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594. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL
št. 46, ki se nanaša na spremembo pogojev
uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in
plačilnih pogojev

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS-
MP, št. 11/95), 11. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 46, ki se

nanaša na spremembo pogojev uporabe sistema
pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev,

ki se glasi:
»Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981 zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.2(e) in 6.1.(a);

glede na pogoje uporabe sistema pristojbin na zračnih
poteh in plačilne pogoje ter aneks 2 (k plačilnim pogojem);

na predlog razširjenega komiteja in začasnega sveta
sprejme naslednji sklep:

edini člen
s katerim potrjuje priloženo konsolidirano verzijo pogo-

jev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih
pogojev.

Te spremembe začnejo veljati s prvim dnem meseca,
ki sledi datumu sprejema tega sklepa.

Bruselj, dne 7. maja 1998.

C. Einem
Predsednik komisije«

MINISTRSTVA

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

EUROCONTROL
POGOJI UPORABE

SISTEMA PRISTOJBIN NA ZRAČNIH POTEH
IN

PLAČILNI POGOJI

DOK. ŠT. 99.60.22 Januar 1999

EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA VARNOST ZRAČNE
PLOVBE

EUROCONTROL

POGOJI UPORABE
SISTEMA PRISTOJBIN NA ZRAČNIH POTEH

IN
PLAČILNI POGOJI

(Besedilo, oblikovano na podlagi večstranskega spora-
zuma o pristojbinah na zračnih poteh, zlasti njegovih členov
3.2 in 6, ki ga je potrdila razširjena komisija na korespon-
denčni seji dne 11. 12. 1998)

DOK. ŠT. 99.60.02

Objavljeno 1999
(Ta verzija nadomešča tisto iz junija 1998, izdaja št.

98.60.02/1)
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√ najv. dov. vzlet. teža zrakoplova
p = ———————————————————————
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POGOJI UPORABE
SISTEMA PRISTOJBIN NA ZRAČNIH POTEH

1. člen
1. Pristojbina se določi za vsak let zrakoplova, izveden

po pravilih instrumentalnega letenja (IFR polet) v skladu s
postopki, določenimi za izvajanje standardov in priporočene
prakse Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, oprav-
ljen v zračnem prostoru letalsko informativnih območij, ki so
navedena v aneksu 1 in so v pristojnosti držav pogodbenic.
Država pogodbenica lahko zaračuna pristojbino za vsak po-
let v letalsko informativnih območjih v njeni pristojnosti, ki je
opravljen v skladu s pravili vizualnega letenja (VFR polet). Za
polete, opravljene delno v skladu s pravili vizualnega letenja
in delno v skladu s pravili instrumentalnega letenja (mešani
VFR/IFR poleti) v letalsko informativnih območjih, ki sodijo
pod pristojnost zadevne države pogodbenice, se za celotno
razdaljo znotraj omenjenega letalsko informativnega obmo-
čja zaračunavajo pristojbine, ki v tej državi veljajo za IFR
polete.

2. Pristojbina pomeni plačilo stroškov, ki jih imajo drža-
ve pogodbenice v zvezi z navigacijskimi napravami in stori-
tvami na zračnih poteh ter v zvezi z izvajanjem sistema pri-
stojbin na zračnih poteh, pa tudi stroškov, ki jih ima EURO-
CONTROL z izvajanjem tega sistema.

3. Za pristojbine, ki zadevajo zračni prostor letalsko
informativnih območij, ki so v pristojnosti ene izmed držav
pogodbenic, se lahko predpiše plačilo davka na dodano
vrednost (value added tax – VAT). V tem primeru lahko
EUROCONTROL ta davek zaračunava pod pogoji in v skla-
du s pravili, o katerih se je dogovoril s posamezno državo.

4. Oseba, ki mora plačati pristojbino, je oseba, ki je
bila prevoznik med izvedbo poleta. Če identiteta prevoznika
ni znana, se šteje, da je prevoznik lastnik zrakoplova, razen
če ta dokaže, katera oseba je bila dejanski prevoznik.

2. člen
Za vsak polet, ki se opravi skozi zračni prostor več

letalsko informativnih območij, ki so v pristojnosti več držav
pogodbenic, se zaračuna enojna pristojbina (R), ki je enaka
vsoti pristojbin za letenje v zračnem prostoru letalsko infor-
mativnih območij, ki so v pristojnosti posameznih držav, in
sicer:

R ri= ∑
n

Posamezna pristojbina (ri) za polete v zračnem prosto-
ru, ki je v pristojnosti ene izmed držav pogodbenic, se
izračuna na podlagi določb, vsebovanih v 3. členu.

3. člen
Posamezna pristojbina za polet v zračnem prostoru

letalsko informativnega območja, ki je v pristojnosti posa-
mezne države pogodbenice (i), se izračuna po formuli:

ri = ti x Ni

kjer ri pomeni pristojbino, ti višino pristojbine na enoto
storitve in Ni število enot storitve v zvezi s takim poletom.
Pristojbine na enoto storitve se lahko, če je to ustrezno,
določijo posebej za VFR in posebej za IFR polete.

4. člen
Število enot storitve iz prejšnjega člena, označeno z Ni,

se za določen polet izračuna s formulo:

Ni = di x p

kjer je di količnik razdalje v zvezi z zračnim prostorom
tistih letalsko informativnih območij, ki so v pristojnosti posa-
mezne države pogodbenice (i), p pa je količnik teže posa-
meznega zrakoplova.

5. člen
1. Količnik razdalje (di) se izračuna tako, da se število

kilometrov razdalje velikega kroga deli s sto (100), in sicer
med:

– odhodnim letališčem v zračnem prostoru, oziroma
točko vstopa v zračni prostor letalsko informativnega obmo-
čja, ki je v pristojnosti države pogodbenice (i)

in
– prvim namembnim letališčem v tem zračnem prosto-

ru oziroma točko izhoda iz tega zračnega prostora.
Omenjeni vstopna in izstopna točka sta točki, kjer zrač-

ne pot, ki jo določa načrt leta, prečka lateralne meje ome-
njenega zračnega prostora. Načrt leta mora vključevati vse
spremembe, ki jih letalski prevoznik vnese v prvotno registri-
rani načrt leta, in spremembe, ki jih letalski prevoznik potrdi
in ki so posledica ukrepov vodenja pretoka zračnega prome-
ta.

2. Za vsak vzlet in za vsak pristanek na ozemlju države
pogodbenice se razdalja, ki se upošteva, zmanjša za dvajset
(20) kilometrov.

6. člen
1. Količnik teže je kvadratni koren iz količnika števila

največje dovoljene vzletne teže zrakoplova, izražene v to-
nah, ki je navedena v spričevalu o plovnosti, letalskem pri-
ročniku ali drugem ustreznem uradnem dokumentu, in števi-
la petdeset (50), in sicer:

1. Kadar organom, ki so odgovorni za zaračunavanje
pristojbin, največja dovoljena vzletna teža zrakoplova ni zna-
na, se za izračun količnika teže upošteva teža najtežjega
znanega zrakoplova istega tipa.

2. Kadar je prevoznik organom, ki so odgovorni za
zaračunavanje pristojbine sporočil, da posluje z dvema ali
več različicami zrakoplova istega tipa, se za izračun količni-
ka teže za vsak zrakoplov tega tipa upošteva povprečje
največjih dovoljenih vzletnih tež vseh njegovih zrakoplovov
istega tipa. Količnik teže se izračunava za vsak tip zrakoplo-
va in za vsakega prevoznika vsaj enkrat letno.

3. Količnik teže se za izračun pristojbine izrazi na dve
decimalni mesti natančno.

7. člen
1. Obračunska enota mora biti določena v euro.
2. Razen v primerih, ko prizadeta država določi druga-

če, se bo višina pristojbine za enoto storitve za državo po-
godbenico, v kateri euro ni nacionalna valuta preračunavala
mesečno na podlagi povprečnih mesečnih menjalnih teča-
jev med euro in nacionalno valuto, ki so veljali v mesecu
pred mesecem, ko je bil polet opravljen. Uporabljal se bo
menjalni tečaj po Reutersovem izračunu mesečnega pov-
prečja zaključnih dnevnih tečajev na podlagi dnevnih bor-
znih cen ponudbe.
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8. člen
1. Poleti, ki so oproščeni plačila pristojbine po teh

pogojih:
a) mešani VFR/IFR poleti so oproščeni plačila pristoj-

bina le v zračnem prostoru tistih letalsko informativnih ob-
močij, ki so v pristojnosti držav ali države pogodbenice, kjer
se izvajajo izključno po VFR in kjer se ne zaračuna pristojbi-
na za VFR polete;

b) poleti, ki se končajo na letališču, s katerega je zra-
koplov vzletel, in med katerimi ni prišlo do vmesnega pri-
stanka (krožni poleti);

c) poleti zrakoplovov, katerih največja dovoljena vzlet-
na teža znaša manj kot dve (2) toni;

d) poleti, ki so opravljeni izključno za prevoz vladarjev
in članov njihove ožje družine, voditeljev držav, voditeljev
vlad in ministrov vlad na uradni dolžnosti. V teh primerih
mora biti polet označen kot tak z ustrezno oznako statusa v
načrtu leta;

e) poleti, opravljeni za iskanje in reševanje, če jih odo-
bri organ, pristojen za iskanje in reševanje (SAR).

2. Država pogodbenica lahko predpiše, da se na letal-
sko informativnih območjih v njeni pristojnosti pristojbina ne
plačuje za:

a) vojaške polete katerekoli države;
b) šolske polete, ki se izvajajo izključno zaradi pridobi-

tve dovoljenja za delo oziroma posebnega pooblastila pilot-
skega dela letalskega osebja in če je polet kot tak označen v
načrtu leta. Taki poleti morajo biti izvedeni izključno v zrač-
nem prostoru zadevne države; poleti ne smejo biti namenje-
ni prevozu potnikov in/ali tovora kot tudi ne preletu zrako-
plova na določen kraj ali zaradi preleta zrakoplova iz tehnič-
nih razlogov;

c) polete, opravljene izključno zaradi preverjanja ali te-
stiranja naprav, ki se ali se bodo uporabljale kot zemeljsko-
navigacijska oprema za zračno plovbo.

9. člen
Pristojbina se plačuje na poslovnem sedežu EURO-

CONTROL v skladu s plačilnimi pogoji, določenimi v aneksu
2. Obračunska enota je euro.

10. člen
Države pogodbenice objavijo pogoje uporabe sistema

pristojbin na zračnih poteh in višino pristojbine za enoto
storitve.

ANEKS 1

LETALSKO INFORMATIVNA OBMOČJA
Države pogodbenice

Letalsko informativna območja

Zvezna republika Nemčija
Berlin – zgornje letalsko informativno območje
Hannover – zgornje letalsko informativno območje
Rhein – zgornje letalsko informativno območje
Bremen – letalsko informativno območje
Düsseldorf – letalsko informativno območje
Frankfurt – letalsko informativno območje
München – letalsko informativno območje
Berlin – letalsko informativno območje

Republika Avstrija
Dunaj – letalsko informativno območje

Kraljevina Belgija – Kneževina Luxemburg
Bruselj – zgornje letalsko informativno območje
Bruselj – letalsko informativno območje

Republika Bolgarija
Sofija – letalsko informativno območje
Varna – letalsko informativno območje

Republika Ciper
Nikozija – letalsko informativno območje

Republika Hrvaška
Zagreb – zgornje letalsko informativno območje
Zagreb – letalsko informativno območje

Kraljevina Danska
Kobenhavn – letalsko informativno območje

Kraljevina Španija
Madrid – zgornje letalsko informativno območje
Madrid – letalsko informativno območje
Barcelona – zgornje letalsko informativno območje
Barcelona – letalsko informativno območje
Kanarski otoki – zgornje letalsko informativno območje
Kanarski otoki – letalsko informativno območje

Republika Francija
Zgornje francosko letalsko informativno območje
Pariz – letalsko informativno območje
Brest – letalsko informativno območje
Bordeaux – letalsko informativno območje
Marseille – letalsko informativno območje
Reims – zgornje letalsko informativno območje

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Škotska – zgornje letalsko informativno območje
Škotska – letalsko informativno območje
London – zgornje letalsko informativno območje
London – letalsko informativno območje

Grška republika
Atene – zgornje letalsko informativno območje
Atene – letalsko informativno območje

Republika Madžarska
Budimpešta – letalsko informativno območje

Irska
Shannon – zgornje letalsko informativno območje
Shannon – letalsko informativno območje
Shannon – oceansko prehodno območje
omejeno s koordinatami:
51°N, 15°W, 51°N, 8°W, 48°30' N, 8°W
49°N, 15°W, 51°N, 15°W na in nad FL55.

