. CONA II
k.o. Šempeter (TKN M 1:2800)
112/1 (stavba, dvorišče), 112/2 (stavba), 116 (stavba, dvorišče), 186 (stavba), 227 (stavba), 229 (stavba),
525/6 (pot), 541, 542/1, 543/1, 544/1, 545, 546, 547,
551, 552, 553, 555, 557/1, 557/2, 559/1 (del), 559/4,
561/1 (delno), 561/2, 562/1, 562/2, 566, 567, 568,
569, 570/1, 570/2, 571, 572/1, 572/2, 573/1, 573/2,
573/3, 573/4, 574/1, 576/1, 576/7 (pot), 577/1,
579/1, 579/2, 580/1, 580/2, 580/3, 580/4, 581/1,
581/2, 582/3, 582/4, 585/4, 597 (stavba), 600 (stavba),
601 (stavba), 602 (stavba), 1082/1, 1082/2, 1082/3,
1082/4, 1082/5, 1082/6, 1082/7, 1082/8, 1082/9,
1082/10, 1082/11, 1082/12, 1082/13,1082/14,
1086/3, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1089/5,
1089/6, 1089/7, 1089/8, 1089/9, 1089/10, 1089/11,
1089/12, 1089/13, 1089/14, 1089/15, 1089/16,
1089/17, 1089/18, 1089/19, 1089/20, 1089/21,
1089/22, 1089/23, 1089/24, 1089/25, 1089/26,
1089/27, 1089/28, 1089/29, 1089/30, 1089/31,
1089/32, 1089/33, 1090, 1091, 1092/1, 1092/2,
1092/4, 1092/8, 1093/1, 1093/2, 1093/3,
1093/4,1093/5, 1093/6, 1093/7, 1093/8, 1093/9,
1093/10, 1093/11, 1093/12, 1093/13, 1093/14,
1093/15, 1093/16, 1093/18, 1093/19, 1093/20,
1093/21, 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1094/4, 1095/1,
1095/2, 1095/3, 1095/4, 1095/5, 1095/6, 1095/7,
1095/8, 1095/9, 1095/10, 1095/11, 1095/12,
1095/13, 1095/14, 1096/2, 1096/3, 1096/4, 1097,
1118/54, 1118/55, 1118/56, 1118/57, 1118/58,
1118/59, 1118/60, 1118/61, 1118/62, 1118/63,
1118/64, 1118/88 (delno), 1118/89 (delno), 1118/90
(delno), 1118/91 (delno), 1118/92 (delno), 1118/98,
1118/106, 1118/108, 1118/110 (delno), 1118/112,
1119/23, 1119/24, 1119/25, 1119/26, 1119/27,
1119/28, 1119/29, 1119/30, 1147/1 (pot), 1147/2
(pot), 1147/3 (pot), 1148 (pot), 1149 (pot), 1150/1 (pot,
delno), 1150/2 (pot), 1187/1 (pot, delno), 1173/6,8,9,11
(vodotok).
2. CONA III
k.o. Šempeter (TKN M 1:2800)
255 (stavba), 409 (dvorišče), 497/3 (delno), 497/6,
497/7, 497/8, 497/9, 523, 524, 525/4, 525/5, 528,
578 (stavba), 579 (stavba), 580 (stavba), 581 (stavba),
1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/2, 1100, 1103/1,
