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VLADA
511.

Uredba o določitvi pristanišč, ki so namenjena
za mednarodni javni promet

Na podlagi drugega odstavka 35. člena pomorskega
zakonika (Uradni list RS, št. 26/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi pristanišč, ki so namenjena
za mednarodni javni promet
1. člen
Ta uredba določa pristanišča, namenjena za mednarodni javni promet, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati.
2. člen
Za mednarodni javni promet se določijo naslednja pristanišča: Koper, Izola in Piran.
3. člen
Pristanišča, ki so namenjena za mednarodni javni promet, morajo zagotoviti:
– pomorsko pilotažo in vleko plovil, če je to potrebno
zaradi varnosti plovbe;
– privezovalce ladij;
– nadzor nad prometom plovil v pristaniščih in na
sidriščih.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati
odlok o določitvi luk in pristanišč, ki so namenjena za mednarodni promet (Uradni list SFRJ, št. 28/84 in 36/89).
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

512.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Kraljevine
Maroko v Republiki Sloveniji s sedežem v
Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 119/00) in
66. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Kraljevine
Maroko v Republiki Sloveniji s sedežem
v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
1. člen
Daje se soglasje za odprtje Konzulata Kraljevine Maroko v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s
častnim konzulom.
2. člen
Konzularno območje Konzulata Kraljevine Maroko obsega celotno ozemlje Republike Slovenije.
3. člen
Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem gospoda Janeza Škrabca za častnega konzula Kraljevine Maroko v Republiki Sloveniji.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-13/2001-4
Ljubljana, dne 5. januarja 2002.

Št. 344-21/2002-1
Ljubljana, dne 30. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
513.

Odredba o skladiščenju eksplozivnih sredstev v
rudarstvu v pomožnih skladiščih

Na podlagi 42. člena zakona o rudarstvu (Uradni list
RS, št. 56/99) izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o skladiščenju eksplozivnih sredstev v rudarstvu
v pomožnih skladiščih
1. člen
S to odredbo se določi način skladiščenja eksplozivnih
sredstev za miniranje v rudarstvu v pomožnih skladiščih.
2. člen
V pomožnih skladiščih se smejo eksplozivna sredstva
za miniranje hraniti v količini do 2000 kg razstreliva ter
ustrezna količina inicialnih sredstev za to razstrelivo.
Razne vrste eksplozivnih sredstev morajo biti tako kot v
jamskem skladišču spravljene posebej.
3. člen
Z uveljavitvijo te odredbe se prenehajo uporabljati določbe 36. člena pravilnika o tehničnih normativih za ravnanje
z eksplozivnimi sredstvi in miniranje v rudarstvu (Uradni list
SFRJ, št. 26/88).
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-03-2/2002
Ljubljana, dne 31. januarja 2002.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

514.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Ljubljana

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

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Ljubljana
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, 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
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Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana. 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 Ljubljana.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo na
kraju javne razgrnitve objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-1/01-2
Ljubljana, dne 17. januarja 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

515.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta kraškega
gozdnogospodarskega območja

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

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta kraškega
gozdnogospodarskega območja
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta kraškega gozdnogospodarskega območja, 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
Sežana, Partizanska 49, Sežana. 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 Sežana.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Sežana,
Partizanska 4, Sežana, organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih ter na kraju javne
razgrnitve objavljen naknadno.
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5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-1/01-2
Ljubljana, dne 17. januarja 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

516.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec

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

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, 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
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec. Javna
razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
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5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-11-1/01-2
Ljubljana, dne 18. januarja 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Nazarje

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

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Nazarje
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Nazarje, 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
Nazarje, Savinjska c. 4, Nazarje. 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 Nazarje.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo na
kraju javne razgrnitve objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-10-1/01-2
Ljubljana, dne 18. januarja 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

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
Slovenj Gradec.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo na
kraju javne razgrnitve objavljen naknadno.
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518.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Murska Sobota

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

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarskega območja Murska Sobota
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Murska Sobota, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2010.
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2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Murska Sobota, Arh. Novaka 17, Murska Sobota. 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 Murska Sobota.
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strski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega
katastra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-2/2002
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo na
kraju javne razgrnitve objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-13-1/01-2
Ljubljana, dne 17. januarja 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

519.

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 28. 1. 2002 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 542 Andrenci, 539 Brengova,
541 Cerkvenjak, 691 Ciglence, 540 Cogetinci, 545 Čagona, 559 Črmljenšak, 710 Dvorjane, 556 Gočova, 536 Gradišče v Slovenskih goricah, 645 Grušova, 687 Jablance,
532 Lenart v Slovenskih goricah, 643 Ložane, 551 Močna,
557 Nadbišec, 530 Partinje, 549 Radehova, 562 Rogoznica, 644 Ruperče, 2666 Selce, 544 Smolinci, 689 Spodnja
Korena, 547 Spodnja Senarska, 554 Spodnja Voličina,
546 Spodnje Verjane, 692 Spodnji Duplek, 535 Stari Porčič, 561 Straže, 555 Šetarova, 552 Vinička vas, 615 Vukovje, 711 Vurberk, 550 Zamarkova, 558 Zavrh, 688 Zgornja
Korena, 548 Zgornja Senarska, 553 Zgornja Voličina, 686
Zimica, 690 Žikarci, 543 Župetinci, 239 Krapje, 240 Mota,
248 Precetinci, 249 Kuršinci, 256 Radoslavci, 257 Branoslavci, 258 Cezanjevci, 260 Kamenščak, 261 Stara Cesta,
262 Desnjak, 263 Mekotnjak, 264 Radomerje, 265 Gresovščak, 268 Slamnjak, 272 Stročja vas, 274 Globoka,
275 Veščica, 276 Razkrižje, 277 Šafarsko, 278 Gibina,
1411 Ostrožnik, 1412 Mokronog, 1413 Laknice, 1414
Jelševec, 1415 Trebelno, in 1416 Staro Zabukovje se z
dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni kata-