Republika Italija
Milano – zgornje letalsko informativno območje
Milano – letalsko informativno območje
Rim – zgornje letalsko informativno območje
Rim – letalsko informativno območje
Brindisi – zgornje letalsko informativno območje
Brindisi – letalsko informativno območje

Republika Malta
Malta – letalsko informativno območje



Stran 1028 / Št. 14 / 18. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Kneževina Monako
p.m.
(Marseille – letalsko informativno območje)

Kraljevina Norveška
Oslo – zgornje letalsko informativno območje
Stavanger – zgornje letalsko informativno območje
Trondheim – zgornje letalsko informativno območje
Bodoe – zgornje letalsko informativno območje
Oslo – letalsko informativno območje
Stavanger – letalsko informativno območje
Trondheim – letalsko informativno območje
Bodoe – letalsko informativno območje
Bodoe – oceansko letalsko informativno območje

Kraljevina Nizozemska
Amsterdam – letalsko informativno območje

Portugalska republika
Lizbona – zgornje letalsko informativno območje
Lizbona – letalsko informativno območje
Santa Maria – letalsko informativno območje

Romunija
Bukarešta – letalsko informativno območje

Slovaška republika
Bratislava – letalsko informativno območje

Republika Slovenija
Ljubljana – letalsko informativno območje

Kraljevina Švedska
Malmö – zgornje letalsko informativno območje
Stockholm – zgornje letalsko informativno območje
Sundsvall – zgornje letalsko informativno območje
Malmö – letalsko informativno območje
Stockholm – letalsko informativno območje
Sundsvall – letalsko informativno območje

Švicarska konfederacija
Švica – zgornje letalsko informativno območje
Švica – letalsko informativno območje

Češka republika
Praga – letalsko informativno območje

Republika Turčija
Ankara – letalsko informativno območje
Istanbul – letalsko informativno območje

ANEKS 2

PLAČILNI POGOJI

1. člen
1. Zaračunani zneski se plačajo na poslovnem sedežu

EUROCONTROL v Bruslju.
2. Ne glede na to pa bo EUROCONTROL vplačila na

račune, ki so v državah pogodbenicah ali v drugih državah v
njegovem imenu odprti v bančnih ustanovah, ki so jih določi-
li organi, pooblaščeni za izvajanje sistema pristojbin na zrač-
nih poteh, sprejel kot izpolnitev dolžnikove plačilne obvez-
nosti.

3. Znesek pristojbine zapade v plačilo z dnem, ko je
opravljen polet. Datum valutacije, do katerega mora EURO-
CONTROL prejeti plačilo, mora biti označen na računu in
znaša 30 dni od datuma računa.

2. člen
1. Znesek pristojbine se plača v euro, razen v primerih,

določenih v drugem odstavku tega člena.
2. Vsak uporabnik, ki ima domicil v eni izmed držav

pogodbenic, lahko vsakič, ko pristojbino plačuje v določeni
bančni ustanovi, ki je v državi njegovega domicila, to pristoj-
bino poravna v konvertibilni valuti te države.

3. Vsakič, ko uporabnik uporabi storitev v skladu s
prejšnjim odstavkom, se zneski, izraženi v euro, preračuna-
jo v državno valuto na podlagi dnevnih menjalnih tečajev, kot
veljajo za komercialne transakcije glede na datum valutacije
in kraj plačila.

3. člen
Šteje se, da je EUROCONTROL prejel plačilo na dan

valutacije, ko je dolžni znesek nakazan v dobro dogovorje-
nega bančnega računa EUROCONTROL. Datum valutacije
je datum, ko EUROCONTROL lahko dvigne nakazilo.

4. člen
1. Plačilo mora spremljati poročilo, v katerem so nave-

deni podatki, na katere polete se plačilo nanaša, datumi in
zneski v euro v zvezi s plačanimi računi in z morebitnimi
odštetimi zneski dobropisov. Zahteva glede prikazovanja
zneskov na računih v euro velja tudi za tiste uporabnike, ki
bodo uporabljali možnost, da omenjene zneske poravnajo v
svoji valuti.

2. Kadar plačila ne spremlja poročilo, opisano v prej-
šnjem odstavku, iz katerega je razvidno, za plačilo katerega
računa je neki znesek namenjen, bo EUROCONTROL z
zneskom najprej poravnal:

– obresti, nato pa
– račune z najstarejšim datumom zapadlosti.

5. člen
1. Pritožbe na račune se predložijo EUROCONTROL v

pisni ali elektronski obliki, ki jo EUROCONTROL pred tem
odobri. Zadnji rok, do katerega mora EUROCONTROL spre-
jeti pritožbe, je označen na računu in znaša 60 dni od
datuma računa.

2. Šteje se, da je pritožba vložena z dnem, ko jo je
EUROCONTROL prejel.

3. Pritožbe morajo biti natančno opisane, priložena pa
morajo biti tudi ustrezna dokazila.

4. Vložitev pritožbe še ni zadosten razlog, da bi plačnik
od zaračunanega zneska karkoli odštel, razen če to dovoli
EUROCONTROL.

5. Kadar se EUROCONTROL in uporabnik pojavljata
hkrati kot dolžnik in upnik, ni mogoče pobotati terjatev brez
predhodnega pristanka EUROCONTROL.

6. člen
1. Vsaka pristojbina, ki ni poravnana v roku zapadlosti v

plačilo, se lahko poveča za znesek obresti, izračunane po
tisti obrestni meri, ki jo pristojni organi določijo in objavijo v
skladu z 10. členom pogojev uporabe sistema pristojbin na
zračnih poteh. Obresti, ki se imenujejo obresti za zapadla
plačila, so navedene obresti, ki se izračunavajo za vsak dan
posebej na neplačano zapadlo vsoto.

2. Obresti se obračunajo in zaračunajo v euro.
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7. člen
Če dolžnik ne plača dolgovanega zneska, se lahko

sprejmejo ukrepi za njegovo prisilno izterjavo.

595. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 47
o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se
uporabljajo od 1. avgusta 1998 dalje

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS-
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 47

o določitvi pristojbin za enoto storitve,
ki se uporabljajo od 1. avgusta 1998 dalje,

ki se glasi:
»Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.2(e) in 6.1(a);

na predlog razširjenega odbora
sprejme naslednji sklep:

edini člen
Pristojbine za enoto storitve, ki so navedene v prilogi

tega sklepa kot njegov sestavni del, so odobrene in začnejo
veljati 1. avgusta 1998.

Bruselj, dne 7. maja 1998.

C. Einem
Predsednik komisije«

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

PRILOGA

EUROCONTROL
OSNOVNE PRISTOJBINE ZA ENOTO STORITVE
od 1. avgusta 1998

Država Pristojbina Menjalni tečaj
za enoto storitve ECU/nacionalna valuta

1 ECU =

Belgija – Luksemburg 78.46 40,46577 BEF
Nemčija 68.03 1,960314 DEM
Francija 61.61 6,588673 FRF
Velika Britanija 79.52 0,684627 GBP

Država Pristojbina Menjalni tečaj
za enoto storitve ECU/nacionalna valuta

1 ECU =

Nizozemska 45.70 2,207741 NLG
Irska 21.76 0,740373 IEP
Švica 73.53 1,613105 CHF
Portugalska, Lizbona 39.82 199,1187 PTE
Avstrija 54.07 13,79612 ATS
Španija – celina 48.05 165,3699 ESP
Španija – Kanarski otoki 46.15 165,3699 ESP
Portugalska – Santa Maria 14.75 199,1187 PTE
Grčija 25.85 309,0668 GRD
Turčija 41.15 - / -
Malta 34.56 0,435052 MTL
Italija 65.24 1912,460 ITL
Ciper 25.39 0,580735 CYP
Madžarska 24.84 214,7737 HUF
Norveška 49.43 8,011991 NOK
Danska 52.08 7,465173 DKK
Slovenija 65.25 184,0652 SIT
Romunija 36.98 - / -
Češka republika 45.28 36,79034 CZK
Švedska 49.45 8,435991 SEK
Slovaška republika 68.06 37,63354 SKK
Hrvaška 47.44 6,896589 HRK
Bolgarija 60.32 - / -

596. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 48
o spremembi načel za določanje stroškovne
osnove naprav na zračnih poteh, pogojev
uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in
plačilnih pogojev ter finančnih predpisov (ter
pravilnika o njihovi uporabi), ki veljajo za sistem
pristojbin na zračnih poteh

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS-
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 48

o spremembi načel za določanje stroškovne
osnove naprav na zračnih poteh, pogojev

uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh
in plačilnih pogojev ter finančnih predpisov
(ter pravilnika o njihovi uporabi), ki veljajo

za sistem pristojbin na zračnih poteh,

ki se glasi:
“Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, zlasti 5.2. člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.2(a), 3.2(d), 3.2(e), 3.2(h) in 6.1(a);

na predlog razširjenega komiteja in začasnega sveta
sprejme naslednji sklep:
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1. člen
1. januarja 1999 začne veljati euro kot obračunska

enota za sistem pristojbin na zračnih poteh.

2. člen
Načela za določanje stroškovne osnove naprav na zrač-

nih poteh in za izračun obračunske enote se spremenijo na
naslednji način:

2.1. V celotnem besedilu in njegovih Dodatkih se izraz
‘ecu’ nadomesti z izrazom ‘euro’.

2.2. V 1.1. in 2.11 odstavku Dodatka IV se sklicevanje
na ICAO Dokument 9802/4 nadomesti s sklicevanjem na
ICAO Dokument 9802/5.

2.3. V odstavku 1.7. se izraz ‘Evropski monetarni si-
stem (EMS)’ zamenja z izrazom ‘Ekonomska in monetarna
unija (EMU)’.

3. člen
3.1. 7. člen pogojev uporabe sistema pristojbin na

zračnih poteh se nadomesti z naslednjimi določbami:
1. Obračunska enota mora biti določena v euro.
2. Razen v primerih, ko prizadeta država določi druga-

če, se višina pristojbine za enoto storitve za državo pogod-
benico, v kateri euro ni nacionalna valuta, preračunava me-
sečno na podlagi povprečnih mesečnih menjalnih tečajev
med eurom in državno valuto, ki so veljali v mesecu pred
mesecem, ko je bil polet opravljen. Uporablja se menjalni
tečaj po Reutersovem izračunu mesečnega povprečja za-
ključnih dnevnih tečajev na osnovi dnevnih borznih cen po-
nudbe.

3.2. V 9. členu pogojev uporabe sistema pristojbin na
zračnih poteh se izraz ‘ecu’ zamenja z izrazom ‘euro’.

3.3. V pododstavkih 2.1, 2.3, 4.1 in 6.2 plačilnih
pogojev se izraz ‘ecu’ zamenja z izrazom ‘euro’.

4. člen
4.1. V členih 6.6, 11.1 in 14.2 finančnih predpisov za

sistem pristojbin na zračnih poteh se izraz ‘ecu’ zamenja z
‘euro’.

4.2. Člen 13.2 finančnih predpisov se nadomesti z
naslednjimi določbami:

“Državam pogodbenicam se povračila izplačajo v euro.
Kljub temu pa lahko država pogodbenica, v kateri euro

ni nacionalna valuta, zahteva izplačilo povračila v svoji valuti.
V takšnem primeru se povračilo izplača na osnovi dnevnega
menjalnega tečaja glede na razpoložljivost zadevne valute.
Tveganje ob menjavi prevzame država.”

4.3. V členih III.3, IV.1, IV.2, V.1(b), VII.1 in IX.2
pravilnika o uporabi finančnih predpisov za sistem pristojbin
na zračnih poteh se izraz ‘ecu’ zamenja z ‘euro’.

5. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 1999.

Bruselj, dne 10. decembra 1998.

Caspar Einem
Predsednik komisije”

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2001.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

597. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 49
o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se
uporabljajo od 1. januarja 1999 dalje

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS-
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 49

o določitvi pristojbin za enoto storitve,
ki se uporabljajo od 1. januarja 1999 dalje,

ki se glasi:
“Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.2(e) in 6.1(a);

na predlog razširjenega komiteja in začasnega sveta
sprejme naslednji sklep:

1. člen
Pristojbine za enoto storitve, ki so navedene v prilogi

tega sklepa kot njegov sestavni del, so odobrene in začnejo
veljati 1. januarja 1999.

2. člen
Posebna določba v zvezi z izračunom pristojbin za eno-

to storitve za januar 1999 za države članice Ekonomsko-
monetarne unije (EMU):

“Ne glede na določbe v 7. členu pogojev uporabe se
januarska enotna stopnja izračuna na podlagi fiksnega me-
njalnega tečaja, najavljenega za 1. januar 1999.”

Bruselj, dne 18. decembra 1998.