1103/2, 1103/3, 1103/4, 1103/5, 1103/6, 1103/7,
1103/8, 1103/9, 1103/10, 1103/11, 1103/12,
1103/13, 1103/14, 1103/15, 1103/16, 1103/17,
1103/18, 1103/19, 1103/20, 1103/21, 1103/22,
1103/23, 1103/24, 1103/25, 1103/26, 1103/27,
1104/1, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5 (pot),
1105/1, 1105/2, 1105/3, 1105/4, 1105/5, 1105/6,
1105/7, 1105/8, 1105/9, 1105/10, 1105/11,
1105/12, 1105/13, 1106/1, 1106/2, 1106/3, 1106/4,
1106/5, 1106/6, 1106/7, 1106/8, 1106/9, 1106/10,
1106/11, 1106/12, 1106/13, 1106/14, 1106/15,
1106/16, 1106/17, 1106/18, 1106/19, 1106/20,
1106/21, 1106/22, 1106/23, 1106/24, 1106/25,
1106/26, 1106/27, 1106/28, 1106/29, 1106/30,
1106/31, 1106/32, 1106/33, 1106/34, 1106/35,
1106/36, 1106/37, 1106/38, 1106/39, 1106/40,
1107/1,1107/2, 1107/3, 1107/4, 1107/5, 1107/6,
1107/7, 1107/8, 1107/9, 1107/10, 1107/11,
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1107/12, 1107/13, 1107/14, 1107/15, 1107/16,
1107/17, 1108/1, 1108/2, 1109, 1110/1, 1111/2,
1112/1, 1112/2, 1112/3, 1112/4, 1112/5, 1112/6,
1112/7, 1112/8, 1112/19, 1112/20, 1112/21,1118/5,
1118/6, 1118/7, 1118/8, 1118/9, 1118/10, 1118/11,
1118/12, 1118/13, 1118/14, 1118/15, 1118/16,
1118/17, 1118/18, 1118/19, 1118/20, 1118/21,
1118/22, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1118/26,
1118/27, 1118/28, 1118/29, 1118/30, 1118/31,
1118/32, 1118/33, 1118/34, 1118/35, 1118/36,
1118/37, 1118/38, 1118/39, 1118/40, 1118/41,
1118/42, 1118/43, 1118/44, 1118/45, 1118/46,
1118/47, 1118/48, 1118/49, 1118/50, 1118/51,
1118/52, 1118/96, 1118/97, 1118/100, 1118/101,
1118/102, 1118/103, 1118/104, 1118/114, 1119/5,
1119/6, 1119/7, 1119/8, 1119/9, 1119/10, 1119/11,
1119/12, 1119/13, 1119/14, 1119/15, 1119/16,
1119/17, 1119/18, 1119/19, 1119/20, 1119/21,
1119/22, 1119/39, 1119/40, 1119/41, 1119/42,
1119/43, 1142/2 (pot, delno), 1143 (pot), 1144/1 (pot),
1144/3 (pot), 1144/4, 1173/6 (vodotok), 1173/7 (vodotok), 1182 (pot), 1183 (pot), 1185 (pot), 1186 (pot).
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Poročilo občinske volilne komisije o izidu
nadomestnih volitev članov sveta Mestne
skupnosti Žalec, dne 13. januarja 2002