520.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za
graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Na podlagi 8.a in 8.c člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, ter Uradni list RS, št.
59/96 in 45/99) in 11. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 – odločba US, 21/94,
23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in
1/00) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o minimalnih tehničnih pogojih za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj
1. člen
V pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 45/00 in
popr. št. 57/00) se v 7. členu četrti odstavek spremeni
tako, da se glasi:
“(4) Če v stanovanjih kopalnice, loggie ali balkoni niso
projektirani tako, da je v njih predvideno sušenje perila,
mora imeti stanovanjska stavba za ta namen skupen pokrit
prostor.“.
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedo “dvigali“
doda vejica in besede “od tega eno“.
3. člen
Drugi stavek drugega odstavka 13. člena se spremeni
tako, da se glasi: “Vrata morajo imeti zvočno zaščito v skladu s predpisi o zvočni zaščiti stavb.“.
4. člen
Za 18. členom se doda nov 18. a člen, ki se glasi:
“18.a člen
(1) Za socialna in neprofitna stanovanja veljajo naslednje najmanjše površine prostorov:
– garsonjera mora imeti sobo s podno površino, ki ne
sme biti manjša od 16 m2 in kopalnico s straniščem, ki ne
sme biti manjša od 3 m2;
– enosobno stanovanje mora imeti sobo s podno površino, ki ne sme biti manjša od 16 m2, kuhinjo z jedilnim
kotom, ki ne sme biti manjša od 7 m2 in kopalnico s straniščem, ki ne sme biti manjša od 3 m2;
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– v enosobnem stanovanju s kabinetom podna površina dnevnega prostora ne sme biti manjša od 16 m2, podna
površina kuhinje z jedilnim kotom ne sme biti manjša od
7 m2, podna površina kabineta ne sme biti manjša od 6 m2,
podna površina kopalnice s straniščem ne sme biti manjša
od 3 m2;
– v stanovanjih z vsaj dvema sobama oziroma kabinetoma podna površina dnevnega prostora ne sme biti manjša
od 16 m2, podna površina dnevnega prostora, v kateri je
hkrati tudi jedilni prostor, ne sme biti manjša od 20 m2,
podna površina sobe za dve osebi (spalnica) ne sme biti
manjša od 10 m2, podna površina sobe za eno osebo ne
sme biti manjša od 6 m2 (kabinet), podna površina kuhinje
ne sme biti manjša od 5 m2, podna površina kuhinje z
jedilnim kotom ne sme biti manjša od 9 m2.
(2) Ne glede na prvi odstavek 22. člena in prvi odstavek 23. člena tega pravilnika, kuhinj v socialnih in neprofitnih stanovanjih ni potrebno osvetljevati skozi okno.
(3) Vsi prostori socialnih in neprofitnih stanovanj morajo biti projektirani tako, da omogočajo namestitev in vgradnjo serijske opreme, kar projektant izkaže s projektom razporeda notranje opreme skladno s predpisi o podrobnejši
vsebini projektne dokumentacije.“.
5. člen
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“3) Če je prostor na podstrešju s strmo streho, se
del površine prostora s svetlo višino nižjo od 1,50 m ne
šteje v uporabno stanovanjsko površino. V stanovanju
mora biti v vseh prostorih najmanj polovica površine visoke vsaj 2,50 m.“.
6. člen
V 21. členu se v četrtem odstavku besedilo “13. člena“
nadomesti z besedilom “12. člena“.
7. člen
V 23. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v garsonjeri kuhinja lahko del dnevne sobe.“.
8. člen
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
med prvi in drugi stavek vstavi nov drugi stavek, ki se glasi.
“(2) Umivalnik ima lahko manjšo površino kot je ta
določena v preglednici št. 4 priloge tega pravilnika.“.
9. člen
V 28. členu se za besedilom “ter sten“ doda besedilo
“in tal“.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361- 00-157/00
Ljubljana, dne 25. januarja 2002.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

Št.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl.
US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 in 22/00) izdaja minister
za okolje in prostor v soglasju z ministrico za gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
1. člen
V pravilniku o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00) se v 3. členu v prvem
odstavku v 1. točki doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Embalaža so tudi izdelki, za katere se da očitno ugotoviti, da bo iz njih z ustreznim postopkom (konfekcioniranjem)
izdelana embalaža, uporabljena za namene iz prejšnjega
odstavka.“.
Dosedanji drugi odstavek te točke postane tretji odstavek, v katerem se besedilo “prejšnjega odstavka“ nadomesti
z besedilom “prvega odstavka te točke“.
V 5. točki se črta besedilo “ali embalažni material“.
V 9. točki se črta besedilo “embalažni material ali“.
V 10. in 12. točki se črta besedilo “embalažni material,“.
V 6., 7. in 14. točki se beseda “sekundarna“ nadomesti z besedo “skupinska“.
V 11. točki se na koncu črta pika in doda besedilo: “za
namen dajanja v promet.“.
V 24. točki se besedilo “uvoznike in embalerje“ nadomesti z besedilom “uvoznike, embalerje in trgovce“.
2. člen
V 4. členu se črta besedilo “embalažnega materiala,“.
3. člen
V 6. členu se v drugem odstavku črta besedilo “ali
embalažnega materiala“ in “ali embalažni material“, in beseda “skladen“ nadomesti z besedo “skladna“.
4. člen
V 7. členu se v drugem odstavku črta besedilo “in –
sestavljeni materiali“.
V tretjem odstavku se besedilo “uvoznike in embalerje“
nadomesti z besedilom “uvoznike, embalerje in trgovce“.
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Do konca leta 2007 mora biti pri ravnanju z odpadno
embalažo, ki nastane z dajanjem embalaže v promet, zagotovljeno, da se:
– predela najmanj 50% ali največ 65% skupne mase
odpadne embalaže in
– reciklira najmanj 25% in največ 45% skupne mase
odpadne embalaže materialov iz drugega odstavka prejšnjega člena, od tega najmanj 15% mase posameznega materiala.“.
6. člen
V 26. členu se v drugem odstavku prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“– je gospodarska družba, registrirana za opravljanje
dejavnosti zbiranja, odvoza, posredovanja in predelave odpadkov po predpisih o klasifikaciji dejavnosti,“.
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7. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Proizvajalec, uvoznik, embaler ali trgovec iz 14. člena
tega pravilnika mora ministrstvu najkasneje do 31. marca
tekočega leta posredovati poročilo v pisni in elektronski
obliki o embalaži, ki jo je dal v promet, in o ravnanju z
odpadno embalažo za preteklo koledarsko leto.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični
številki podjetja,
– vrstah in količinah embalaže, ki jo je dal v promet,
– obsegu in vrsti embalaže po posameznih materialih,
ki jo je dal v promet, za katero je vključen v sistem družbe za
ravnanje z odpadno embalažo, ločeno na odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, in odpadno embalažo, ki ni
komunalni odpadek,
– obsegu in vrsti embalaže, ki jo je dal v promet, za
katero skladno s 16. členom tega pravilnika ravnanje z odpadno embalažo zagotavlja sam,
– celotni količini in vrstah odpadne embalaže, ki ni
komunalni odpadek, ki jo je sam prevzel ali zbral pri končnih
uporabnikih in masnih deležih v odpadni embalaži iz prejšnje
alinee,
– količini po vrstah materialov iz drugega odstavka 7.
člena tega pravilnika, za katere je sam zagotovil recikliranje,
in masnih deležih v odpadni embalaži, za katero ravnanje
zagotavlja sam,
– količini po vrstah materialov, za katero je sam zagotovil drugo predelavo, in masnih deležih v odpadni embalaži,
za katero ravnanje zagotavlja sam,
– količini po vrstah materialov, za katero je sam zagotovil odstranjevanje, in masnih deležih v odpadni embalaži, za
katero ravnanje zagotavlja sam.
Poročilo iz prvega odstavka mora pri količini in vrsti
oziroma masnih deležih posameznih materialov iz drugega
odstavka 7. člena, vsebovati tudi podatke za sestavljene
materiale.
Poročilo iz prvega odstavka mora biti na obrazcu, določenem v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.“
8. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
“34.a člen
Končni uporabnik iz 20. člena tega pravilnika mora
ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo v pisni in elektronski obliki o embalaži, ki jo je
uvozil sam za potrebe svoje dejavnosti, in o ravnanju z odpadno embalažo za preteklo koledarsko leto.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični
številki podjetja,
– vrstah in količinah embalaže, ki jo je uvozil,
– obsegu in vrsti embalaže po posameznih materialih,
ki jo je uvozil, za katero je vključen v sistem družbe za
ravnanje z odpadno embalažo,
– obsegu in vrsti embalaže, ki jo je uvozil, za katero
skladno s 16. členom tega pravilnika ravnanje z odpadno
embalažo zagotavlja sam,
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– celotni količini in vrstah odpadne embalaže, ki jo je
sam zbral, ter masnih deležih v odpadni embalaži iz prejšnje
alinee,
– količini po vrstah materialov iz drugega odstavka 7.
člena tega pravilnika, za katere je sam zagotovil recikliranje,
in masnih deležih v odpadni embalaži, za katero ravnanje
zagotavlja sam,
– količini po vrstah materialov, za katero je sam zagotovil drugo predelavo, in masnih deležih v odpadni embalaži,
za katero ravnanje zagotavlja sam,
– količini po vrstah materialov, za katero je sam zagotovil odstranjevanje, in masnih deležih v odpadni embalaži, za
katero ravnanje zagotavlja sam.
Poročilo iz prvega odstavka mora pri količini in vrsti
oziroma masnih deležih posameznih materialov iz drugega
odstavka 7. člena, vsebovati tudi podatke za sestavljene
materiale.
Poročilo iz prvega odstavka mora biti na obrazcu, določenem v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.“.
9. člen
V 36. členu se v tretjem odstavku črta druga alinea, v
tretji alinei se besedilo “Ministrstvo za gospodarske dejavnosti“ nadomesti z besedilom “Ministrstvo za gospodarstvo“ in
v sedmi alinei se besedilo “Združenja slovenskih mestnih
občin“ nadomesti z besedilom “slovenskih občin“.
Dosedanja tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma in
deveta alinea, postanejo druga, tretja, četrta, peta, šesta,
sedma in osma alinea.
10. člen
V 37. členu se beseda “prvega“ nadomesti z besedo
“drugega“.
11. člen
V Prilogi 1 se v 3. točki pod a) besedilo “z organskim“
nadomesti z besedilom “s snovnim“.
12. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je sestavni
del tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-58/00
Ljubljana, dne 6, februarja 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
Soglašam!
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
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522.