Caspar Einem
Predsednik komisije”

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

PRILOGA

EUROCONTROL

OSNOVNE PRISTOJBINE ZA ENOTO STORITVE
od 1. januarja 1999

Država Globalni tečaji Veljavni menjalni tečaj
ECU ECU/nacionalna valuta

1 ECU =

Belgija – Luksemburg 74,87 40,54495 BEF
Nemčija 62,80 1,966423 DEM
Francija 59,60 6,591286 FRF
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Država Globalni tečaji Veljavni menjalni tečaj
ECU ECU/nacionalna valuta

1 ECU =

Združeno kraljestvo 76,89 0,687336 GBP
Nizozemska 46,95 2,218255 NLG
Irska 22,28 0,784127 IEP
Švica 71,55 1,619359 CHF
Portugalska Lisboa 41,08 201,4387 PTE
Avstrija 54,36 13,82542 ATS
Španija – Celina 44,35 166,9189 ESP
Španija – Canarias 43,35 166,9189 ESP
Portugalska – Santa Maria 19,92 201,4387 PTE
Grčija 19,19 338,3268 GRD
Turčija 43,99 -/-
Malta 35,09 0,441917 MTL
Italija 64,74 1942,533 ITL
Ciper 24,39 0,582691 CYP
Madžarska 23,23 254,7248 HUF
Norveška 45,17 8,726241 NOK
Danska 51,91 7,488800 DKK
Slovenija 63,76 185,7728 SIT
Romunija 40,06 -/-
Češka republika 46,00 35,31326 CZK
Švedska 48,23 9,121345 SEK
Slovaška republika 71,00 40,35945 SKK
Hrvaška 47,69 7,168122 HRK
Bolgarija 58,25 -/-
FYROM 50,38 60,91920 MKD

598. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 50
v zvezi z določanjem zamudnih obresti za
pristojbine na zračnih poteh, ki veljajo od
1. januarja 1999 dalje

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS-
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 50

v zvezi z določanjem zamudnih obresti
za pristojbine na zračnih poteh, ki veljajo

od 1. januarja 1999 dalje,

ki se glasi:
“Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.2(e) in 6.1(a);

glede na pogoje uporabe sistema pristojbin na zračnih
poteh, zlasti njihov 10. člen;

glede na pogoje plačila pristojbin na zračnih poteh,
zlasti njihov 6. člen;

sprejme naslednji sklep:

edini člen
Obrestna mera zamudnih obresti za pristojbine na zrač-

nih poteh, ki začne veljati 1. januarja 1999, je 6,75% letno.

Bruselj, dne 18. decembra 1998.

Caspar Einem
Predsednik komisije”

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

599. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL
št. 55, s katerim se spremenijo pogoji uporabe
sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilni
pogoji

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 55,

s katerim se spremenijo pogoji uporabe sistema
pristojbin na zračnih poteh in plačilni pogoji,

ki se glasi:
“Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, in zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981 ter zlasti njegove člene
3.2(e) in 6.1(a);

glede na pogoje za uporabo sistema pristojbin na zrač-
nih poteh, v nadaljevanju: “Pogoji uporabe”;

na predlog razširjenega komiteja in začasnega sveta
sprejme naslednji sklep:

1. člen
V 6. členu pogojev uporabe se vstavi nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
“Za letalo, ki ima več različnih dovoljenih največjih vzlet-

nih tež, se količnik teže izračuna na osnovi najvišje dovolje-
ne vzletne teže, ki jo za takšno letalo predpiše država, v
kateri je letalo registrirano.”

Prejšnji drugi odstavek 6. člena postane tretji odsta-
vek.

Prejšnji tretji odstavek 6. člena postane četrti odsta-
vek.

2. člen
Pododstavek c) drugega odstavka 8. člena pogojev

uporabe se nadomesti z naslednjim besedilom:
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“Polete, opravljene izključno zaradi preverjanja ali testi-
ranja naprav, ki se ali se bodo uporabljale kot zemeljskona-
vigacijska oprema za zračno plovbo, vendar ne za prelete do
mesta, kjer bo zadevno letalo začelo z operacijo”.

Te spremembe in dopolnila začnejo veljati prvega dne
v mesecu, ki sledi datumu tega sklepa.

Bruselj, dne 6. septembra 1999.

D. J. Fjaervoll
Predsednik komisije”

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

600. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št.
57, s katerim se spremenijo pogoji uporabe
sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilni
pogoji

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 57,

s katerim se spremenijo pogoji uporabe sistema
pristojbin na zračnih poteh in plačilni pogoji,

ki se glasi:
“Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.2(e) in 6.1(a);

glede na pogoje za uporabo sistema pristojbin na zrač-
nih poteh, v nadaljevanju: “Pogoji uporabe”;

na predlog razširjenega komiteja in začasnega sveta
sprejme naslednji sklep:

1. člen
V 6. člen pogojev uporabe se vstavi nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
“2. Vendar pa za tiste polete, ki se končajo na letali-

šču, s katerega je letalo vzletelo, in med katerimi ni prišlo do
vmesnega pristanka (krožni poleti), in pri katerih točka, ki je
najbolj oddaljena od letališča, leži v zračnem prostoru letal-
sko informativnega območja, ki je v pristojnosti države po-
godbenice (i), količnik razdalje (di) zaračunamo tako, da
število kilometrov razdalje velikega kroga delimo s sto (100),
in sicer med:

– letališčem v zračnem prostoru oziroma točko vstopa
v zračni prostor letalsko informativnega območja, ki je v
pristojnosti države pogodbenice (i),

in
– točko, ki je najbolj oddaljena od letališča
temu pa prištejemo število kilometrov razdalje velikega

kroga med:
– točko, ki je najbolj oddaljena od letališča
in
– letališčem v tem zračnem prostoru oziroma točko

izhoda iz tega zračnega prostora.”
Prejšnji drugi odstavek 5. člena postane tretji odsta-

vek.

2. člen
Pododstavek b) prvega odstavka 8. člena pogojev upo-

rabe se črta.
Pododstavki od c) do e) prvega odstavka 8. člena

postanejo pododstavki od b) do d).
V drugi odstavek 8. člena se vstavi nov pododstavek

d), ki se glasi:
“d) polete, ki se končajo na letališču, s katerega je

letalo vzletelo, in med katerimi ni prišlo do vmesnega pri-
stanka (krožni poleti);”.

3. člen
Aneks 1 k pogojem uporabe se nadomesti z aneksom

1 k temu sklepu, ki nosi naslov “LETALSKO INFORMATIV-
NA OBMOČJA”.

4. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2000.

Bruselj, dne 1. decembra 1999.

D. J. Fjaervoll
Predsednik komisije”

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

ANEKS 1
LETALSKO INFORMATIVNA OBMOČJA

Države pogodbenice

Zvezna republika Nemčija
Berlin – zgornje letalsko informativno območje

Hannover – zgornje letalsko informativno območje
Rhein – zgornje letalsko informativno območje
Bremen – letalsko informativno območje
Düsseldorf – letalsko informativno območje
Frankfurt – letalsko informativno območje
München – letalsko informativno območje
Berlin – letalsko informativno območje

Republika Avstrija
Dunaj – letalsko informativno območje

Kraljevina Belgija – Kneževina Luksemburg
Bruselj – zgornje letalsko informativno območje
Bruselj – letalsko informativno območje
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Republika Bolgarija
Sofija – letalsko informativno območje
Varna – letalsko informativno območje

Republika Ciper
Nikozija – letalsko informativno območje

Republika Hrvaška
Zagreb – zgornje letalsko informativno območje
Zagreb – letalsko informativno območje

Kraljevina Danska
Kobenhavn – letalsko informativno območje

Kraljevina Španija
Madrid – zgornje letalsko informativno območje
Madrid – letalsko informativno območje
Barcelona – zgornje letalsko informativno območje
Barcelona – letalsko informativno območje
Kanarski otoki – zgornje letalsko informativno ob-

močje
Kanarski otoki – letalsko informativno območje

Republika Francija
Francija – zgornje letalsko informativno območje
Pariz – letalsko informativno območje
Brest – letalsko informativno območje
Bordeaux – letalsko informativno območje
Marseille – letalsko informativno območje
Reims – letalsko informativno območje

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Škotska – zgornje letalsko informativno območje
Škotska – letalsko informativno območje
London – zgornje letalsko informativno območje
London – letalsko informativno območje

Grška republika
Atene – zgornje letalsko informativno območje
Atene – letalsko informativno območje

Republika Madžarska
Budimpešta – letalsko informativno območje

Irska
Shannon – zgornje letalsko informativno območje
Shannon – letalsko informativno območje
Shannon – oceansko prehodno območje, omeje-

no s koordinatami:
51°N, 15°W, 51°N, 8°W, 48°30’ N, 8°W,
49°N, 15°W, 51°N, 15°W na in nad FL55.

Republika Italija
Milano – zgornje letalsko informativno območje
Milano – letalsko informativno območje
Roma – zgornje letalsko informativno območje
Roma – letalsko informativno območje
Brindisi – zgornje letalsko informativno območje
Brindisi – letalsko informativno območje

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
Skopje – letalsko informativno območje

Republika Malta
Malta – letalsko informativno območje

Kneževina Monako
p.m.
(Marseille – letalsko informativno območje)

Kraljevina Norveška
Oslo – zgornje letalsko informativno območje
Stavanger – zgornje letalsko informativno območje
Trondheim – zgornje letalsko informativno obmo-

čje
Bodoe – zgornje letalsko informativno območje
Oslo – letalsko informativno območje
Stavanger – letalsko informativno območje
Trondheim – letalsko informativno območje
Bodoe – letalsko informativno območje
Bodoe – oceansko letalsko informativno območje

Kraljevina Nizozemska
Amsterdam – letalsko informativno območje

Portugalska republika
Lizbona – zgornje letalsko informativno območje
Lizbona – letalsko informativno območje
Santa Maria – letalsko informativno območje

Romunija
Bukarešta – letalsko informativno območje

Slovaška republika
Bratislava – letalsko informativno območje

Republika Slovenija
Ljubljana – letalsko informativno območje

Kraljevina Švedska
Malmö – zgornje letalsko informativno območje
Stockholm – zgornje letalsko informativno obmo-

čje
Sundsvall – zgornje letalsko informativno območje
Malmö – letalsko informativno območje
Stockholm – letalsko informativno območje
Sundsvall – letalsko informativno območje

Švicarska konfederacija
Švica – zgornje letalsko informativno območje
Švica – letalsko informativno območje

Češka republika
Praga – letalsko informativno območje

Republika Turčija
Ankara – letalsko informativno območje
Istanbul – letalsko informativno območje

601. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 58
o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se
uporabljajo od 1. januarja 2000 dalje

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja
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S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 58

o določitvi pristojbin za enoto storitve,
ki se uporabljajo od 1. januarja 2000 dalje,

ki se glasi:
“Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.2(e) in 6.1(a);

na predlog razširjenega komiteja in začasnega sveta
sprejme naslednji sklep:

edini člen
Pristojbine za enoto storitve, ki so navedene v prilogi

tega sklepa kot njegov sestavni del, so odobrene in začnejo
veljati 1. januarja 2000.

Bruselj, dne 10. decembra 1999.

D. J. Fjaervoll
Predsednik komisije”

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

PRILOGA

EUROCONTROL

OSNOVE PRISTOJBINE ZA ENOTO STORITVE
od 1. januarja 2000

Država Globalne stopnje Veljavni menjalni tečaj
euro/domača valuta

euro 1 euro =

Belgija – Luksemburg 59,82 40,3399 BEF
Nemčija 60,71 1,95583 DEM
Francija 54,60 6,55957 FRF
Združeno kraljestvo 81,74 0,646477 GBP
Nizozemska 47,60 2,20371 NLG
Irska 20,84 0,787564 IEP
Švica 72,03 1,60120 CHF
Portugalska Lisboa 38,07 200,482 PTE
Avstrija 63,54 13,7603 ATS
Španija – Celina 44,65 166,386 ESP
Španija – Canarias 44,06 166,386 ESP
Portug. – Santa Maria 16,36 200,482 PTE
Grčija 30,78 326,790 GRD
Turčija 39,31 -/-
Malta 33,70 0,424253 MTL
Italija 63,54 1936,27 ITL
Ciper 23,46 0,579415 CYP
Madžarska 26,92 255,064 HUF
Norveška 48,60 8,22053 NOK
Danska 52,29 7,42950 DKK
Slovenija 63,21 195,677 SIT
Romunija 40,03 -/-
Češka republika 36,56 36,2700 CZK

Država Globalne stopnje Veljavni menjalni tečaj
euro/domača valuta

euro 1 euro =

Švedska 44,64 8,63345 SEK
Slovaška republika 54,95 43,6915 SKK
Hrvaška 58,85 7,60498 HRK
Bolgarija 57,98 -/-
FYROM 58,71 60,7840 MKD

Šolski poleti v Nemčiji 36,51

602. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 59
v zvezi z določanjem zamudnih obresti za
pristojbine na zračnih poteh, ki veljajo od
1. januarja 2000 dalje

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS-
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 59 v zvezi

z določanjem zamudnih obresti za pristojbine
na zračnih poteh, ki veljajo od 1. januarja

2000 dalje,

ki se glasi:
“Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.2(e) in 6.1(a);

glede na pogoje uporabe sistema pristojbin na zračnih
poteh, zlasti njihov 10. člen;

glede na pogoje plačila pristojbin na zračnih poteh,
zlasti njihov 6. člen;

sprejme naslednji sklep:

edini člen
Obrestna mera zamudnih obresti za pristojbine na zrač-

nih poteh, ki začne veljati 1. januarja 2000, je 7,82% na
leto.

Bruselj, dne 10. decembra 1999.

D. J. Fjaervoll,
Predsednik komisije”

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet
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603. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 64
v zvezi z določitvijo pristojbine za enoto storitve
za Združeno kraljestvo, ki začne veljati 1. aprila
2001

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 64 v zvezi

z določitvijo pristojbine za enoto storitve
za Združeno kraljestvo, ki začne veljati

1. aprila 2001,

ki se glasi:
»Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazumom o pristojbinah na
zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove
člene 3.2(e) in 6.1(a);

na predlog razširjenega komiteja in začasnega sveta;
sprejme naslednji sklep:

edini člen
Pristojbina za enoto storitve za Združeno kraljestvo zna-

ša 86,88 EUR in začne veljati 1. aprila 2001.