POROČILO
občinske volilne komisije o izidu nadomestnih
volitev članov sveta Mestne skupnosti Žalec, dne
13. januarja 2002
I
Na območju Mestne skupnosti Žalec so bile dne 13.
januarja 2002 nadomestne volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec in ugotovljen je bil naslednji izid glasovanja:
– v volilne imenike je bilo vpisanih 4433 volivcev,
– nadomestnih volitev se je udeležilo 810 volivcev ali
18,27% volivcev,
– oddanih je bilo 810 glasovnic,
– veljavnih glasovnic je bilo 783,
– neveljavnih glasovnic je bilo 27.
II
Na podlagi izida glasovanja je bilo ugotovljeno, da so
kandidati po posameznih volilnih enotah prejeli naslednje
število glasov:
1. volilna enota (del naselja Žalec). V volilni enoti se je
volil en član sveta.
V 1. volilni enoti je bilo oddanih 167 glasovnic, ker so
bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot
se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je
bilo neveljavnih 7 glasovnic in veljavnih 160 glasovnic.
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti
Žalec so prejeli naslednje število glasov:
1. Ernest Ramšak 83 glasov,
2. Alica Hribar Dolinšek 26 glasov,
3. Andrej Verhovšek 51 glasov.
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec:
1. Ernest Ramšak,
2. volilna enota (del naselja Žalec). V volilni enoti sta se
volila dva člana sveta.
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V 2. volilni enoti je bilo oddanih 109 glasovnic, ker so
bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot
se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, so
bile neveljavne 4 glasovnice in veljavnih 105 glasovnic.
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti
Žalec so prejeli naslednje število glasov:
1. Franc Vidmar 36 glasov,
2. Darko Tratnik 55 glasov,
3. Peter Poteko 31 glasov,
4. Anton Zupančič 19 glasov,
5. Franc Karol Naraks 40 glasov,
6. Drago Podgorelec 24 glasov.
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta
Mestne skupnosti Žalec:
1. Darko Tratnik,
2. Franc Karol Naraks.
3. volilna enota (del naselja Žalec). V volilni enoti sta se
volila dva člana sveta.
V 3. volilni enoti je bilo oddanih 128 glasovnic, ker so
bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot
se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je
bilo neveljavnih 8 glasovnic in veljavnih 120 glasovnic.
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti
Žalec so prejeli naslednje število glasov:
1. Zlatko Prislan 34 glasov,
2. Peter Gominšek 62 glasov,
3. Jožica Ocvirk 39 glasov,
4. Leon Uratnik 37 glasov,
5. Silva Grum 39 glasov.
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev oziroma na podlagi zapisnika o
žrebanju vrstnega reda kandidatk, ki sta prejeli drugo največje število glasov in bila izvoljena za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec:
1. Peter Gominšek,
2. Silva Grum.
4. volilna enota (del naselja Žalec). V volilni enoti se je
volil en član sveta.
V 4. volilni enoti je bilo oddanih 119 glasovnic, ker so
bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot
se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, ni
bilo neveljavnih glasovnic, veljavnih pa 119 glasovnic.
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti
Žalec so prejeli naslednje število glasov:
1. Manja Marija Lesjak 37 glasov,
2. Samo Verstovšek 67 glasov,
3. Alojzija Prekoršek 15 glasov.
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec:
1. Samo Verstovšek.
5. volilna enota (del naselja Žalec). V volilni enoti sta se
volila dva člana sveta.
V 5. volilni enoti je bilo oddanih 91 glasovnic, ker so
bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot
se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, so
bile neveljavne 4 glasovnice in veljavnih 87 glasovnic.
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti
Žalec so prejeli naslednje število glasov:
1. Marjan Veler 32 glasov,
2. Vilma Tekavc 26 glasov,
3. Brigita Irena Mrak 20 glasov,
4. Marjan Čehovin 32 glasov,
5. Miran Maček 23 glasov,
6. Dušan Banko 36 glasov.
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Št.