Navodilo o spremembah navodila o finančnem
poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in
inšpektoratov, ki so upravni organi in
organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje
enote na lokalnih ravneh

Na podlagi 89. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), v zvezi z zakonom o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in zakonom o organizaciji
in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94
in 47/ 97) izdaja minister za finance

NAVODILO
o spremembah navodila o finančnem poslovanju
upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov,
ki so upravni organi in organizacije v sestavi
ministrstev in imajo svoje enote
na lokalnih ravneh
1. člen
V 15. členu navodila o finančnem poslovanju upravnih
enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi
in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na
lokalnih ravneh (Uradni list RS, št. 65/97, 20/98, 22/99,
93/99 in 41/01) se za četrtim odstavkom doda nov peti
odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, da je
vplačan prejemek iz naslova zaračunljivih tiskovin na prehodni račun 845, sredstva iz prehodnega računa 845 tekoče preodkažejo v dobro računa državnega proračuna, v
plačilne naloge pa se vpišejo podatki, kot so določeni v
5. členu navodila o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih
za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge
(Uradni list RS, št. 86/99 in 94/01).“
Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek se storitve iz naslova
zaračunljivih tiskovin, ki so plačane v gotovini, direktno
nakažejo na račun državnega proračuna, s sklicem na številko, ki je opredeljen v petem odstavku tega člena.
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-38/02
Ljubljana, dne 23. januarja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
523.

Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 61.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude Igorja Kosa in Otmarja Švige iz Zagorja
ob Savi ter Mojce Psarn s Trojan, ki jih zastopa Staša
Lepej, odvetnica v Zagorju ob Savi, na seji dne 24. januarja 2002
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Četrti odstavek 61. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 69/98) ni v neskladju z
ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki so delavci, ki jim je delovno razmerje
prenehalo kot trajno presežnim delavcem in so uveljavljali
pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Zavod za zaposlovanje jim je izdal odločbe o priznanju pravice
do denarnega nadomestila na podlagi določb, uveljavljenih
z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-D),
katerih del je tudi izpodbijana prehodna določba. S tem naj
bi bili prikrajšani v svojih pravicah, saj jim je delodajalec v
postopku določanja trajno presežnih delavcev zagotavljal
večji obseg pravic, kot so jih bili deležni ob dejanskem
prenehanju delovnega razmerja. Pobudniki menijo, da je
izpodbijana določba, ki samo tistim starejšim presežnim delavcem, ki jim do upokojitve manjka do 5 let zavarovalne
dobe, zagotavlja pravice po prejšnjem zakonu, v neskladju z
2. ter s 14. in 155. členom ustave.
2. Državni zbor v odgovoru na pobudo navaja, da so
razlogi za posebno obravnavanje starejših zavarovancev v
primerjavi z drugimi v nujnosti zagotovitve pravne in socialne
varnosti starejših zavarovancev, ki so tako varstvo in status
uživali že po prejšnjih predpisih. Glede na to, da teh pravic
novela zakona za naprej ni več urejala, je bilo treba z ustrezno prehodno določbo za te zavarovance zagotoviti prehodni
režim uresničevanja pravic iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti po prejšnjih predpisih do njihove končne
realizacije, to je, do izpolnitve pogojev za upokojitev. V zakonodajnem postopku se je dikcija izpodbijane določbe spreminjala tudi zaradi pomislekov o skladnosti nekaterih predlogov z ustavo in normativne nejasnosti nekaterih predlogov.
Sprejeto besedilo je bilo oblikovano v tretji fazi zakonodajnega postopka z amandmajem matičnega delovnega telesa
(Odbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko).
3. Pobudniki v zvezi z odgovorom Državnega zbora
navajajo, da se strinjajo, da so starejši delavci posebna
kategorija delavcev, za katero lahko velja drugačen režim
pravic za primer brezposelnosti. Razumljivi so tudi razlogi za
drugačno obravnavanje starejših delavcev. Kljub temu pa
menijo, da izpodbijana določba ustvarja ob enakem dejanskem stanju različno obravnavanje starejših oseb in ostalih
oseb, ki ob uveljavitvi zakona še niso izpolnjevale pogojev za
upokojitev. Njihove pravice se razlikujejo ob prijavi na zavodu za zaposlovanje. Tistim, ki jim manjka manj kot 5 let do
upokojitve, gredo vse pravice iz naslova brezposelnosti na
podlagi veljavne zakonodaje ob izdaji dokončnega sklepa o
prenehanju delovnega razmerja. Tisti, ki jim manjka več kot
5 let, pa so kljub dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja ostali brez pričakovanih pravic, ki jim jih je
zagotavljal prejšnji zakon. Novela zakona jih je presenetila in
jim bistveno omejila pričakovane pravice. Zato vztrajajo pri
trditvi, da izpodbijana določba učinkuje retroaktivno.
B)
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo s sklepom št.
U-I-216/99 z dne 21. 6. 2001.
5. Izpodbijana določba je prehodna določba, ki – skupaj s 60. členom novele – ureja položaj tistih upravičencev,
ki so pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti
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uveljavljali oziroma uveljavili že pred začetkom veljavnosti
novele. Urejen je tako, da:
– se postopki, začeti pred uveljavitvijo novele, dokončajo po prej veljavnih predpisih,
– zavarovanci, ki so uveljavili pravice do uveljavitve novele, zadržijo te pravice v obsegu in trajanju, kot je veljalo po
prej veljavnih predpisih, uresničujejo pa jih ob pogojih in na
način, ki velja po novem zakonu,
– zavarovanci, ki so uveljavili denarno nadomestilo po
prejšnjih prepisih, uveljavijo po prejšnjih predpisih tudi pravico do denarne pomoči (gre za pravico, ki se lahko uveljavi
po prenehanju prejemanja nadomestila kot nekakšno “nadaljevanje” prejemanja denarnih zneskov v socialnih primerih).
Pravico do denarnega nadomestila po prej veljavnih
predpisih ima tudi tisti zavarovanec, katerega sklep o prenehanju delovnega razmerja po drugem odstavku 36.d člena
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in
nasl. – v nadaljevanju ZDR) je postal dokončen do uveljavitve novele.
6. Pobudniki spadajo med tiste, ki so uveljavili pravico
po uveljavitvi novele in jim je bila tudi priznana na podlagi
novega zakona. Ne izpodbijana ne kakšna druga prehodna
določba torej ne ureja neposredno njihovega položaja oziroma se nanje neposredno ne nanaša. Pobudniki izhajajo s
stališča, da bi moral zakon pravico (“privilegij”), ki jo je dal
določeni skupini presežnih delavcev, priznati vsem, ki so v
enakem oziroma podobnem položaju. Bistvo njihovih ugovorov izhaja iz dejstva, da pri vseh presežnih delavcih med
dokončnostjo sklepa o prenehanju delovnega razmerja in
dejanskim prenehanjem (ko šele lahko uveljavljajo pravico
do nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti) preteče praviloma šest mesecev. Ker naj bi tudi sklepi
o prenehanju delovnega razmerja pobudnikov postali dokončni pred uveljavitvijo novele, naj bi po načelu enakosti
pred zakonom morala tudi zanje veljati izjema iz izpodbijane
določbe.
7. ZDR z drugim odstavkom 36.d člena varuje starejše
delavce, katerih delo postane trajno nepotrebno, tako da
določa pogoje, pod katerimi tem delavcem lahko preneha
delovno razmerje. Varovana kategorija starejših delavcev so
tisti, ki jim “do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka do
pet let zavarovalne dobe”. Njim lahko delovno razmerje kot
trajnim presežkom preneha le:
– če se jim zagotovi dokup zavarovalne dobe,
– če jim je zagotovljeno denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za upokojitev ali
– z njihovim soglasjem, če dobijo ustrezno odpravnino.
8. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in nasl. – v nadaljevanju
ZZZPB) je na svojem področju omogočal uresničitev takega
varstva (ZZZPB in novela ZDR, ki je uveljavila 36.d člen, sta
bila sprejeta sočasno v letu 1991). Člen 26 ZZZPB je omogočal podaljšanje izplačevanja denarnega nadomestila do
izpolnitve pogojev za upokojitev (ali dokup zavarovalne dobe) za tiste zavarovance, ki jim je ob izteku “rednega” roka
za izplačevanje denarnega nadomestila (praviloma 24 mesecev), do izpolnitve pogojev za upokojitev manjkalo največ
tri leta (tako imenovana formula 2+3). O ustavnosti te določbe je ustavno sodišče odločalo v zadevi št. U-I-282/94
(sklep z dne 18. 10. 1995, OdlUS IV, 108). Z ZZZPB-D je
bila možnost podaljšanja izplačevanja nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev odpravljena (“nadomeščena” s
pravico do plačevanja prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Izpodbijana določba pa je v prehodnem
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obdobju ohranila to pravico tistim starejšim delavcem, katerih sklep o prenehanju je do uveljavitve novele že postal
dokončen.
9. Nova ureditev pravice do denarnega nadomestila je
za upravičence manj ugodna, kot je bila po prej veljavnem
zakonu. Ni sporno, da imajo tisti, ki so to pravico že uveljavili
ali pa so že začeli postopek za njeno uveljavitev, to pravico
po prejšnjih predpisih. V vseh teh primerih gre za tiste upravičence, katerih sklep o prenehanju delovnega razmerja je
bil ne samo dokončen, temveč jim je delovno razmerje tudi
že dejansko prenehalo – kar pomeni, da so status brezposelne osebe že imeli. Splošni kriterij za razmejitev uporabe
stare in nove zakonske ureditve je torej dejansko prenehanje delovnega razmerja in na tej podlagi uveljavitev pravic iz
naslova brezposelnosti. Le za starejše delavce zakon to
razmejitev veže na trenutek dokončnosti sklepa o prenehanju. S tem jih dejansko postavlja v navidez privilegiran položaj. Vendar za drugačno obravnavanje teh delavcev obstajajo stvarni, razumni razlogi (pojasnjeni zlasti v predlogu zakona za drugo obravnavo, Poročevalec DZ, št. 28/98, str.
15). Po ZDR lahko starejšim delavcem kot tehnološkim
presežkom delovno razmerje preneha le pod določenimi
pogoji. Eden od njih je tudi zagotovitev prejemanja denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za upokojitev. Če bi tudi za njih
veljalo splošno pravilo, da jih zadene spremenjena ureditev