Bruselj, dne 29. marca 2001.

J. Presečnik
Predsednik komisije«

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

604. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 65
o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se
uporabljajo od 1. januarja 2002

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MMP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pri-
stojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske orga-
nizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Ura-
dni list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o
pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95)
minister za promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 65

o določitvi pristojbin za enoto storitve,
ki se uporabljajo od 1. januarja 2002,

ki se glasi:
»Razširjena komisija,
glede na mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.2(e) in 6.1(a);

glede na načela za določanje stroškovne osnove pri-
stojbin za naprave na zračnih poteh in izračun tarife po
enoti, dopolnjenimi z različnimi dopolnili, od katerih je zadnji
sklep št. 52 z dne 16. julija 1999, v nadaljevanju »načela«;

upoštevajoč razmere po terorističnih napadih v Združe-
nih državah 11. septembra 2001, ki opravičujejo sprejem
izrednih ukrepov kot pomoč uporabnikom skupnega siste-
ma pristojbin na zračnih poteh EUROCONTROL;

upoštevajoč dejstvo, da se bo Republika Finska te-
hnično povezala s sistemom pristojbin na zračnih poteh
1. januarja 2002;

na predlog razširjenega komiteja in začasnega sveta
sprejme naslednji sklep:

edini člen
Ne glede na določbe v načelih:
1. potrjujemo pristojbine za enoto storitve, ki so nave-

dene v seznamu v Prilogi 1 tega sklepa, in ki začnejo veljati
1. januarja 2002;

2. pristojbine za enoto storitve, ki so navedene v sez-
namu v Prilogi 2 tega sklepa, so odobrene in začnejo veljati
1. aprila 2002.

Bruselj, dne 13. decembra 2001.

J. Presečnik
Predsednik komisije«

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

J. Presečnik l. r.
Minister

za promet

PRILOGA 1

EUROCONTROL

OSNOVNE PRISTOJBINE ZA ENOTO
STORITVE
od 1. januarja 2002

Država Pristojbina Menjalni tečaj
za enoto storitve ECU/nacionalna valuta

1 ECU =

Belgija – Luksemburg 66,91 - / -
Nemčija 68.03 - / -
Francija 52,42 - / -
Velika Britanija 84,69 0,622500 GBP
Nizozemska 53,09 - / -
Irska 19,67 - / -
Švica 78,40 1,489985 CHF
Portugalska, Lizbona 40,46 - / -
Avstrija 65,57 - / -
Španija – celina 49,20 - / -
Španija – Kanarski otoki 50,22 - / -
Portugalska – Santa Maria 12,78 - / -
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Država Pristojbina Menjalni tečaj
za enoto storitve ECU/nacionalna valuta

1 ECU =

Grčija 37,07 - / -
Turčija 30,10 - / -
Malta 40,37 0,406057 MTL
Italija 56,47 - / -
Ciper 19,61 0,573950 CYP
Madžarska 29,58 255,718 HUF
Norveška 54,50 7,98746 NOK
Danska 52.21 7,44208 DKK
Slovenija 59,69 219,543 SIT
Romunija 42,52 - / -
Češka republika 35,99 34,1465 CZK
Švedska 47.69 9,67800 SEK
Slovaška republika 58,32 43,5068 SKK
Hrvaška 43,47 7,47969 HRK
Bolgarija 55,29 - / -
Makedonija 53,11 30,9400 MKD
Moldavija 45,14 11,7155 MDL
Finska 38,68 - / -

PRILOGA 2

EUROCONTROL

OSNOVNE PRISTOJBINE ZA ENOTO STORITVE
od 1. aprila 2002

Država Pristojbina Menjalni tečaj
za enoto storitve ECU/nacionalna valuta

1 ECU =

Belgija – Luksemburg 90,47 - / -
Nemčija 77,22 - / -
Francija 59,91 - / -
Velika Britanija 85,14 0,622500 GBP
Nizozemska 59,81 - / -
Irska 22,15 - / -
Švica 86,50 1,48998 CHF
Portugalska, Lizbona 57,41 - / -
Avstrija 70,82 - / -
Španija – celina 62,20 - / -
Španija – Kanarski otoki 62,55 - / -
Portugalska – Santa Maria 23,67 - / -
Grčija 38,76 - / -
Turčija 30,11 - / -
Malta 40,38 0,406057 MTL
Italija 58,57 - / -
Ciper 26,44 0,573950 CYP
Madžarska 35,95 255,718 HUF
Norveška 60,89 7,98746 NOK
Danska 54,28 7,44208 DKK
Slovenija 61,85 219,543 SIT
Romunija 47,06 - / -
Češka republika 36,00 34,1465 CZK
Švedska 57,76 9,67800 SEK
Slovaška republika 59,39 43,5068 SKK
Hrvaška 43,48 7,47969 HRK

Država Pristojbina Menjalni tečaj
za enoto storitve ECU/nacionalna valuta

1 ECU =

Bolgarija 55,30 - / -
Makedonija 58,54 30,9400 MKD
Moldavija 50,54 11,7155 MDL
Finska 39,27 - / -

605. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 66
v zvezi z določanjem zamudnih obresti za
pristojbine na zračnih poteh, ki veljajo od
1. januarja 2002

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristoj-
bin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list
RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za
promet objavlja

S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 66 v zvezi
z določanjem zamudnih obresti za pristojbine na

zračnih poteh, ki veljajo od 1. januarja 2002,

ki se glasi:
»Razširjena komisija,
glede na Mednarodno konvencijo EUROCONTROL o

sodelovanju za varnost zračne plovbe, dopolnjeno v Bruslju,
dne 12. februarja 1981, zlasti njen 5.2 člen;

glede na večstranski sporazum o pristojbinah na zrač-
nih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.2(e) in 6.1(a);

glede na pogoje uporabe sistema pristojbin na zračnih
poteh, zlasti njihov 10. člen;

glede na pogoje plačila pristojbin na zračnih poteh
zlasti njihov 6. člen;

sprejema naslednji sklep:

edini člen
Obrestna mera zamudnih obresti za pristojbine na zrač-

nih poteh, ki začne veljati 1. januarja 2002 je 9,25 % letno.

Bruselj, dne 13. decembra 2001.

J. Presečnik
Predsednik komisije«

Št. 263-4/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet
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OBČINE

CERKNO

606. Odlok o drugi dopolnitvi odloka o varstvu vodnih
virov v Občini Cerkno

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vo-
dah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, Uradni list RS,
št. 15/91 in 52/00) ter 25. člena zakona o prekrških (Ura-
dni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 86/93, 61/96,
– odl. US 35/97, 73/97, 87/97 in 73/98) in 25. člena
statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občin-
ski svet občine Cerkno na seji dne 20. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o drugi dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov

v Občini Cerkno

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V 1. členu odloka o varstvu vodnih virov pitne vode v

Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99, 69/99, 65/00)
se dodajo nove točke, ki se glasijo:

11. Vodovod Zakojca (Zajetje Smokov rovt 1, Zajetje
Smokov rovt 2, Zajetje nad Krivcem).

12. Vodovod Trebenče (Zajetje Gradiše 1, Zajetje Gra-
diše 2, Zajetje Gradiše 3).

13. Vodovod Poče (Zajetje V Ulcah).
14. Vodovod Police (Zajetje V studencih, Zajetje Pod

Dobcem 1, Pod Dobcem 2).
15. Vodovod Poljane (Zajetje Povšetova grapa 1, Pov-

šetova grapa 2).
16. Vodovod Podlanišče-Kladje (izvir Slamovški gra-

ben).

2. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako da se glasi:
“Meje varstvenih območij, ki so določene na podlagi

strokovnih podlag hidrogeoloških raziskav (izdelovalec Geo-
logija d.o.o. Idrija, po projektu št. 352-87/98, januar 1999,
projektu št. 525-001/2000, januar 2000 in projektu št.
689-071/2001, oktober 2001) so vrisane v prostorskih
katastrskih načrtih v merilu 1:5.000 in so na vpogled pri
Občinskem uradu občine Cerkno, Platiševa 9, Cerkno.

Grafične priloge v merilu 1:5000 in seznam parcelnih
številk iz strokovnih podlag so sestavni del tega odloka.

3. člen
Dopolni se 7. člen odloka z naslednjim seznamom

katastrskih parcel:
11. VODOVOD ZAKOJCA
1.a varstveno območje
k. o. BUKOVO
440, 439/4,
2. varstveno območje

k. o. BUKOVO
439/4, 440, 439/1, 439/3, 441, 514, 515,
2. varstveno območje
k. o. JESENICA
302/35, 318, 320/2, 323, 324, 325, 326, 327/1,

327/2, 330, 332,
2. varstveno območje
k. o. OREHEK
374/5,
3. varstveno območje
k. o. BUKOVO
477/1, 513/1, 516/1.

12. VODOVOD TREBENČE
1.a varstveno območje
k. o. GORJE
475/7,
2. varstveno območje
k. o. GORJE
475/7, 607/1, 607/2,
2. varstveno območje
k. o. LABINJE
579/15, 579/5, 583/3, 579/1, 594,

13. VODOVOD POČE
1.a varstveno območje
k. o. GORJE
261/32
2. varstveno območje
k. o. GORJE
261/32, 257, 261/2, 261/22, 261/31, 261/33,

454/1, 454/14, 454/15, 454/16, 454/2, 454/3,
454/4, 454/5, 454/6, 454/8, 454/9, 727, 728, 729,
730, 731, 832, 841,

2. varstveno območje
k. o. LABINJE
573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 534, 535, 536, 550,

551, 552, 553, 555, 556, 557, 564, 566, 567, 568,
569, 570, 571, 572, 573/5, 574, 575, 576/23

14. VODOVOD POLICE
1.a varstveno območje
k. o. POLICE
294, 313/1, 315.
2. varstveno območje
k. o. POLICE
294, 313/1, 315, 272, 282/2, 287, 288, 289, 290,

291, 292, 293, 295/1, 296/1, 296/2, 297/1, 297/3,
298, 299, 313/2, 313/3, 313/4, 314.

15. VODOVOD POLJANE
1.a varstveno območje
k. o. LABINJE
612, 162/2, 496/55.
2. varstveno območje
k. o. LABINJE
612, 162/2, 592/2, 496/49, 496/55, 100/1,

100/2, 496/42, 496/50, 496/51, 496/52, 496/53,
496/54, 496/56, 496/57, 496/58, 579/10, 579/11,
579/12, 579/13, 582/2, 582/3, 582/4.
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3. varstveno območje
k. o. LABINJE
390/1, 592/2, 496/49, 496/43, 496/44, 496/45,

496/46, 496/47, 496/48, 576/27, 576/28, 576/29,
576/30, 576/31, 576/32, 576/33, 576/34, 576/35,
576/36, 576/37, 576/39, 576/41, 576/43, 576/44,
576/45, 576/46, 576/47, 576/48, 576/54, 576/56,
579/7, 582/1, 591, 592/2, 592/3.

16. VODOVOD PODLANIŠČE – KLADJE
1.a varstveno območje
k. o. Otalež
2263
2. varstveno območje
k. o. OTALEŽ
2263, 2256, 2254, 2251, 2255, 2250, 2249,

2247/1, 2248/1, 2253, 2265, 2252, 2257
3. varstveno območje
k. o. OTALEŽ
2256, 2254, 2251, 2249, 2247, 2248/1, 2258,

2259, 2265, 2257, 2263, 449, 450, 2248/2, 2244,
2247/1.