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev oziroma na podlagi zapisnika o
žrebanju vrstnega reda kandidatov, ki sta prejela drugo največje število glasov in bila izvoljena za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec:
1. Dušan Banko,
2. Marjan Veler.
6. volilna enota (Ložnica in del naselja Podvin). V volilni
enoti se je volil en član sveta.
V 6. volilni enoti je bilo oddanih 196 glasovnic, ker so
bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot
se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, so
bile neveljavne 4 glasovnice in veljavnih 192 glasovnic.
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti
Žalec so prejeli naslednje število glasov:
1. Anton Sluga 88 glasov,
2. Božena Pintar 77 glasov,
3. Frančišek Omladič 27 glasov.
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Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne
skupnosti Žalec:
1. Anton Sluga.
Št. 00608/00002/2001
Žalec, dne 15. januarja 2001.
Namestnik predsednika
Občinske volilne komisije
občine Žalec
Peter Marinšek l. r.
Člani občinske volilne komisije:
Breda Žagar l. r.
Tanja Vovk Petrovski l. r.
Marta Vogrinc l. r.

VLADA
347.

Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
telefonskih storitev

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

UREDBO
o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih
storitev
1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišje cene osnovnih telefonskih storitev, in sicer:
Vrsta storitve

Cena v SIT
od 1. 2. 2002

Telefonski impulz
– naročniški telefon
5,25
Telefonska naročnina
– enojčni priključek
2.100
– dvojčni priključek
1.710
Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev (Uradni
list RS, št. 85/01).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. februarja 2002.
Št. 384-08/2001-3
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

348.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
načinu vodenja poslov in poravnavanja
obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike
Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu

Na podlagi 9. člena zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št.
2/93) v zvezi s sklepom Izvršnega odbora Mednarodnega
denarnega sklada z dne 14. 12. 1992 (Uradni list RS, št.
2/93) izdaja Vlada Republike Slovenije v soglasju z Banko
Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu
vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki
izhajajo iz članstva Republike Slovenije v
Mednarodnem denarnem skladu
1. člen
1. člen sklepa o načinu vodenja poslov in poravnavanja
obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 38/93 – v
nadaljnjem besedilu: sklep) se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Na podlagi sklepa Izvršilnega odbora Mednarodnega
denarnega sklada z dne 14. 12. 1992 in zakona o članstvu
Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu je
Republika Slovenija kot naslednica SFRJ prevzela aktivo in
pasivo pri Mednarodnem denarnem skladu, in to:
– kvoto v višini 99 milijonov SDR (Special Drawing
Rights – posebna pravica črpanja);
– obveznosti do sklada v višini 124,51 milijona SDR iz
naslova vplačila kvote, črpanja rezervne tranše, kreditnih
tranš in uporabljenega kredita na podlagi razširjenega pristopa do sredstev sklada;
– obveznosti do sklada v višini 25,430 milijonov SDR
iz naslova dodeljenih SDR.«.
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2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:

31. januarja, 30. aprila, 31. julija in 30. oktobra. Republika
Slovenija obveznosti poravnava po prejemu pisnega obvestila Banke Slovenije, na račun pri Banki Slovenije.«

»3. člen
Republika Slovenija izda zadolžnice, ki jih Banka
Slovenije vodi v svoji aktivi, v višini vseh prevzetih obveznic Republike Slovenije od nekdanje SFRJ do Sklada iz
kreditov, ki so znašali 25,51 milijonov SDR, ter dodelitev
posebnih pravic črpanja, ki so znašale 25,430 milijonov
SDR.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

4. člen
5. člen se črta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 432-02/2001-3
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.

»4. člen
Obveznosti Republike Slovenije do Banke Slovenije
iz tega naslova zapadajo v plačilo kvartalno, in sicer

Banka Slovenije
mag. Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
349.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o obrazcih za obračun davkov po odbitku in
drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja
obrazcev davčnemu organu

Na podlagi prvega odstavka 115. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98,
91/98, 108/99 in 97/01) in prvega odstavka 16. člena
zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št.
5/96, 34/96, 3/98, 81/00 in 97/01) izdaja minister za
finance

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o
obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih
dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev
davčnemu organu
1. člen
V navodilu za izpolnjevanje REK-1 obrazca, ki je sestavni del odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku
in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev
davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98,
50/99, 122/00, 31/01 in 111/01) se v zaporedni številki
(11) v tretjem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se
glasi:

“Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca od razlike do minimalne plače se vpišejo pod
zaporedno številko (25).
V zaporedni številki (13) – osnova III se na koncu doda
nov stavek, ki se glasi:
“Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca za neplačano odsotnost se vpišejo pod zaporedno številko (26).
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe začneta veljati obrazca
REK-1 in REK-1a, ki sta sestavni del te odredbe, in prenehata veljati obrazca REK-1 in REK-1a, predpisana z odredbo o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98, 50/99, 122/00,
31/01 in 111/01).
3. člen
Ta odredba začne veljati 1. februarja 2002.
Št. 416-109/01
Ljubljana, dne 23. januarja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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350.

Pravilnik o spremembah pravilnika o
zaposlovanju in financiranju pripravnikov
zobozdravnikov

Na podlagi 25. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o zaposlovanju in
financiranju pripravnikov zobozdravnikov

Št.