(ker tudi oni do dejanskega prenehanja še niso bili brezposelni), bi odpadel tudi pogoj za prenehanje: po novih pogojih jim ne bi bilo več zagotovljeno denarno nadomestilo za
brezposelnost do upokojitve. V takem primeru jim delovno
razmerje sploh ne bi smelo prenehati. Posebna in drugačna
ureditev kot za druge presežne delavce je torej v razumni
povezavi z zakonsko ureditvijo presežnih delavcev, med katerimi so nekateri še posebej varovani. Zato izpodbijana
določba ni v neskladju z drugim odstavkom 14. člena ustave.
10. Drugi ugovor pobudnikov, ki je povezan s prvim,
je, da je novela zakona retroaktivna, saj naj bi posegla v
pravice presežnih delavcev, na katere so lahko računali ob
izdaji sklepa o prenehanju delovnega razmerja: torej na pravice do nadomestila v obsegu in trajanju po predpisih, veljavnih v tistem trenutku. Čeprav tega izrecno ne zatrjujejo
(temveč omenjajo načela pravne države le pavšalno), je
smiselno mogoče šteti, da uveljavljajo s tem pobudniki tudi
kršitev načela varstva zaupanja v pravo kot enega od načel
pravne države (2. člen ustave).
11. Pobudniki izhajajo iz predpostavke, da so vsi presežni delavci lahko pričakovali pravice iz naslova brezposelnosti, kakršne jim je zagotavljal zakon v času dokončnosti
njihovega sklepa o prenehanju delovnega razmerja. Vprašanje je torej le, ali bi tudi zanje moral veljati kot odločujoč
trenutek dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, ne pa trenutek dejanskega vstopa v sistem zavarovanja za brezposelnost. Gre seveda samo za tisto skupino
presežnih delavcev, ki jih je novela doletela v času šestmesečnega odpovednega roka.
12. Spreminjanje zakonske ureditve samo po sebi ne
nasprotuje ustavnim načelom pravne države in drugim
ustavnim določbam. Tudi zoženje oziroma zmanjšanje že
uveljavljenih pravic ne pomeni učinkovanja predpisa za
nazaj, kadar se pravice zmanjšajo za čas po uveljavitvi
zakona oziroma po spremembi odločb, izdanih na podlagi
take zakonske spremembe. Šele zmanjšanje pravic za čas
pred uveljavitvijo zakona bi pomenilo pravo retroaktivnost,
kakršna po 155. členu ustave ni dopustna. Pobudniki izpodbijajo prehodno določbo, ki ureja časovno veljavnost
oziroma kolizijo med veljavnostjo starih in novih zakonskih
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določb. Temeljno pravilo pri tem je, da se pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti uveljavljajo po predpisih, ki
veljajo v času nastanka zavarovalnega primera – torej v
času, ko upravičenec lahko uveljavi pravice iz tega zavarovanja. Pri presežnih delavcih je to trenutek dejanskega prenehanja delovnega razmerja in ne trenutek dokončnosti sklepa, ki je praviloma sprejet šest mesecev prej. Sprememba
zakonskih pogojev in višina denarnega nadomestila, uveljavljena v času med dokončnostjo sklepa in dejanskim prenehanjem, vpliva enako na vse presežne delavce, ki so v
takem položaju. Ne vpliva pa sprememba teh pogojev na
tiste, ki so bili že prej v drugačnem položaju, to je na starejše
delavce, pri katerih je bila zagotovitev denarnih nadomestil
iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti pogoj za
prenehanje delovnega razmerja. Ker pri pritožnikih ne gre za
tak primer, ni mogoče govoriti o povratni veljavi ZZZPB-D na
njihove pravice iz delovnega razmerja. Ne glede na to, kakšni so pogoji za pridobitev denarnih nadomestil za čas brezposelnosti in njihova višina, to nima nobenega vpliva na
dokončne sklepe o prenehanju delovnega razmerja.
13. Navedeno še ne pomeni, da je zmanjševanje pravic za naprej, kar se v delu teorije označuje kot neprava
retroaktivnost, a priori ustavno dopustno oziroma neproblematično. Načelo varstva zaupanja v pravo kot eno od načel
pravne države, kakor je to ustavno sodišče navedlo že v
svoji odločbi št. U-I-123/92 z dne 18. 11. 1993 (Uradni list
RS, št. 67/93 in OdlUS II, 109), posamezniku namreč
zagotavlja, da mu država njegovega pravnega položaja ne
bo poslabšala arbitrarno, torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem in legitimnem javnem interesu.
Ker gre za splošno pravno načelo in ne neposredno za eno
od ustavnih pravic, katerim po 15. členu ustave pripada
strožje varstvo zoper morebitne omejitve in druge posege,
to načelo seveda nima absolutne veljave in je v večji meri kot
posamezne ustavne pravice dostopno možnim omejitvam,
torej temu, da je v primeru kolizije med tem in drugimi
ustavnimi načeli oziroma dobrinami treba v t. i. tehtanju
dobrin presoditi, kateri izmed ustavno zavarovanih dobrin je
v posameznem spornem primeru treba dati prednost.
14. Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ostaja temeljna pravica oziroma dajatev, ki pripada zavarovancem.
Z ZZZPB-D je bilo trajanje te dajatve skrajšano, zaostreni so
bili pogoji za ohranjanje te dajatve ter določene sankcije za
primere neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z iskanjem zaposlitve v času prejemanja te dajatve. Namen teh sprememb je bil
vzpodbuditi brezposelne osebe, da aktivno iščejo zaposlitev.
zakon daje prednost aktivnim oblikam pred pasivnimi oblikami
varstva med brezposelnostjo in naj bi onemogočal izkoriščanje pravic do denarnih dajatev tistim brezposelnim, ki zaposlitve ne iščejo aktivno, hkrati pa naj bi z aktivnimi programi
izobraževanja in zaposlovanja preprečeval pasivizacijo brezposelnih in njihovo postopno drsenje v dolgotrajno brezposelnost in revščino (iz utemeljitve predloga sprememb in dopolnitev ZZZPB, Poročevalec DZ, št. 49/97).
15. Po presoji ustavnega sodišča so bile obravnavane
spremembe relativno predvidljive oziroma take, na katere je
bilo mogoče vnaprej računati. Jasno je, da se morajo pravne
norme prilagajati spremembam gospodarskega sistema in v
tem okviru spremembam na trgu dela, kot tudi, da sredstva
javnih skladov socialnih zavarovanj niso neomejena in denarne dajatve iz teh skladov ne edina oblika (način) varstva za čas
brezposelnosti. Denarno nadomestilo predvsem ne more biti
končni in edini cilj (namen) zavarovanja za čas brezposelnosti. Denarne dajatve naj bi le zagotavljale nadomestilo plače
oziroma prejemke brezposelni osebi (in s tem njeno socialno
varnost) za čas, dokler si sama in/ali ob pomoči javnih služb
ne zagotovi druge zaposlitve. Nenazadnje je treba upoštevati,
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da je tudi zakonska ureditev reševanja presežnih delavcev
usmerjena k temu, da bi se v največji možni meri izognilo
prenehanju delovnega razmerja in brezposelnosti. Že šestmesečni odpovedni rok naj bi prispeval k lažjemu iskanju
ustrezne zaposlitve za tiste, ki jim dela ni mogoče ohraniti ali
zagotoviti na drug način. Ni pa sprejemljivo stališče, da sistem
zagotavlja avtomatizem, po katerem gredo presežnim delavcem le pravice v času odpovednega roka in iz naslova zavarovanja za čas brezposelnosti, ne da bi imeli tudi določene
obveznosti, da sami prispevajo k temu, da se čas brezposelnosti skrajša oziroma da do nje sploh ne pride.
16. Kolizijo dveh vrednot (načela zaupanja v nadaljnji
obstoj pravnih norm in načela prilagajanja prava družbenim
razmerjem) je treba reševati s tehtanjem med njima. Pri tem
je še posebej poudarjen pomen prehodnega režima. Ali in v
kolikšni meri je potrebna posebna prehodna ureditev, se
presoja s tehtanjem med zakonskim ciljem in prizadetostjo
pravnih položajev prizadetih posameznikov. zakonodajalec
ima na tem področju precejšen prostor lastne presoje. Pri
takem tehtanju ustavnopravnih dobrin je na eni strani torej
ustavno načelo varstva zaupanja v pravo, pri čemer je zlasti
pomembno, kakšen je pomen pričakovanja določene pravice za življenje prizadetega posameznika in kakšna je teža
spremembe, ter na drugi strani, ali so spremembe na pravnem področju, za katero gre, relativno predvidljive in so torej
prizadeti s spremembo lahko vnaprej računali.
17. Pritožniki ob uveljavitvi ZZZPB-D še niso pridobili
nobenih pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Je pa res, da so ob odločitvi o prenehanju delovnega
razmerja z določeno gotovostjo lahko računali na obseg teh
pravic, kot ga je zagotavljal takrat veljavni zakon. Zato gre v
takem primeru za poseg v pričakovane pravice in s tem za
poseg v načelo varstva zaupanja v pravo. Vendar je po
presoji ustavnega sodišča iz zgoraj navedenih razlogov tak
poseg dopusten in tudi ni prekomeren.
C)
18. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Dragica WedamLukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc
Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo s sedmimi
glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Čebulj.
Št. U-I-216/99-16
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.
Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
524.

Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja
zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije za leto 2002

Na podlagi drugega in petega odstavka 22. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS,
št. 41/99 – v nadaljnjem besedilu: ZKGZS) in 17. člena
statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list
RS, št. 64/01) je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) na seji dne 18. 12. 2001 sprejel
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SKLEP
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega
prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije za leto 2002
1. člen
(stopnje)
Za odmero zborničnega prispevka za leto 2002 se
uporabljajo stopnje, določene v prvem odstavku 43. člena
ZKGZ.
2. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka so obvezni
in prostovoljni člani zbornice v skladu z drugim odstavkom
22. člena ZKGZ.
Zavezancem se zbornični prispevek odmeri z odločbo.
3. člen
(zbornični prispevek A)
Zavezanci za zbornični prispevek A so:
– ena izmed oseb, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci,
imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in
gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in je katastrski
dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč v letu 1998 dosegal najmanj 20.000 tolarjev (ta znesek se valorizira v skladu s
splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka),
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane
kot kmetje,
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne
izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo po prvem odstavku
9. člena ZKGZ, so pa bile na lastno zahtevo sprejete v
članstvo zbornice, če so hkrati tudi zavezanci za plačilo
davka od dohodka iz kmetijstva,
– pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije, razen oseb
javnega prava, ki ne opravljajo kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti in nimajo urejenih zakupnih ali njim podobnih razmerij glede kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih imajo
v lasti.
Osnova za zbornični prispevek A je višina katastrskega
dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljena v skladu
s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o
dohodnini ob upoštevanju zmanjšanj in olajšav iz drugega
odstavka 23. člena ZKGZ.
Stopnja zborničnega prispevek A je 3% od osnove, s
tem, da znesek odmerjenega zborničnega prispevka A ne
sme biti nižji od 2.000 tolarjev.
4. člen
(zbornični prispevek B)
Zbornični prispevek B plačujejo fizične osebe:
– ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost
iz 3. člena ZKGZ in so se priglasile kot samostojni podjetniki
posamezniki;
– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega
ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko,
gozdarsko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ kot
svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so
pa zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso
zajeti v prvi in drugi alinei prvega odstavka 9. člena ZKGZ.
Osnova za zbornični prispevek B je dobiček iz opravljanja dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in
olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.
Stopnja zborničnega prispevka B je 1,53% od osnove.
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5. člen
(odmera prispevka fizičnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje
za članstvo po dveh podlagah)
Fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v zbornici
hkrati na podlagi prve in druge alinee iz prvega odstavka 9.
člena ZKGZ, se ugotovi prispevna obveznost po obeh podlagah, odmeri pa samo tisti zbornični prispevek, katerega
znesek je večji.
6. člen
(zbornični prispevek C)
Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali
ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno
obliko,
– ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo, so
pa bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, če
so njihovi člani osebe iz prve volilne skupine in je njihov
predmet poslovanja povezan s kmetijstvom in gozdarstvom,
zlasti če na območju Republike Slovenije opravljajo eno ali
več od naslednjih dejavnosti, določenih v drugem odstavku
10. člena ZKGZ.
Osnova za zbornični prispevek C je znesek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.
Stopnja zborničnega prispevka C je 0,20% od osnove.
7. člen
(odmera prispevka v primeru nastanka ali prenehanja
članstva med letom)
V primeru, ko nastane članstvo v zbornici med letom,
nastane obveznost plačevanja zborničnega prispevka v trenutku, ko fizična oseba izpolni enega od pogojev iz 9. člena
ZKGZ in postane zavezanka za davek od dohodka iz kmetijstva oziroma za davek od dohodkov iz dejavnosti oziroma
ko pravna oseba izpolni pogoje iz 10. člena ZKGZ in postane zavezanka za davek od dobička pravnih oseb.
V primeru, ko preneha članstvo v zbornici med letom,
preneha obveznost plačevanja zborničnega prispevka v trenutku, ko fizična oseba preneha izpolnjevati enega od pogojev iz 9. člena ZKGZ in preneha biti zavezanka za davek od
dohodka iz kmetijstva oziroma za davek od dohodkov iz
dejavnosti oziroma ko pravna oseba preneha izpolnjevati
pogoje iz 10. člena ZKGZ in preneha biti zavezanka za
davek od dobička pravnih oseb.
8. člen
(dvojno ali večkratno članstvo v zbornicah)
Zavezancem zborničnega prispevka, ki so sočasno
obvezni člani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtne
zbornice Slovenije ali pa sočasno obvezni člani Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, se
ugotovi prispevno obveznost po vsaki posamezni podlagi in
odmeri prispevek, ki je večji oziroma največji.
V primeru dvojnega članstva plača zavezanec zbornični
prispevek odmerjen v skladu s prvim odstavkom tega člena v
višini 50% zborničnega prispevka, ne glede na obseg opravljanja posamezne dejavnosti.
V primeru trojnega članstva plača zavezanec zbornični
prispevek odmerjen v skladu s prvim odstavkom tega člena v
višini 33,33% zborničnega prispevka, ne glede na obseg
opravljanja posamezne dejavnosti.
9. člen
(odmera zborničnega prispevka)
Zbornični prispevek za leto 2002 se odmeri do 31. 3.
2003.
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10. člen
(rok za plačilo zborničnega prispevka A oziroma B)
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični prispevek B plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku najkasneje v 45 dneh po izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični prispevek B, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega
20.000 SIT lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih
obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 45 dneh, drugi pa
v 90 dneh po izdaji odločbe.
11. člen
(roki za plačilo zborničnega prispevka C)
Zbornični prispevek C na podlagi odmerne odločbe za
posamezno leto plačujejo pravne osebe v enakih mesečnih
obrokih, ki zapadejo v plačilo 10. dan v mesecu. Zbornični
prispevek, odmerjen za posamezno leto, mora biti poravnan
do konca leta.
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13. člen
(postopek odmere, pobiranja in izterjave zborničnih
prispevkov)
Zbornica lahko sklene z Davčno upravo Republike
Slovenije pogodbo o sodelovanju pri odmeri in izterjavi
zborničnega prispevka na podlagi evidence članov, ki jo
pripravi zbornica.
14. člen
(zamudne obresti in stroški izterjave)
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova
zborničnega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in
stroški izterjave.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati s sprejemom na svetu zbornice.

12. člen
(odločanje o odpisu, delnem odpisu, odlogu ali obročnem
plačevanju)
O odpisu, delnem odpisu, odlogu ali obročnem
plačevanju odloča upravni odbor zbornice na zahtevo zavezanca.

Ljubljana, dne 18. decembra 2001.
Predsednik
Peter Vrisk l. r.

OBČINE
BLOKE
525.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v
Občini Bloke za leto 2002

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list
RS, št. 41/99) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanja ter drugih nepremičnin (Uradni list
RS, št. 8/87) in na podlagi 17. člena odloka o stavbnih
zemljiščih v Občini Bloke je Občinski svet občine Bloke na
20. redni seji dne 31. 1. 2002 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini
Bloke za leto 2002
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske
površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne
stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišča, na območju Občine Bloke na dan 31. 12. 2001
znaša 148.000 SIT.

– individualne komunalne naprave 7.900 SIT/m2 uporabne stanovanjske površine,
– kolektivne komunalne naprave 7.400 SIT/m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene določene v 1. členu tega sklepa in
znaša:
– v prvem območju (I. območje po odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča) 1,5% od povprečne
gradbene cene
– v ostalem območju 1% od povprečne gradbene cene.
4. člen
Povprečna gradbena cena in stroški komunalnega urejanja se med letom valorizirajo z indeksi rasti cen gradbenih
storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje
gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi tega sklepa
preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 52/98).
Nova vas, dne 31. januarja 2002.

2. člen
Povprečni stroški urejanja zemljišč na območju Občine
Bloke za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti do
100–200 prebivalcev/ha na dan 31. 12. 2001 znašajo za:

Župan
Občina Bloke
Jože Doles l. r.
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Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke

Na podlagi 6. člena statuta Občine Bloke (Uradni list
RS, št. 41/99) 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) in 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), je Občinski
svet občine Bloke na 20. redni seji dne 31. 1. 2002 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Bloke za leto 2002 ostaja
nespremenjena in znaša 0,0708 SIT mesečno.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Nova vas, dne 31. januarja 2002.
Župan
Občina Bloke
Jože Doles l. r.

SEŽANA
527.

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane so
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), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in
16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 49/99,
68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana dne 31. 1.
2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sežana za leto 2002
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2002 določa obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2002 in
način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki
proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Splošni del proračun Občine Sežana za leto 2002 se
določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

1.838.993.861
1.646.541.499
1.197.550.000
871.445.000
170.923.000
155.182.000
0

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki od drugih javno
finančnih institucij

448.991.499
282.501.800
8.403.000
110.000
1.300.000
156.676.699
128.936.000
78.936.000
0
50.000.000
0
0
0
63.516.362
63.516.362

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.143.077.861
40 TEKOČI ODHODKI
515.514.794
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
129.575.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
18.154.600
402 Izdatki za blago in storitve
358.260.800
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
9.524.394
41 TEKOČI TRANSFERI
794.988.067
410 Subvencije
26.743.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 328.840.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
72.723.527
413 Drugi tekoči domači transferi
366.681.540
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
557.407.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
557.407.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
275.168.000
430 Investicijski transferi
275.168.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

–304.084.000

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

8.064.000
8.064.000

5.480.000

5.000.000
480.000

2.584.000

C) RAČUN FINANCIRANJA:
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
100.000.000
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
100.000.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
0
55 550 odplačilo domačega dolga
0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–201.500.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
100.000.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