2. varstveno območje
k. o. CERKNO
1215, 1299, 1301, 1302, 1229, 1217/1, 1218,

1216.
3. varstveno območje
k. o. CERKNO
1215, 1299, 1302, 1216, 1214, 1201, 1213.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 466-04/99
Cerkno, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

607. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Cerkno

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o jav-
nih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 25. člena statuta
Občine Cerkno (Uradni list SRS, št. 48/95) ter 5. člena
odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 94/99) je
Občinski svet občine Cerkno na 10. seji dne 12. 12.
1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest

v Občini Cerkno

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategori-

jah in imenu uporabe na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzamejo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste

(skrajšano z oznako LC) in javne poti (skrajšano z oznako
JP).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Cerkno in ceste med

naselji v Občini Cerkno in naselji v sosednjih občinah (LC)
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvr-

ščene v kategorijo LC in JP

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini Cerkno in med

naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

SEZNAM LOKALNIH CEST V OBČINI CERKNO

Zap. Številka Potek ceste Začetna cesta Končna cesta Dolžina cesta Namen Preostala
štev. ceste v občini v km uporabe dolžina ceste

tip prometa v sosedni
občini (v km)

1 043010 CERKNO – GORJE – ZAKRIŽ – BUKOVO
– GRAHOVO (občinska meja) R3 T 912 403 16.182 km V 6.980 km

2 043020 REKA – BUKOVO G 102 043010 6.101 km V
4 043050 VRH ZAKRIŽA – RAVNE 043010 543260 1.923 km V
5 043060 BUKOVO – ZAKOJCA – HUDAJUŽNA 043010 403 5.033 km V 1.200 km
6 043070 CERKNO – ZAKRIŽ 043010 043010 2.786 km V
7 043080 CERKNO – LABINJE – POČE R3 T912 043010 5.210 km V
8 043100 LOG – FRANJA R3 T912 DOL. NOVAKI št. 3 0.714 km V
9 043110 DOLENJI NOVAKI – RAZPOTJE R3 T912 494020 5.112 km V

10 043120 POČIVALO – ČRNI VRH R3 T912 R3 T912 6.242 km V
11 043130 DOLENJI NOVAKI – KOPAČNICA R3 T912 100060 3.827 km V
12 043170 STRAŽA – OTALEŽ – JAZNE – SAVODENJ G 102 100010 7.996 km V
13 043190 MARUŠKOVEC – LAZEC G 102 043170 1.457 km V
14 043200 STRAŽA – JAGRŠČE – ŠEBRELJSKI VRH G 102 043210 9.353 km V
15 043210 STOPNIK – ŠEBRELJE – STAN G 102 130210 7.642 km V 1.259 km
16 043220 ŠEBRELJE – DOL. VAS 043210 543670 1.477 km V
17 100020 SOVODENJ – NOVA OSELICA –

CERKLJANSKI VRH R 3 210 100010 4.031 km V
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18 100030 STARA OSELICA – KLADJE R 3 210 100030 3.317 km V
19 100060 HOTAVLJE – KOPAČNICA – PLANINA R 3 210 R 3 210 5.320 km V
20 100070 KOPAČNICA – LESKOVICA – NOVAKI 543360 R3 T912 2.980 km V
21 130200 GOLOB – JAZNE G 102 043170 4.341 km V
22 130210 SP. IDRIJA – BOČ – STAN – OBLAKOV VRH 630540 610 2.640 km V
23 420140 SLAP OB IDRIJCI – ŠENTVIŠKA GORA

– BUKOVO G 102 043010 0.585 km V 15.563 km
24494020 RAZPET – TUŠKOV GRIČ 043110 R3 T912 0.614 km V

SKUPAJ 104.883 km 25.002 km

5. člen
Javne poti – ulični sistem v Cerknem, kjer je uveden ulični
sistem

ULIČNI SISTEM V CERKNEM

Zap. Številka Potek ceste Začetna cesta Končna cesta Dolžina cesta Namen Preostala
štev. ceste v občini v km uporabe dolžina ceste

tip prometa v sosedni
občini (v km)

30 544100 MOSTANIŠKA ULICA 043010 043010 1.021 km V
31 544110 LIČARJEVA ULICA 043010 043010 0.170 km V
32 544120 POT V ČELO R 319 ŠT. 19 1.275 km V
33 544130 POT POD BREGOM R 319 R 319 0.676 km V
34 544140 GOZDARSKA POT R 319 GOZDARSKA POT 12 1.285 km V
35 544150 MOČNIKOVA ULICA R 319 GLAVNI TRG 0.356 km V
36 544160 VOJKOVA ULICA R 319 VOJKOVA 2 0.540 km V
37 544170 SEDEJEV TRG GLAVNI TRG VOJKOVA ULICA 0.285 km V
38 544180 POT V STRANO MOČNIKOV A MOČNIKOVA 14 0.148 km MP
39 544190 POT NA ZAVRTE TRG

 PREKOMORSKIH
 BRIGAD POT NA ZAVRTE 42 0.350 km V

40 544200 TRG PREKOMORSKIH BRIGAD MOČNIKOVA T 912 0.132 km V
41 544210 JEREBOVA ULICA T 912 043010 0.158 km V
42 544220 ROŽNA ULICA 043080 ROŽNA 15 0.250 km V
43 544230 CESTA OF T 912 CESTA OF 43 1.171 km V
44 544240 POT NA BRDCE 044020 POT NA BRDCE 10 0.136 km V
45 544250 CESTA NA PLUŽNE 043070 C. NA PLUŽNE 31 0.414 km V
46 544260 BEVKOVA ULICA 043010 OSNOVNA ŠOLA 0.353 km V
47 544270 PLATIŠEVA ULICA 043010 PLATIŠEVA 61 0.349 km V

SKUPAJ 9.069 km

6. člen
Javne poti v naseljih in med naselji so:

SEZNAM JAVNIH POTI V OBČINI CERKNO

Zap. Številka Potek ceste Začetna cesta Končna cesta Dolžina cesta Namen Preostala
štev. ceste v občini v km uporabe dolžina ceste

tip prometa v sosedni
občini (v km)

60 543010 REKA – Sv. KOCJAN 043040 REKA ŠT. 12 0.491 km MP
61 543020 LAHARN – PAUŠIČ 043020 BUKOVA 60 a 0.093 km V
62 543030 LAHARN – ULČAR 043020 BUKOVO 73 0.383 km MP
63 543040 POLICE – Sv. MARIJA 044020 Sv. MARIJA 0.411 km V
64 543050 LAHARN – KORENINC 043020 BUKOVO 65 0.332 km MP
65 543070 ŽABŽE – BUKOVO 66 043020 BUKOVO 66 0.330 km MP
66 543080 NEMCI – RAVNIKAR 043010 BUKOVO 37 0.565 km MP
67 543090 NEMCI – KOJCA 043010 043010 0.866 km MP
68 543100 BUKOVO – KRTEČNA 043010 BUKOVO 36 0.105 km MP
69 543110 BUKOVO – ČRV 043010 420142 0.427 km MP
70 543120 VAS BUKOVO 1-2 043010 BUKOVO 28 a 0.522 km V
72 543130 ZAKOJCA – V DOLINI 043060 ZAKOJCA 12 0.900 km MP
73 543140 ZAKOJCA – VRH RAVNI – JESENICA

– RUDOLF 043060 JESENICA 1 5.132 km V
74 543150 JAVRŠCA – KOŠENIJA 043010 543010 1.310 km MP
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Zap. Številka Potek ceste Začetna cesta Končna cesta Dolžina cesta Namen Preostala
štev. ceste v občini v km uporabe dolžina ceste

tip prometa v sosedni
občini (v km)

75 543160 OREHEK TRGOVINA – ST. OSNOVNA ŠOLA 043010 STARA ŠOLA 0.328 km V
76 543170 OREHEK Sv. OŽBOLT 044010 Sv. OŽBOLT 0.552 km V
77 543180 043010 – MOČNIK 043010 JESENICA 31 0.188 km MP
78 543190 044010 – NA TRAVNIKU 044010 OTALEŽ 30 0.423 km MP
79 543200 MLINAR – ZABREZNICA 044010 044010 2.838 km MP
82 543210 MLINAR – ABRAM 044010 RODNE ŠT. 36 1.200 km MP
83 543220 NA VRTAČE 044010 REKA 16 1.003 km MP
84 543230 VRH KRIŽA – PAJER 043010 ZAKRIŽ 32 0.310 km V
85 543240 VRH KRIŽA – MARTON 043010 ZAKRIŽ 28 0.345 km V
86 543250 RAVNE – PLANINC 043050 RAVNE 50 0.730 km V
87 543260 RAVNE – SPODNJE RAVNE 043050 RAVNE 55 1.579 km V
88 543270 ZAKRIŽ – ZALAZE 043070 ZAKRIŽ 3 0.227 km MP
89 543280 ZAKRIŽ – VRH KRIŽA 043070 043050 0.950 km MP
90 543290 GORJE – KOVIŠČAR 043010 KOVIŠČAR 1.445 km MP
91 543300 POČE – TREBENČE 043080 043010 1.143 km MP
92 543310 ODCEP TREBENČE 1 – 2 043010 TREBENČE 12 1.069 km V
94 543320 TREBENČE – MOSTANIJA 043010 043010 1.107 km MP
95 543330 LABINJE – Sv. TROJICA 043080 Sv. TROJICA 0.310 km MP
96 543340 BREJC – ZANJIVČ 043110 043110 0.752 km MP
97 543350 PRAPROTNIK – ROBIDNIŠKO BRDO R3 T912 100070 3.107 km MP
99 543360 MROVLJEV GRIČ – ROBIDNIŠKO BRDO 043130 100070 3.161 km V

103 543370 MROVLJEV GRIČ – NOVINE – 100060 043130 100060 2.560 km MP
104 543380 ODCEP – KUMAR 100060 PODPLEČE 13 0.435 km MP
105 543390 KLADJE – CMILK R319 043130 4.327 km MP
106 543400 ODCEP – ROTOVŽ 543400 543720 0.592 km MP
107 543410 LANIŠE – KISOVEC – VRHOVC 100030 100030 2.126 km MP
108 543420 KLADJE – PURGAR – GOLOBEKAR 100030 R319 2.242 km MP
109 543430 GRAPA – TROHA R 3 210 PODLANIŠČE 28 0.500 km MP
110 543440 KLADJE – KALAN 100020 R319 1.553 km MP
111 543450 PLANINA – LUBAR R 3 210 PODLANIŠČE 40 1.755 km MP
112 543460 KLADJE – OGENCA 100020 CERKL. VRH 46 0.930 km V
113 543470 GRIČ – TRBOVJE 100020 STRAŽA 29 3.300 km MP
114 543480 CERKLJANSKI VRH – NA KROG 100020 CERKL. VRH 6 2.580 km V
115 543490 NOVA OSELICA – VEHARŠE 100020 543500 1.442 km MP
116 543500 GOR. JAZNE – HMENICA – VEHARŠE 043170 543500 7.543 km MP
118 543510 VRH KANAUCA – KACJANOVŠE 043170 ŠT. 25 1.493 km MP
122 543520 LANIŠČE – ZNOJILE – OCVIRK 043170 100010 3.505 km V
123 543530 GOSTO BRDO G 102 TRAVNIK 25 0.444 km MP
124 543540  PLUŽNJE – G 102 043170 G 102 1.929 km MP
125 543550 VEHARŠE – LAZEC VEHARŠE 043170 3.885 km MP
127 543560 LAZEC – GRAŠČE 543550 LAZEC 33 0.304 km MP
128 543570 LAZEC – Sv. JURIJ 543550 LAZEC 22 0.220 km V
129 543580 LAZEC – URMAJNIK 543550 LAZEC 36 1.070 km MP
130 543590 PIRHOVA LUKNJA – MLAKE 043170 STRAŽA 25 0.695 km V
131 543600 MAGISTRALNA CESTA G 102

– VOVKOVA GRAPA G 102 043160 0.662 km MP
132 543610 VOVKOVA GRAPA – JAKOBČ 544040 STRAŽA 16 1.655 km MP
133 543620 STRAŽA – BOŽIČ – REPIŠE 043200 STRAŽA 37 2.723 km MP
135 543630 LOKVARSKI VRH 130210 ŠEBRELJE 91 0.682 km V
136 543640 SKOVC – ZADRAGE 043210 ZADRAGE 0.501 km MP
137 543650 VAS ŠEBRELJE – BLAZNIK 043210 ŠEBRELJE 66 1.515 km MP
138 543660 ZA RAVNIM VRHOM 043210 043210 1.315 km MP
139 543670 DOLENJA VAS – Sv. IVAN 043220 Sv. IVAN 0.731 km MP
140 543680 REKA – JELJE – LOG – ŠTURM G 102 ŠEBRELJE 8 1.664 km MP
141 543690 GORENC – KAMLONOVŠE R 3 210 RAVNE 48 2.270 km V
142 543700 GORENC – BEVC R 3 210 POT V ČELO 13 0.885 km MP
143 543710 RAZPOTJE – POREZEN 043110 KOČA NA POREZNU 7.200 km MP
144 543720 KLADJE – MLAKAR – NA BRDU 100060 PODPLEČE 5 1.289 km MP
145 543730 ČEPLEZ – ŠKOFJE R 3 210 ČEPLEZ 14 0.470 km MP
146 543740 ČEPLEZ – ŠEMC R 3 210 ČEPLEZ 13 0.292 km MP
147 543750 544040 – VOVK 543750 STRAŽA 28 0.694 km MP
148 543760 KOBAL – NA STRM BRD 043210 STOPNIK 35 1.910 km MP
149 543770 ZA BRDOM 043210 043210 0.241 km MP
150 543780 HMENICA – ZA BEVŠKOM 543501 543791 1.082 km MP
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Zap. Številka Potek ceste Začetna cesta Končna cesta Dolžina cesta Namen Preostala
štev. ceste v občini v km uporabe dolžina ceste

tip prometa v sosedni
občini (v km)