Podatki o medicinskih pripomočkih iz prejšnjega odstavka, ki niso poslovna skrivnost, se lahko objavijo.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-00-55/2001-42
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

1. člen
V pravilniku o zaposlovanju in financiranju pripravnikov
zobozdravnikov (Uradni list RS, št. 61/01) se v 4. členu črta
besedilo druge alinee.
2. člen
V 5. členu se črta besedilo prvega odstavka.
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V pogodbi o zaposlitvi pripravnika iz tretje alinee prejšnjega člena tega pravilnika se določi, da je pripravnik, ki ne
opravi programa pripravništva in strokovnega izpita v predvidenem roku, dolžan povrniti stroške pripravništva.”
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Delodajalec je dolžan redno poročati Ministrstvu za
zdravje o zaposlitvah oziroma prekinitvah pripravništva posameznih pripravnikov in ob koncu leta izdelati končno poročilo ter ga predložiti Ministrstvu za zdravje. “
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. februarja 2002.
Št. 022-12/01
Ljubljana, dne 18. januarja 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
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352.

Ugotovitveni sklep

Na podlagi določil 25.a člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v
obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 59/99,
40/00 in 124/00) in 1. člena aneksa h kolektivni pogodbi
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 99/01) je Odbor za spremljanje kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1
Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za
negospodarske dejavnosti je od 1. januarja 2002 dalje
49.428 SIT.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-001/02-003
Ljubljana, dne 10. januarja 2002.
Za sindikate
negospodarskih dejavnosti
Zvone Vukadinovič l. r.

351.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o medicinskih pripomočkih

Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Vlado Dimovski l. r.

Na podlagi 85., 86., 87., 88., 91., 92., 94., 95., 98.,
100., 101., 104. in 107. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00)
minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
medicinskih pripomočkih
1. člen
20. člen pravilnika o medicinskih pripomočkih (Uradni
list RS, št. 82/00) se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Dokumentacija in vse informacije v zvezi z medicinskimi pripomočki so poslovna skrivnost, razen podatkov, ki so
vpisani v register medicinskih pripomočkov pri pristojnem
organu in se nanašajo na generično ime in podatek o razvrstitvi v razred medicinskega pripomočka, ime proizvajalca in
nosilca registracije.

353.

Ugotovitveni sklep

V skladu z določili 4. člena aneksa h kolektivni pogodbi
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 99/01) je Odbor za spremljanje kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1
Regres za letni dopust za leto 2002 za negospodarske
dejavnosti je 125.805 SIT.
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2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-001/02-002
Ljubljana, dne 17. januarja 2002.
Za sindikate
negospodarskih dejavnosti
Zvone Vukadinovič l. r.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Vlado Dimovski l. r.

354.

Količnik povišanja plač zaposlenih v RS po
splošni kolektivni pogodbi za gospodarske
dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na
področju gospodarskih dejavnosti od vključno
meseca januarja 2002 dalje

Na podlagi 17. člena zakona o minimalni plači,o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju
1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 124/00 in 48/01)
minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

KOLIČNIK
povišanja plač zaposlenih v RS po splošni
kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in
po kolektivnih pogodbah na področju
gospodarskih dejavnosti od vključno meseca
januarja 2002 dalje
Količnik povišanja izhodiščnih plač zaposlenih v RS po
splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po
kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti
od vključno meseca januarja 2002 dalje, je 1,027.
Št. 663-02-001/02-004
Ljubljana, dne 15. januarja 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

–

Popravek
promocije
za
promocijo
navodila
vinavina
in oonačinu
vsebinipridobitve
programov
podpore