102.584.000

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna Občine Sežana so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in raču-
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nu financiranja, ki so sestavni del tega odloka. V posebnem
delu proračuna, ki je tudi sestavni del proračuna je prikazana
podrobnejša razčlenitev sredstev proračuna po posameznih
namenih in uporabnikih.
Sestavni del proračuna so tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2002–2005.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2001.
3. člen
Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa
zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere
ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični.
Občina se bo v letu 2002 zadolžila za investicije s področja komunalne infrastrukture do višine določene s proračunom.
4. 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.
5. člen
Na osnovi soglasja župana se lahko za posamezno investicijsko nalogo prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 50% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
6. člen
Sredstva proračuna se posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki
dvanajstine, razen investicijskih transferov, kjer se sredstva
nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov
pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še
omogoča delovanje uporabnikov.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000 SIT
odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad
višine 500.000 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki , ki se za posamezne namene porabe določijo v
zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti
za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
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Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma in sicer ob primernem zavarovanju predplačil. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2002 so poleg
prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.
člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v
bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke
bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se po
kriterijih vlade uporabijo za namene, določene v navedenem
zakonu;
– taksa za obremenjevanje vode na osnovi Uredbe o
taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95,
44/96, 8/96, 124/00, 49/01);
– prihodki od vstopnin Kosovelove domačije in od prodaje knjig in razglednic se namenijo za pokritje materialnih
stroškov Kosovelove domačije.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s
predpisi o javnem naročanju.
11. člen
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. O prerazporeditvi odloča župan.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan v
treh mesecih po izvršeni prerazporeditvi poročati občinskemu svetu. O prerazporeditvah v višini nad tri milijone tolarjev
mora župan pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja ni možno.
12. 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.
13. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki
niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre
nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
14. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
15. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo
predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna
za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v višini do 5,000.000 SIT
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o
kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna.
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16. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
Pred izplačilom iz proračuna morajo preveriti in pisno potrditi
delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so
zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu
s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Občine Sežana in sklepa direktorja občinske uprave.
17. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih
društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se
razdeli na osnovi razpisa.
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-1/02-8
Sežana, dne 31. januarja 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
528.

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah 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 108. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri
Jelšah na 26. seji dne, 31. 1. 2002 sprejel

V tisoč tolarjev
Skupina / Podskupina kontov

Proračun leta

71 NEDAVČNI PRIHODKI
107.382
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
56.130
711 Takse in pristojbine
6.136
712 Denarne kazni
616
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.000
714 Drugi nedavčni prihodki
43.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI
20.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
20.000
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
590.946
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.320.851
40 TEKOČI ODHODKI
266.138
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
83.364
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
16.057
402 Izdatki za blago in storitve
156.817
403 Plačila domačih obresti
400
409 Rezerve
9.500
41 TEKOČI TRANSFERI
413.832
410 Subvencije
13.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
76.330
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
39.163
413 Drugi tekoči domači transferi
284.539
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
577.781
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
577.781
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
63.100
430 Investicijski transferi
63.100
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–157.440

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / Podskupina kontov

V tisoč tolarjev
Proračun leta

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

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 12.560
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
12.560
750 Prejeta vra č ila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
10.360
752 Kupnine iz naslova privatizacije
2.200
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.)
12.560

2. VIŠINA PRORAČUNA

C) RAČUN FINANCIRANJA

ODLOK
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA

v tisoč tolarjev

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

Proračun leta

I.

1.163.411
552.465
445.083
320.784
35.897
88.402

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

Skupina / Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII)
X. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

Proračun leta

7.700
7.700
7.700
–7.700
–152.580

Zmanjšanje sredstev na računih pod zaporedno številko X. se pokriva iz stanja sredstev na računih ob koncu
preteklega leta.
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Posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in splošni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
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10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 06202-2/02
Šmarje pri Jelšah, dne 31. januarja 2002.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. Prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek in drugi prihodki.
3. Prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
5,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

529.

Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselij
Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti
Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti
– Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96,
43/96 in 59/01), 5. člena odloka o krajevnih skupnostih na
območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 1/97
in 16/01) in 76. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah na redni seji dne 31. 1. 2002, sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za izločitev naselij
Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti
Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti
– Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec

6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

1. člen
Za območje naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne
skupnosti Mestinje se na podlagi zahteve za razpis referenduma za ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Lemberg
razpisuje referendum za izločitev naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 3. 3. 2002, od 7. do 19.
ure v prostorih Osnovne šole Lemberg.

7. člen
Občina Šmarje, posredni in neposredni uporabniki proračuna se lahko dolgoročno zadolžujejo in dajejo poroštva v
skladu z 85., 86. in 88. členom ZJF ter 16., 17., 18. in 19.
členom ZFO.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se
smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi, zakona o postopku za ustanovitev občin ter
za določitev njihovih območij in zakona o lokalnih volitvah.

8. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Občini
predložiti finančne načrte za leto 2002 ne glede na to, ali so
v celoti ali delno financirani iz proračuna in zaključne račune
skladno z zakonodajo.

4. člen
Referendum vodi Občinska volilna komisija Šmarje pri
Jelšah po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi
ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za izločitev naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne
skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti –
Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec.

9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri
Jelšah v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana.

5. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči
roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se
šteje 1. 2. 2002.
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6. člen
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki
so vpisani v splošnem volilnem imeniku v naseljih Lemberg
in Topolovec v Krajevni skupnosti Mestinje.
8. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z
glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
Ali ste za to, da se naselji Lemberg in Topolovec izločita iz Krajevne skupnosti Mestinje in da se ustanovi nova
Krajevna skupnost Lemberg
GLASUJEM
ZA

PROTI

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA,
če se strinja z izločitvijo naselij Lemberg in Topolovec iz
Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitvijo nove Krajevne
skupnosti – Lemberg, oziroma PROTI, če se z izločitvijo ne
strinja.
9. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina
Šmarje pri Jelšah.
10. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 06202-3/02
Šmarje pri Jelšah, dne 1. februarja 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

v tisoč tolarjev
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2002

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

70
700
703
704
706

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki

152.468

71
710
711
712
713
714

NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki

9.493
2.473
800
/
1.000
5.220

72
720
721
722

KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja

8.800
/
/

62.188
52.695
44.448
4.927
3.320
/

8.800

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

/
/
/

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

81.480
81.480

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40
400
401
402
403
409

TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve

168.468
36.698
10.404
1.384
23.386
/
1.524

41
410
411
412
413
414

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

68.430
4.800
17.810
11.050
34.770
/

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

63.340
63.340

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

TABOR
530.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Tabor za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98, 74/98 in 70/00) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 7. in 16. člena statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 25. redni seji dne 28. 1. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Tabor za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tabor za leto 2002 se
spremeni 2. člen tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

/
/

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

–16.000

PRORAČUN FINANČNIH NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

/
Proračun leta 2002

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

/

75
750
751
752

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije

/
/
/
/

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

/

44
440
441
442

DANA POSOJILA IN POVERČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

/
/
/
/

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

/

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE

Proračun leta 2002
/

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2002

50 ZADOLŽEVANJE (500)
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.)

19.000
19.000
3.000
3.000
3.000

X.
XI.

16.000
16.000

0

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2001-25
Tabor, dne 31. januarja 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

531.

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) in 7. člena statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 25. redni seji dne 28. 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 Tabor 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 16m3/mesec
– za vikend, klet, zidanico do povprečne
porabe pitne vode 16m3/mesec
– za samostojne garaže do povprečne
porabe pitne vode 3m3/mesec

150.000 SIT
150.000 SIT
100.000 SIT
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2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 3m3/mesec
150.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 6m3/mesec
200.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 9m3/mesec
250.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 12m3/mesec
300.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo
s porabo vode nad 12m3/mesec
300.000 SIT+
za vsak m3 vode nad 12m3/mesec
8.500 SIT

Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki
prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Tabor. Le tem se priključek
izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo
izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na
pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od pričetka
poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma od pravnomočnosti odločbe o
priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja
poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljalec omrežja
pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede
na namembnost 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 osnovi:
– 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
občine predložiti ustrezno soglasje za priklop.
8. člen
Upravljalec 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 2. točko 3. člena tega odloka. Dopustna toleranca
je 0,9m3 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
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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 Tabor 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 12m3 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 Tabor in
se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in
posodobitve ter razširitve kanalizacije in čistilne naprave s
pripadajočimi objekti na območju Občine Tabor. Upravljalec
javne kanalizacije je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo odvesti v proračun Občine Tabor do konca tekočega leta.
16. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo primarne in
sekundarne kanalizacije, so oproščeni plačila obveznega
prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, kolikor je
njihov delež sofinanciranja večji od višine navedenega prispevka.
17. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke in povečanje
kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje, mora uporabnik plačati tudi razliko med tem prispevkom in polno vrednostjo prispevka.