151 543790 ZA BEVŠKOM DO PLEČ 543781 543781 1.287 km MP
152 543800 RINKOVA RAVAN – MRZLIKAR – LISJAK 543791 LISJAK 1.642 km MP
153 543810 OTALEŽ 043170 OTALEŽ 33 0.730 km V
154 543820 ZA BEVŠKOM – 043170 543781 043170 0.931 km MP
155 543830 044030 – OTALEŽ – 044030 044030 044030 0.913 km MP
156 543840 G102 – TRAVNIK 37 G 102 TRAVNIK 37 0.839 km MP
158 543860 100020 – SLOMOVJE 100020 SLOMOVJE 0.380 km MP
159 543870 100020 – ZA VRHOM 100020 PODLANIŠČE 11 0.500 km MP
161 543890 PODLANIŠČE – R319 543420 R319 0.793 km MP
162 543900 100060 – ŠMIČK 100060 ŠMIČK 0.245 km MP
163 543910 KAŠAN – ČUK 043070 ČUK 1.125 km MP
164 543920 ŽABŽE – JUG 043020 JUG 0.144 km MP
165 543930 ZAKOVK 044010 ZAKOVK 0.515 km MP
166 543940 LOG – POLJANE R3 T912 POLJANE št. 16 0.971 km V
167 543950 R 3 210 – PLANINA R 3 210 PLANINA št. 11a 0.505 km V
169 543970 ODCEP – GORENJE JAZNE 043170 AVTOBUS. POSTAJA 0.291 km V
171 543990 ŠEBRELJE – SREDNA VAS 043220 043210 0.419 km V
172 544010 REKA – OREHEK G 102 544011 5.608 km V
173 544020 LAHARNA – POLICE 043020 POLICE 3.926 km MP
174 544030 TRAVNIK – OTALEŽ G 102 543830 2.403 km MP
175 544040 STRAŽA – CERKLJANSKI VRH G 102 100020 5.005 km V
176 544050 SREDNJA VAS – GOR. VAS 543990 043220 0.535 km V
177 544060 ŽABŽE – BUKOVO 58 043060 BUKOVO 58 0.336 km MP
178 543060 ŽABŽE – SELC 043020 BUKOVO 52 0.808 km MP
179 630520 LEDINE-KLADNIK-KRKOČ 100010 130200 0.600 km MP

SKUPAJ 139.296 km

Skupaj lokalne ceste v Občini Cerkno 104.883 km
Skupaj javne poti v Občini Cerkno 139.296 km
Skupaj ulični sistem v Občini Cerkno  9.069 km
Skupaj javne ceste v Občini Cerkno 253.248 km

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bila v skladu z odločbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste, št. 347-05-144/98-03 z dne 30. 6. 1999.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 34404-01/02
Cerkno, dne 12. decembra 1999.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

MISLINJA

608. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Mislinja

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94
– odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obv. razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 – odl. US RS,
36/99 – odl. US RS, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in
100/00 – sklep US) ter 20. člena statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 8/00 in 115/00) je Občinski svet občine
Mislinja na 33. seji dne 30. 1. 2002 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Mislinja
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Mislinja.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih podro-
čjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave. Uradna sporočila za javnost, informacije,
obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega
odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obvešča-
nja župan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko
tudi drug delavec v občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinskega urada se v Občini

Mislinja ustanovi enovit organ:
Občinski urad občine Mislinja, s sedežem na Šolski

cesti 34 (v nadaljnjem besedilu: občinski urad).
Občinski urad zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinskega urada,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-

jami.

6. člen
Občinski urad opravlja strokovne, upravne, organizacij-

sko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinski urad opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti

občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinski urad na-

slednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična protokolarna opravila za potrebe župana, občin-
skega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega
sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejema in odprave pošte ter arhiviranje dokumen-

tov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
– nudi strokovno pomoč vaškim skupnostim pri njiho-

vem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinski urad

opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki

jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-

no spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinski urad opravlja na-

slednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na prvi stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinski urad opravlja na-

slednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti
občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih
razmerij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinski urad opravlja na-

slednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podje-
tja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
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– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinski urad oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in nadzoruje izvajanje programov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinski urad opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinski urad opravlja na-

slednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinski urad opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinski urad v režijskem obratu, ki je samostojna

notranja organizacijska enota občinskega urada, opravlja
dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje,
– druga dela iz področja dejavnosti gospodarskih jav-

nih služb.

17. člen
Občinski urad opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinski urad opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinski urad opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinskega urada oziroma delav-

cev občinskega urada na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinskega urada je župan, ki predstavlja

in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinskega urada.

21. člen
Občinski urad neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinski urad, organizira in koordi-

nira delo delavcev v občinskem uradu in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinskem uradu in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinskega urada in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinskega urada;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinskega urada, če ga
župan za to pooblasti. Tajnik občine je za svoje delo odgo-
voren županu.

Tajnik občine mora imeti univerzitetno izobrazbo in stro-
kovni izpit iz upravnega postopka.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinskem uradu

ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja
občinskega urada, ki jih opravlja posamezen delavec, se
določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občin-
skem uradu, ki ga izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinskega urada, ki je določena s

tem odlokom, opravi praviloma tisti delavec, v katerega de-
lovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji
delovnih mest oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinskega ura-
da, jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.
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24. člen
Delavci občinskega urada opravljajo naloge, določene

z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom
o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in
pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo
zakoni in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za
svoje delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in od-
škodninsko pa županu.

25. člen
V občinskem uradu se lahko kot posvetovalno telo

župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vpraša-
nja z delovnega področja občinskega urada. Župan določi
sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi.

26. člen
Za naloge v občinskega urada, ki zahtevajo sodelova-

nje več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in sto-
penj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge
oblike sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali pose-

bno strokovnost in jih delavci občinskega urada ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Župan Občine Mislinja v roku enega meseca po uvelja-

vitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Mislinja, ki je podlaga za razporedi-
tev delavcev na ustrezna delovna mesta.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju Občinskega urada občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 37/95).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 08101-0001/2002
Mislinja, dne 1. februarja 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

609. Odlok o zazidalnem načrtu poslovnega središča
“Lopan”

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,

71/93 in 44/97) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Ura-
dni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo in 115/00) je
Občinski svet občine Mislinja na 33. seji dne 30. 1. 2002
sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu poslovnega središča

“Lopan”

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt poslovnega

središča “Lopan” (v nadaljnjem besedilu: ZN), ki ga je izde-
lalo podjetje Arh Deko d.o.o. iz Slovenj Gradca, Prečna
ulica 3, pod projektno številko 52E/2001.

2. člen
Odlok o zazidalnem načrtu poslovnega središča “Lo-

pan” se sprejema zaradi ureditve novega poslovnega sredi-
šča, v katerem se bodo nahajali objekti, namenjeni central-
nim dejavnostim (poslovnim, trgovskim, storitvenim dejavno-
stim) in stanovanjem.

3. člen
Zazidalni načrt poslovnega središča “Lopan” vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka o zazidalnem načrtu
– obrazložitev
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z

obrazložitvijo pogojev
Grafične priloge:
– Izsek iz grafičnega dela Prostorskega plana občine

Mislinja
– Kopija katastrskega načrta
– Geodetska situacija s prikazom območja urejanja
– Morfološka analiza prostora
– Ureditvena situacija
– Prerezi
– Situacija prometne ureditve
– Regulacijsko-količbeni načrt
– Programska zasnova komunalnih, energetskih in te-

lekomunikacijskih objektov in naprav
– Etapnost izvajanja načrta.

4. člen
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske ele-

mente, prikazane na regulacijskih kartah:
Pomen regulacijskih elementov je:
– gradbena meja (GM) je linija, ki jo novozgrajeni ob-

jekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so
odmaknjeni od nje v notranjost,

– gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z
enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih
ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasa-
de) od gradbene linije. Objekt lahko presega gradbeno me-
jo ali linijo le s funkcionalnimi elementi, ki bistveno ne vpliva-
jo na oblikovni vtis gradbene mase.To so nadstrešnice,
nastopne stopnice, vetrolovi in podobno,

– cestni odsek (C) je površina, namenjena prometu in
ne predstavlja vedno površine v javni rabi,

– višina (V) je maksimalna višina objekta ali dela objekta.
Če regulacijski elementi ne določajo odmikov med po-

sameznimi objekti, veljajo naslednja pravila za odmike pred-
videnega objekta:
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– minimalno toliko od objekta na sosednji parceli oziro-
ma funkcionalni enoti, kot to določajo svetlobno tehnične
zahteve,

– minimalno toliko od parcelne meje, da je možna nje-
gova normalna uporaba,

– minimalno toliko od parcelne meje, kot določajo po-
žarnovarstveni predpisi.

5. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta predstavlja po

odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje
1986–2000 in družbenega plana občine Slovenj Gradec za
obdobje 1986–1990 za območje Občine Mislinja v letu
2001 (prostorski plan Občine Mislinja z urbanistično zasno-
vo naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom (Uradni list RS, št.
82/01) območje za storitveno in oskrbno (centralno) rabo
prostora.

2. MEJA OBMOČJA UREJANJA

6. člen
Območje urejanja zazidalnega načrta poslovnega sre-

dišča “Lopan” predstavlja območje v Mislinji (imenovano
“Lopanmlin”), ki se nahaja južno od ceste Šentilj–Mislinja,
vzhodno od ceste Šentlenart–Piršev dom, severno od reke
Mislinje in zahodno od individualnega stanovanjskega nase-
lja. Območje urejanja je prikazano v grafični prilogi.

Območje zazidalnega načrta obsega zemljišča parc.
št. 842/1, 807/1, 806, k.o. Mislinja.

3. SKUPNA MERILA IN POGOJI

7. člen
Skupna merila in pogoji veljajo na celotnem območju

urejanja, če ni v posebnih merilih in pogojih določeno dru-
gače.

8. člen
Merila in pogoji glede vrste posegov
Na celotnem območju so, razen če je v posebnih meri-

lih in pogojih določeno drugače, dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje,
– tekoča vzdrževalna dela,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

energetike, prometa in zvez,
– spremembe namembnosti objektov v okviru osnovne

namembnosti območja urejanja,
– vodnogospodarske ureditve, postavitev mikrourbane

opreme ter urejanje odprtih površin.

9. člen
Začasni objekti in reklamna znamenja se lahko postavi-

jo na javnih površinah tako, da dopolnjujejo javni prostor, da
se prilagajajo njegovi ureditvi in ne ovirajo komunalnih in
prometnih objektov in naprav. Za postavitev teh objektov si
mora investitor pridobiti soglasje pristojne občinske strokov-
ne službe.

10. člen
Merila in pogoji za oblikovanje novogradenj
Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju

novih objektov in oblikovanju zunanje ureditve, tako da bo
ustvarjena enotna mikroambientalna podoba in s tem nova
vedutna kvaliteta kraja.

Ureditveni in hortikulturni načrti morajo biti sestavni del
gradbene dokumentacije, ki se pred pridobitvijo upravnih
dovoljenj predložijo na vpogled in v soglasje pristojni občin-
ski strokovni službi.

Grajene ograje na ureditvenem območju praviloma ni-
so dovoljene. Postavijo se le, če je to posebej utemeljeno in
prikazano v ureditvenem in hortikulturnem načrtu.

Komunalni, energetski (ekološki otoki, transformatorji,
plinske postaje...) ter objekti prometa in zvez se lahko loci-
rajo v novogradnjah. Če so grajeni na odprtem prostoru,
morajo biti postavljeni kar se da nevpadljivo in oblikovno
usklajeno z obstoječimi in predvidenimi sosednjimi objekti.

11. člen
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in fun-

kcionalnih zemljišč
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcional-

nih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke

komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, mi-

rujoči promet, zelene površine),
– sanitarno tehnične zahteve,
– indeks zazidanosti ureditvenega območja naj ne pre-

sega vrednosti 0,40.

12. člen
Evidenca posegov v prostor
Po vseh zaključenih posegih v prostor izvajalec na te-

hničnem pregledu preda ažurirano geodetsko stanje. Geo-
detska situacija (fizična in v vektorizirani obliki ustreznega
formata) se preda pristojni občinski službi in soglasjedajal-
cem.

13. člen
Merila in pogoji za prometno urejanje
Javne prometnice so odseki cest, označeni s: C1, C2,

C3, C4.
C1 predstavlja cestni odsek od križišča, ki vodi do

zazidave iz ceste Šentlenart–Piršev dom do priključka na
cesto Šentilj–Mislinja. Ta cestni odsek predstavlja razbre-
menitev glavnega križišča cest Šentlenart–Piršev dom in
ceste Šentilj–Mislinja.

Prečni profil prometnice C1:
– cestišče za dvosmerni promet z enostranskim ploč-

nikom za pešce in kolesarsko stezo.
C2 predstavlja cestni odsek, ki je del krožne ceste, ki

obkroža celotno zazidavo in poteka od priključka iz ceste
Šentlenart – Piršev dom po južni strani zazidave.

Prečni profil prometnice C2:
– cestišče za dvosmerni promet z enostranskim ploč-

nikom za pešce in delno kolesarsko stezo (v zahodnem
delu),

– ob cestišču je urejeno avtobusno postajališče (za
lokalni promet),

– iz cestišča so urejeni dovozi v “južno parkirišče”.
C3 predstavlja cestni odsek, ki je del krožne ceste, ki

obkroža celotno zazidavo in poteka na severni strani zazida-
ve. Cesta ima urejen na severni strani priključek na cesto
Šentilj–Mislinja, ki razbremenjuje glavni priključek v zazida-
vo na zahodni strani.

Prečni profil prometnice C3:
– cestišče za dvosmerni promet,
– obojestranska parkirišča,
– iz cestišča je urejen dovoz v zahodno parkirišče.
C4 predstavlja prečna cestna odseka, ki sta del krožne

ceste, ki obkroža celotno zazidavo in povezujeta južni del in
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severni del. Zaradi višinske razlike se cestna odseka vzpe-
njata proti severni strani.