Popravek
V navodilu o vsebini programov promocije vina in o
načinu pridobitve podpore za promocijo vina, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 4-187/02 z dne 18. 1. 2002 sta
izpadla naslednja dva obrazca:
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev
Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada
Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) –
Podtabor in predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občin Radovljica in Kranj (za območje Občine Naklo), v delu,
ki ga določa osnutek lokacijskega načrta
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti,
ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu
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Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
Odredba o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002
Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
Odredba o izobraževalnem programu Maturitetni
tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku
Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Postojna
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Kranj
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in
veterinarski napotnici
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za cestne in železniške cisterne
Pravilnik o spremembah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o medicinskih pripomočkih
Ugotovitveni sklep
Ugotovitveni sklep
Navodilo o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev
organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja
Osnovni znesek minimalnega dohodka
Odločba o spremembah odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
Seznam zdravil, za katera je bilo od 15. 12. 2001
do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje za promet
Seznam zdravil, za katera je od 15. 12. 2001 do
14. 1. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
Količnik povišanja plač zaposlenih v RS po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti od vključno meseca januarja 2002 dalje
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Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 28. 1. do 3. 2. 2002
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BANKA SLOVENIJE
279.

561

OBČINE

MINISTRSTVA
349.

Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije

643

305.
306.

553

AJDOVŠČINA
Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina
v letu 2002
Sklep o ustanovitvi javnega dobra
Sklep o ustanovitvi javnega dobra
BELTINCI
Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Beltinci
CELJE
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
CERKVENJAK
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkvenjak
GORENJA VAS – POLJANE
Odlok o plačilu prispevka za uporabo Mikrovalovnega večtočkovnega distribucijskega sistema
(MMDS) na območju Občine Gorenja vas – Poljane
Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gorenja vas – Poljane
HRPELJE-KOZINA
Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002
KAMNIK
Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik
KOBARID
Odlok o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid–Tolmin
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v
letu 2002
KOČEVJE
Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2002
Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Kočevje
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Jezero za del planske celote P5/R1 – 1. faza
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Kočevje
KRŠKO
Odlok o ustanovitvi Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško
Odlok o lokacijskem načrtu Centralna čistilna naprava Brestanica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
Odlok o začasnem zavarovanju rastišča navadne
jarice na Bohorju
LITIJA
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija
MARKOVCI
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci
Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo,
kot obvezne javne službe
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Markovci
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje
sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih in kriterijih za pridobivanje nepovratnih
sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga zunaj
prodajaln
MEDVODE
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode
METLIKA
Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo
v Občini Metlika
Sklep o določitvi ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika
Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne
kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za
kurilno sezono 2001/2002
MISLINJA
Sklep o cenah kanalščine in čiščenja odplak na
področju Občine Mislinja
PODČETRTEK
Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Podčetrtek
Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2002
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2002
PODLEHNIK
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Podlehnik
POLZELA
Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2002
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno
omrežje
RADEČE
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za RTP 110/20 kV Radeče in priključni DV 110 kV in 20 kV
RAVNE NA KOROŠKEM
Spremembe odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Ravne na Koroškem
Program priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta kolektorja za potrebe centralne čistilne
naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne od višine meje občin Prevalje in Ravne v obrtni coni
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»Dobja vas« do lokacije CČN pri izlivu Kotuljke/
na Dobrijah in centralne čistilne naprave (CČN)
občin Prevalje in Ravne pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podgora
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne
na Koroškem
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ravne na Koroškem
ŠENTJUR PRI CELJU
Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2002
ŠKOFJA LOKA
Sklep o uvedbi upravičene cene storitev pri oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Škofja Loka
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Škofja Loka
ŠTORE
Sklep o določitvi zneska občinske takse za obremenjevanje okolja nastalo z ustvarjanjem komunalnih odpadkov
TREBNJE
Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
TRŽIČ
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
VRANSKO
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno
omrežje v Občini Vransko
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje v Občini Vransko
Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko
ZREČE
Sklep o spremembi izhodiščne cene toplotne
energije
ŽALEC
Odlok o vodovarstvenih območjih vodnega vira
Roje pri Šempetru
Poročilo občinske volilne komisije o izidu nadomestnih volitev članov sveta Mestne skupnosti Žalec, dne 13. januarja 2002
POPRAVEK
Popravek navodila o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