Uradni list Republike Slovenije
18. 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 Tabor.
19. 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.
20. 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 Republike Slovenije, št. 41/97), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Žalec.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 352-05/2002-1
Tabor, dne 28. januarja 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

532.

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) in 7. člena statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 25. redni seji dne 28. 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 Tabor in v
upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javni vodovod se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:

Uradni list Republike Slovenije
1.
–
–

2.
–
–
–
–

3.
–

– za eno gospodinjstvo do 16m3/mesec
za vikend, klet, zidanico do 16m3/mesec
za samostojne garaže do 3m3/mesec
kjer je nujen samostojni priključek

Št.
85.000 SIT
125.000 SIT
85.000 SIT

– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe 3m3/mesec
85.000 SIT
za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe 6m3/mesec
125.000 SIT
za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe 9m3/mesec
165.000 SIT
za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe 12m3/mesec
205.000 SIT
za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo
s porabo nad 12m3/mesec
205.000 SIT+
za vsak m3 vode nad 12m3/mesec
7.000 SIT
– za kmetijstvo do povprečne
porabe 12 m3/mesec
za kmetijstvo s porabo nad 12m3/mesec
za vsak m3 vode nad 12m3/mesec

125.000 SIT
125.000 SIT+
7.000 SIT

Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki
prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Tabor ter prosilci iz 3. točke 3.
člena, ki investirajo v kmetijo odprtih vrat ali v stacionarni
kmečki turizem. Le tem se priključek izvede na podlagi
odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od pričetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma od pravnomočnosti odločbe o priglasitvi del. V
primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku
odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljalec omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
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 osnovi:
– 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
sofinancirali občani, krajevna skupnost ali občina, mora od
občine predložiti ustrezno soglasje za priklop.
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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-točka 2
in 3 tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9m 3/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 Tabor, 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 12m3 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.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na
javni vodovod so prihodek proračuna Občine Tabor in se
izključno uporabljajo za pridobitev novih vodnih virov, za
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novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodov s pripadajočimi objekti na območju Občine Tabor.
Upravljalec javnih vodovodov je dolžan sredstva plačanih
obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod odvesti
v proračun Občine Tabor do konca tekočega leta.

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko–Tabor
vrtec Tabor

16. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo primarnega ali
sekundarnega vodovoda, so oproščeni plačila obveznega
prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, v kolikor je
njihov delež sofinanciranja večji od višine navedenega prispevka.

1. člen
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko–Tabor, vrtec Tabor se od 1. 1. 2002 zvišajo za celodnevne programe za 7%, za poldnevne programe pa za
15%. Tako znašajo cene programov na predšolskega otroka v Občini Tabor za
Program

17. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke in povečanje
kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, mora uporabnik plačati tudi razliko med tem prispevkom
in polno vrednostjo prispevka.
18. 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.
19. 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.
20. 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), ki ga
je sprejel Občinski svet občine Žalec.

Ekonomska cena
v SIT

Dnevni program
(6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja

66.206

Dnevni program
(6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja

57.754

Poldnevni program (4–6 ur)
– poldnevni program z zajtrkom in kosilom
– poldnevni program z malico

54.943
47.943

Poldnevni program (do 4 ure)
– poldnevni program (kosilo)
– poldnevni program (zajtrk)

40.064
35.661

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun
plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje, kot časovno določa 1. člen tega sklepa. Od
1. 1. 2002 na območju Občine Tabor preneha veljati sklep o
zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko–Tabor (Uradni list RS, št. 71/01).
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/2002-25
Tabor, dne 30. januarja 2002.

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

Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

Št. 352-05/2002-1
Tabor, dne 28. jnauarja 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

533.

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko–
Tabor vrtec Tabor

Občinski svet občine Tabor je na podlagi 30. in
31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in
44/00) na 25. redni seji dne 28. 1. 2002 sprejel

CELJE
534.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta “Glazija“ –
Srednja zdravstvena šola

Na podlagi 37. 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,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne
občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta “Glazija“ –
Srednja zdravstvena šola

Uradni list Republike Slovenije
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Glazija“
– Srednja zdravstvena šola, ki ga je izdelal Razvojni center –
Planiranje d.o.o. Celje d.o.o. (št. proj. 627/02) in je v skladu
z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št.
18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Glazija“ –
Srednja zdravstvena šola obravnavajo območje zahodno od
Ipavčeve ulice, vzhodno od pešpoti ob zahodni strani osnovne šole Glazija in severno od pešpoti ob garažni hiši. Po sedaj
veljavnem zazidalnem načrtu je na tem območju že lociran
objekt Srednje zdravstvene šole, vendar površina zemljišča
ne odgovarja normativom in je potrebno namesto predvidenih
5447 m2, zagotoviti 10300 m2 zemljišča.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Glazija“ – Srednja zdravstvena šola se začne osmi
dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežih Mestnih
četrti Slavko Šlander in Dolgo polje in v prostorih Mestne
občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja
30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek
lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka
bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave
bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave morata organa
mestnih četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve morata
pristojna organa mestnih četrti posredovati pripombe in svoja
stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb
ni, se šteje, da se mestni četrti strinjata z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-308/98
Celje, dne 11. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

535.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I. in
CRC Golovec – območje Celjski sejem

Na podlagi 37. 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, 52/93,
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56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I. in
CRC Golovec – območje Celjski sejem
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo
polje I. in CRC Golovec, ki ga je izdelal Razvojni center Celje
– TOZD Planiranje pod št. 10/83 z dopolnitvami in je v skladu
z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št.
18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dolgo polje I. in CRC Golovec obravnavajo območje zemljišč s parc.
št. 1366/1, 1362/3 in 1362/4, 1366/4, 1324/1, 1335 in
1322/3, vse k.o. Sp. Hudinja, ki ga omejuje na severu Dečkova cesta, na zahodu izvedeno parkirišče, na jugu fasada
objekta hale L in na vzhodu fasada objekta bazena.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I. in CRC Golovec se prične
naslednji dan po objavi v uradnem. listu RS na sedežu Mestne
četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu
za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in
predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna
obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času
ter kraju javne obravnave mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni,
se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-02/2002-8
Celje, dne 11. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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VSEBINA
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VLADA
511.
512.

Uredba o določitvi pristanišč, ki so namenjena za
mednarodni javni promet
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Kraljevine
Maroko v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

524.
909
909

MINISTRSTVA
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.

Stran

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

910
526.
910
534.
910
535.
911
911

527.
528.

911
529.
912
912
913

530.
531.

917

532.

USTAVNO SODIŠČE
523.

Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 61. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ni v neskladju z ustavo

533.
917

919

OBČINE
525.

Odredba o skladiščenju eksplozivnih sredstev v
rudarstvu v pomožnih skladiščih
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Ljubljana
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta kraškega gozdnogospodarskega območja
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Slovenj Gradec
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Nazarje
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Murska Sobota
Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Navodilo o spremembah navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih
ravneh

Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2002

BLOKE
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Bloke za leto 2002
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke
CELJE
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Glazija“ – Srednja
zdravstvena šola
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I. in CRC
Golovec – območje Celjski sejem
SEŽANA
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2002
ŠMARJE PRI JELŠAH
Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2002
Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselij
Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti –
Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec
TABOR
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor 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
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko–Tabor
vrtec Tabor

921
922

930
931
922

924

925

926

927

928
930

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