Prečni profil prometnice C4:
– cestišče za dvosmerni promet,
– enostranska parkirišča na vzhodni strani,
– iz cestišč so urejeni gospodarski dovozi – dostava

do objektov.

14. člen
Zagotoviti je potrebno realizacijo vseh parkirišč, predvi-

denih v določeni fazi, sočasno z načrtovanim gradbenim
posegom. Pri načrtovanju parkirišča je potrebno vključiti
hortikulturno ureditev tudi manjših površin (“zelena parkiri-
šča”).

Predvidena so parkirišča:
– južno parkirišče ob cesti C2 (namenjeno obiskoval-

cem),
– zahodno parkirišče ob cesti C3 (namenjeno zaposle-

nim),
– enostranska parkirišča ob cesti C4 na vzhodni strani

(namenjena obiskovalcem),
– dvostranska parkirišča ob cesti C3 na severni strani

(namenjena obiskovalcem).

15. člen
Površine, namenjene pešcem
Peš dostopi do zazidave so predvideni preko pločnikov

iz glavnih cest (cesta Šentilj–Mislinja in cesta Šentlenart–
Piršev dom) na severni in zahodni strani, iz ulice na vzhodni
strani (stanovanjsko naselje) in iz južne strani iz blokovne
zazidave ter centra Šentlenart (preko mostov čez reko Misli-
njo in preko sprehajalnih poti predvidenega parka ob reki
Mislinji).

Prostor ob objektih, ki so predvideni v zazidavi, je ure-
jen kot površina, ki je namenjena samo pešcem. V zazidavi
so predvidene naslednje površine za pešce:

– pločniki,
– notranje ulice med objekti,
– pokrita pasaža,
– prireditveni plato.
Višinske razlike med južnim in severnim delom so ure-

jene s stopnišči in klančinami. Potrebno je zagotoviti tudi
dostope brez arhitektonskih ovir.

16. člen
Komunalno, energetsko urejanje, telekomunikacije in

mikrourbana oprema
a) Kanalizacija
Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo javno

kanalizacijo, v skladu s projektom koncepta generalnega
zbiranja, odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda Občine
Mislinja. Obstoječe fekalne vode vodijo v zbirni kolektor in
se očistijo na biološki čistilni napravi pred iztokom v reko
Mislinjo.

Fekalne odpadne vode je potrebno voditi v javno kana-
lizacijo. Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna. Celo-
ten kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v ločenem sistemu
(fekalne vode ločene od meteornih vod). Kanalizacija mora
biti zgrajena vodotesno.

V meteorno kanalizacijo lahko neposredno odtekajo le
čiste padavinske vode. Padavinske vode iz manipulativnih,
prometnih in parkirnih površin pa se morajo voditi v meteor-
no kanalizacijo preko lovilcev olj in usedalnikov. Pri načrto-
vanju meteorne kanalizacije je potrebno upoštevati relief
prostora.

Potrebno je urediti nemoteno odvodnjavanje hudour-
nih voda, tako da bo odtok teh voda kontroliran, varen in
neškodljiv za sosednja in dolvodna zemljišča. Hudourne

vode bodo speljane v ustrezno dimenzioniran cevovod s
potrebnim številom revizijskih jaškov. V cevovod hudournih
vod bo speljana tudi meteorna kanalizacija. Cevovod ne
sme biti manjši kot ∅ 100 cm. Odtok mora biti speljan do
recipienta – reke Mislinje. Pod Šolsko cesto je potrebno
zamenjati prepust ter urediti ustrezen vtok v prepust, gorvo-
dno pa je potrebno predvideti zadrževalnike plavin. Za vse
načrtovane posege je potrebno izdelati ustrezno tehnično
dokumentacijo.

Pri načrtovanju rabe prostora je potrebno upoštevati
minimalne odmike od primarnega kanala in od sekundarnih
kanalov. Poseg v varstveni pas primarnega kanala je dopu-
sten le pod pogoji, ki jih predpiše upravljalec kanalizacije.
Sekundarna kanalizacija naj poteka po prometnih površinah
in intervencijskih poteh tako,da bo možno vzdrževanje tako
sekundarnih kanalov kot priključkov objektov v skladu z
veljavnimi predpisi.

b) Vodovod
Območje zazidave je priključeno na javno vodovodno

omrežje. Vodovodno omrežje je potrebno načrtovati in di-
menzionirati tako, da bo:

– omogočeno neposredno priključevanje potrošnikov
v skladu s predpisi,

– zagotavljalo požarno zaščito skladno z veljavnimi
predpisi,

– zagotovljen predpisan odmik od drugih objektov ter
komunalnih naprav in vodov.

c) Ravnanje s komunalnimi odpadki
S komunalnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z

veljavnim občinskim odlokom. Utrjene ploščadi za posode s
komunalnimi odpadki (komunalni in ločeno zbrani odpadki)
morajo biti dobro dostopne za dostavni promet, dobro osve-
tljene in ne smejo ovirati prometne preglednosti. Posode za
komunalne odpadke naj bodo locirane v objektih ali v bližini
le teh. Pri lociranju in načrtovanju zbirališč odpadkov je
potrebno upoštevati vedutne značilnosti območja (na izpo-
stavljenih legah je nujno predvideti zeleno bariero ali drug
primeren način umestitve). Skladišča nevarnih odpadkov
morajo biti urejena v skladu s predpisi.

d) Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno z utekočinjenim naft-

nim plinom v skladu s predpisi. Ko bo v kraju zgrajeno
krajevno plinovodno omrežje, se je potrebno obvezno pri-
ključiti na tega.

e) Električno omrežje
Električno omrežje zazidave se bo napajalo iz obstoje-

če transformatorske postaje pri blokovni zazidavi na podlagi
programsko-tehničnih pogojev upravljalca.

f) Javna razsvetljava
Na vseh javnih in internih prometnicah se postavi javna

razsvetljava, ki se izvede sočasno z gradnjo objektov. Javna
razsvetljava mora biti izvedena z elementi, ki bodo poenote-
ni na celotnem območju. Pred izbiro in postavitvijo javne
razsvetljave mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občin-
ske službe.

g) Mikrourbana oprema
Načelo enotne izbire in postavitve velja tudi za mikrour-

bano opremo (koši za smeti, klopi, ekološki otoki ipd.). Pred
izbiro in postavitvijo mikrourbane opreme mora izvajalec pri-
dobiti soglasje pristojne občinske službe.

h) Telefonsko omrežje
Na območju je že obstoječe telefonsko omrežje, ki ga

je potrebno ustrezno razširiti v skladu s pogoji distributerja.

17. člen
Novi posegi morajo biti izvedeni tako, da se ne ogroža

individualna in kolektivna varnost občanov in materialnih
dobrin ter narave.
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18. člen
Merila in pogoji za varovanje okolja
a) Splošno
Pred posegom v prostor, ki bi imel kakršenkoli vpliv na

okolje, mora investitor izpolniti zahteve zakona o varstvu
okolja, podzakonskih predpisov in občinskih predpisov, ki
urejajo varstvo okolja.

Na območju zazidalnega načrta ni dovoljeno umeščati
dejavnosti z emisijskimi učinki. Za vsak poseg v prostor, kjer
bi prišlo do negativnih vplivov na okolje, mora investitor v
skladu z veljavno zakonodajo pridobiti strokovno oceno ozi-
roma celovito poročilo o vplivih na okolje.

Pred izdajo dovoljenja za tak poseg v prostor je potre-
bno predložiti projektno dokumentacijo pristojni službi Obči-
ne Mislinja v soglasje.

b) Varstvo voda
Meteorne vode morajo biti speljane preko ustrezno

dimenzioniranih lovilcev olj in maščob ter usedalnikov, teči
morajo po ustreznem kanalu neposredno v vodotok. Na
mestih izpusta meteorne kanalizacije v vodotok mora biti
omogočen odvzem vzorcev vode za analizo kakovosti.

Pred zasipom novozgrajene kanalizacije mora biti izvr-
šen preizkus vodotesnosti, ki ga izvede podjetje, ki ima
koncesijo za to dejavnost.

c) Varstvo zraka
Za ogrevanje objektov je potrebno uporabiti takšen

energetski vir, ki ne bo prekomerno onesnaževal zraka.
Predvideno je ogrevanje objektov z utekočinjenim naftnim
plinom v skladu s predpisi.

Nove dejavnosti ne smejo prekoračevati predpisanih
emisijskih vrednosti, prav tako ne sme prihajati do neprijet-
nih vonjav, ki bi moteče vplivale na ljudi.

d) Hrup
Za vsak poseg v prostor, ki predstavlja potencialni vir

hrupa, je potrebno izdelati strokovno oceno vplivov nastaja-
jočega hrupa na okolje in njena navodila upoštevati v načrtih
za poseg v prostor.

V ureditvenem območju velja (na podlagi pretežne na-
menske rabe) III. območje varstva pred hrupom. Na mejnem
območju na vzhodni strani zazidave se nahaja stanovanjsko
območje, za katero velja II. območje varstva pred hrupom. V
zelenem pasu med zazidavo in stanovanjskim naseljem je
predvidena gosta zasaditev drevja in grmovnic.

4. POSEBNA MERILA IN POGOJI

19. člen
Celotno ureditveno območje predstavlja funkcionalno

celoto. Predvidena je gradnja treh objektov:
– objekt A,
– objekt B,
– objekt C.
Zaradi vedutne izpostavljenosti območja ter njegovih

mestotvornih značilnosti mora investitor pridobiti celostno
arhitektonsko rešitev ter pozitivno mnenje pristojne občin-
ske službe.

20. člen
Ob splošnih regulacijskih elementih veljajo za posa-

mezne objekte še naslednje določitve:
1. Objekt A
Možni posegi: v objektu se lahko umeščajo vse oblike

centralnih dejavnosti
Vertikalni gabariti:
– Vmax = 15,50m (višina kapi)
– etažnost: klet+pritličje+mansarda

Maximalna tlorisna velikost: 40 m x 25 m
Maximalna površina etaže objekta: 1000 m2

Niveleta tal kleti: 591,42 m NMV
Niveleta tal pritličja: 595,42 m NMV
Objekt je potrebno oblikovati tako, da upošteva mikro-

ambientalne kvalitete prostora, vedutno izpostavljenost, upo-
rabo avtohtonih materialov, posebno pozornost je potrebno
posvetiti oblikovanju fasad. V smeri SV-JZ (peš dostop iz SV
smeri – prireditveni prostor) naj se v okviru tlorisa objekta
uredi pokrita pasaža.

Vsi objekti morajo tvoriti likovno-prostorsko celoto.
2. Objekt B
Možni posegi: v objektu se lahko umeščajo vse oblike

centralnih dejavnosti
Vertikalni gabariti:
– Vmax = 16,50m (višina kapi)
– etažnost: klet+pritličje+mansarda
Maximalna tlorisna velikost: 35 m x 25 m
Maximalna površina etaže objekta: 875 m2

Niveleta tal kleti: 590,52 m NMV
Niveleta tal pritličja: 595,30 m NMV
Objekt je potrebno oblikovati tako, da upošteva mikro-

ambientalne kvalitete prostora, vedutno izpostavljenost, upo-
rabo avtohtonih materialov, posebno pozornost je potrebno
posvetiti oblikovanju fasad.

Vsi objekti morajo tvoriti likovno-prostorsko celoto.
3. Objekt C
Možni posegi: v objektu se lahko umeščajo vse oblike

centralnih dejavnosti
Vertikalni gabariti:
– Vmax = 11m (višina kapi)
– etažnost: klet+pritličje+mansarda
Tlorisna velikost: 35 m x 20 m
Maximalna površina etaže objekta: 700 m2

Niveleta tal kleti: 590,42 m NMV
Niveleta tal pritličja: 594,52 m NMV
Objekt je potrebno oblikovati tako, da upošteva mikro-

ambientalne kvalitete prostora, vedutno izpostavljenost, upo-
rabo avtohtonih materialov, posebno pozornost je potrebno
posvetiti oblikovanju fasad.

Vsi objekti morajo tvoriti likovno-prostorsko celoto.

21. člen
Etapnost izvajanja
Etapnost izvajanja bo potekala tako, da se bo v 1. fazi

realiziral objekt A, v 2. fazi objekt B, v 3. fazi pa objekt C.
Etapnost izvajanja je možno tudi zamenjati, vendar je

potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe.

5. KONČNE DOLOČBE

22. člen
Zazidalni načrt poslovnega središča “Lopan” je stalno

na vpogled pri:
– Občini Mislinja,
– Upravni enoti Slovenj Gradec.

23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
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Št. 35005-0002/2000
Mislinja, dne 1. februarja 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

610. Sklep o financiranju političnih strank

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94 in 70/00) in 20. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 in 115/00) je
Občinski svet občine Mislinja na 33. seji dne 30. 1. 2002
sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank

I
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranke), ki

so kandidirale kandidatke in kandidate za člane občinskega
sveta, pripadajo sredstva iz občinskega proračuna v višini
30 SIT mesečno za vsak dobljen glas.

Pravico do sredstev iz prejšnjega odstavka imajo stran-
ke, ki so na zadnjih lokalnih volitvah dobile najmanj 50%
glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega člana občinske-
ga sveta.

II
Višina sredstev, ki se v proračunu nameni za financira-

nje strank, ne sme presegati 0,2% sredstev, ki jih ima obči-
na v skladu z zakonom o financiranju občin opredeljene za
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).

III
Znesek iz prvega odstavka tega sklepa se za leto 2002

poveča za 6,4% in znaša 31,92 SIT.

IV
Sredstva se nakazujejo na žiro račun strank dvakrat

letno, prvi del do konca meseca marca, drugi del pa do
konca meseca septembra.

V
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

načinu financiranja političnih strank (Uradni list RS, št. 6/99).

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

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

Št. 024-01/99
Mislinja, dne 1. februarja 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

611. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Mislinja

Na podlagi 124. in 125. člena zakona o javnih naroči-
lih (Uradni list RS, št. 124/00) in 20. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 in 115/00) je Občinski
svet občine Mislinja na 33. seji dne 30. 1. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj

kmetijstva v Občini Mislinja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa način pridobivanja, na-

men, pogoji in oblike dodelitve finančnih sredstev, ki so v
proračunu Občine Mislinja namenjena za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva v Občini Mislinja.

2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva

v Občini Mislinja (v nadaljevanju: občina) se finančna sred-
stva usmerjajo v:

– pospeševanje strukturnih sprememb in razvojne na-
ložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko
stabilnih družinskih kmetij,

– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših de-
javnosti,

– uvajanje kakovostnih semen, plemenskih živali ter
tehnologije,

– ohranitev, varstvo in optimalno rabo kmetijskih zem-
ljišč ter ohranjanje poseljenosti,

– zagotovitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem

območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetij-
stvo,

– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj
kmetijstva.

3. člen
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja ter

usmerjanja sredstev za ohranjanje in razvoj določi Občinski
svet občine Mislinja (v nadaljnjem besedilu: svet) na predlog
odbora za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: odbor).

Letni program ukrepov se pripravi na osnovi določil
tega pravilnika in mora vsebovati najmanj:

– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in

druge pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
Predlog letnega programa pripravi komisija za kmetij-

stvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan. Letni
program sprejme župan s sklepom.

II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

4. člen
1. Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kme-

tijstva so:
– pravne in fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejav-

nost in imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini,
– društva, krožki in združenja ter strokovne in veterinar-

ske službe, ki delujejo za področje kmetijstva v občini ali
regiji.
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2. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dode-
ljujejo kot regresi, premije, podpore, subvencije, plačila
storitev in investicijski odhodki.

3. Zahtevke za dodelitev sredstev za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva vložijo upravičenci na osnovi razpisa ali javne
objave, če v tem pravilniku ni drugače določeno.

4. Zahtevke vlagajo upravičenci iz 1. točke tega člena
v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.

5. Vlagatelji, ki pridobivajo sredstva za druge upravi-
čence, morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun naj-
pozneje v dveh delovnih dneh od njihovega prejema. Vlaga-
telj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila intervencij-
skih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnje oziroma
pogodbenega sodelovanja ali nakupom blaga iz svoje trgov-
ska mreže.

6. Vlagatelj, ki pridobi sredstva za druge upravičence,
lahko upravičencu zaračuna stroške poslovanja, vendar naj-
več do 0,5% od višine sredstev.

7. Prednost imajo zahtevki, ki bodo zagotavljali aktivno
zaposlitev in razvoj kmetije na območjih s težavnejšimi pride-
lovalnimi razmerami.

5. člen
1. Razpis ali javna objava v glasilu Naša občina ali

obvestilo na drug krajevno običajen način mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev in navedbo

dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15

dni od dneva objave, ter naslov, na katerega se vložijo
zahtevki,

– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o odločitvi.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom ali javno obja-

vo zahtevane podatke, predvsem pa:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), dav-

čno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o odgovornosti za točnost podatkov.
3. Zainteresiranim upravičencem mora biti na voljo us-

trezna razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o razpisanih sredstvih za posamezni namen,
– višina deleža sofinanciranja, do katerega so upravi-

čeni,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora upravi-

čenec predložiti,
– navedbo meril za dodelitev subvencije, regresa ali

drugega finančnega transferja.

6. člen
Na podlagi določil tega pravilnika, prednostnih ciljev, ki

jih je določil svet, in pogojev razpisa ali javne objave pripravi
komisija ob sodelovanju občinske uprave predlog upravi-
čencev za dodelitev finančnih sredstev.

Izplačilo sredstev odobri župan s posebnim sklepom.

7. člen
Župan z upravičenci, katerim so bila s sklepom odo-

brena sredstva, sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– namen,
– višina sredstev,
– pogoje plačila,
– možnosti za preverjanje namenske porabe sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nena-

menski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi.

III. UKREPI

8. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva se izvajajo na

naslednjih področjih:
1. Urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastruk-

ture
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za izboljšanje fizikalno-kemič-

nih in bioloških lastnostih tal, odstranitev zarasti, ravnanje
terena ipd. Sredstva se prioritetno namenjajo za pripravo in
izvajanje ukrepov občinskega programa agrarnih operacij in
urejanje kmetijske infrastrukture in manjše agromelioracije.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za sofinanciranje izvedbe malih agromeliora-

cij lahko pridobijo upravičenci, ki so lastniki ali najemniki
kmetijskih zemljišč na območju občine v višini do 50% vre-
dnosti investicije na osnovi priloženih originalnih računov in
dokazil o plačilu računov za opravljeno investicijo.

Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi prilože-
nega programa in popisa predvidenih del, ki ga pred investi-
cijo pripravi za upravičenca kmetijska svetovalna služba ali
druga strokovna institucija. Maksimalna strnjena površina,
za katero lahko upravičenec pridobi sredstva za sofinancira-
nje, je 0,5 ha. Najvišjo vrednost za urejanje 1 ha zemljišča
na predlog komisije določi s sklepom župan. Zahtevku mora
biti priloženo dokazilo o lastništvu ali najemu zemljišča, so-
glasje najemodajalca, če gre za najeto zemljišče, in če je po
veljavnih predpisih za nameravan poseg na zemljišču potre-
bno, tudi odločba o gradbenem dovoljenju ali odločba o
priglasitvi del.

2. Urejanje pašnih površin
Namen ukrepa:
S sofinanciranjem vzpodbujati urejanje pašnih površin

in s tem preprečevati zaraščanje kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobi-

jo upravičenci, ki so lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč
na območju občine. Minimalna skupna površina pašnika, ki
se ureja na novo ali obnavlja, je 2 ha, pri skupni obremenitvi
2,5 GVŽ/ha. Sofinancira se do 50% vrednosti investicije na
podlagi priloženih originalnih računov in dokazil o plačilu
računov za opravljeno upravičeno investicijo. Upravičenost
investicije se dokazuje s priloženim mnenjem in načrtom
ureditve pašnika, ki ju pripravi kmetijska svetovalna službe.
Prednost imajo prosilci za pašnike, ki ležijo nad 700 m n.v.
Če je po veljavnih predpisih za nameravani poseg v zemlji-
šče potrebno, mora biti zahtevku priložena tudi odločba o
priglasitvi del.

3. Programi prestrukturiranja kmetij
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za podporo naložbam za pre-

strukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo proiz-
vodnje, ekološko kmetovanje in druge vrste prestrukturira-
nja, ki pomenijo razširitev kmetijske dejavnosti ali uvedbo
novih del na kmetiji.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva v višini do 30% vrednosti vlaganj v naložbo za

prestrukturiranje kmetije lahko pridobijo upravičenci z za-
htevkom na osnovi javnega razpisa. Zahtevku mora biti prilo-
ženo mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu nalo-
žbe za razvoj kmetije ter računi za nakup materiala ali oprav-
ljeno delo, vezano na naložbo, dokazila o plačilu računov in
odločba o gradbenem dovoljenju oziroma o priglasitvi del,
če to zahtevajo veljavni predpisi. Prednost imajo upravičen-
ci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
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4. Razširitev in posodobitev ter pridobitev novih zmož-
nosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih de-

javnosti, pospeševanje strukturne spremembe v kmetijstvu,
konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev in širitev
obstoječih ali uvajanje novih dejavnosti. Te dejavnosti so:
dejavnost turizma na kmetiji, predelava in prodaja kmetijskih
pridelkov, ki temelje na lastni proizvodnji, domača obrt,
predelava sadja ipd.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva v višini do 30% vrednosti vlaganj v naložbe za

dopolnilne dejavnosti lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo
zahtevka na osnovi javnega razpisa. Zahtevku mora biti prilo-
ženo mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu in smo-
trnosti uvajanje nove dejavnosti, računi za nakup materiala
ali opravljeno delo, vezano na naložbo, dokazila o plačilu
računov ter odločbo o gradbenem dovoljenju ali odločbo o
priglasitvi del, če je to potrebno na podlagi veljavnih predpi-
sov. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnov-
na dejavnost.

5. Podpora pri nakupu nove tehnologije – specialne
mehanizacije

Namen ukrepa:
Spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potre-

be večjega števila organiziranih kmetov za skupno uporabo
kmetijske mehanizacije.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, lastniki specialne

mehanizacije, s katero opravljajo storitve za kmete, ki so
organizirani za skupno uporabo kmetijske mehanizacije, z
vložitvijo zahtevka na osnovi javnega razpisa. Podpora znaša
do 30% vrednosti stroja. Zahtevku mora biti priložen origi-
nalni račun oziroma potrdilo o nakupu, dokazilo o plačilu
računa in akt, s katerim kmetje, uporabniki takšne mehani-
zacije, dokazujejo souporabo stroja.

6. Regresiranje oziroma subvencioniranje v živinorejski
in rastlinski proizvodnji

Namen ukrepa:
Namen podpor je spodbujanje nabave kvalitetnega re-

produkcijskega materiala za uvajanje ekološkega in integri-
ranega kmetovanja, obnovo sadovnjakov in za druge regre-
se oziroma subvencije, ki se določijo z letnim programom
ukrepov.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtev-

ka na osnovi javnega razpisa ali javnega obvestila, v katerem
se določijo natančnejši pogoji in višina regresa oziroma
subvencije.

7. Izobraževanje za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja izobraževanja kmetov je spodbu-

janje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proiz-
vodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sofinanciranja izobraževanja so upravičeni kmetje,

ki si želijo izpopolniti znanje z navedenim namenom. Pro-
gram izobraževanja v občini ali skupaj z upravičenci iz so-
sednjih občin organizirajo kmetijska svetovalna služba, druš-
tva s področja kmetijstva in druge strokovne organizacije.
Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje plačila honorarjev
in potnih stroškov predavateljem, uporabe prostorov za iz-
vedbo seminarjev in tečajev, nabave strokovne literature,
izvedbe strokovnih ekskurzij in demonstracijskih poskusov,
raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na podro-
čju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna
služba, ter plačilo drugih materialnih stroškov, vezanih na

posamezno obliko izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo
na podlagi letnega programa izvajalca oziroma organizatorja
izobraževanja, ki ga predloži občinski upravi najpozneje do
31. januarja za tekoče leto in ga na predlog komisije potrdi
župan s sklepom. Višina odobrenih sredstev za sofinancira-
nje posameznega izobraževalnega programa je odvisna od
za te namene razpoložljivih sredstev.

8. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih progra-
mov

Namen ukrepa:
Spodbujanje aktivnosti društev s področja kmetijstva za

izvajanje strokovnega dela, strokovnih prireditev (razstave,
demonstracije, promocije, prodaja kmetijskih pridelkov, or-
ganizirano trženje, skupni nastopi na trgu ipd.), pri izdajanju
informativnih publikacij in prenosu tržnih informacij.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičena društva in združenja, ki so

registrirana in delujejo na področju kmetijstva. Sofinancira-
nje programov in drugih aktivnosti poteka na osnovi javnega
poziva k oddaji letnega programa društva. Na predlog komi-
sije se lahko objavijo pogoji in merila za izbor programov in
drugih aktivnosti, ki jih bo sofinancirala občina. Komisija
pripravi predlog izbora za sofinanciranje programov, ki ga s
posebnim sklepom potrdi župan. Višina sofinanciranja posa-
meznega programa oziroma aktivnosti je odvisna od razpo-
ložljivih sredstev za te namene.

9. Sofinanciranje prevoza mleka
Namen ukrepa:
Delno pokrivanje stroškov prevoza mleka iz območij s

težjimi pridelovalnimi pogoji, kjer nastajajo dodatni stroški za
prevoz mleka do skupnih zbiralnic, da bi se na ta način
kompenzirali večji stroški prodaje mleka iz teh območij.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sofinanciranja prevozov mleka so upravičeni kmetje

iz območij, ki so opredeljena kot območja s težjimi pridelo-
valnimi pogoji (predvsem hriboviti predeli). Sredstva se do-
deljujejo kmetom, ki zagotavljajo prevoz mleka do skupnih
zbiralnic. Višina sredstev za te namene je odvisna od razpo-
ložljivih sredstev za te namene. Sredstva se dodelijo na
osnovi letne pogodbe z organizatorjem odkupa.

10. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetij-
stva

Namen ukrepa:
Sredstva za sofinanciranje projektov so namenjena za

vzpodbudo in podporo priprave in izvajanje razvojnih projek-
tov na področju kmetijstva.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva se dodeljujejo na osnovi pogodbe, sklenjene

o sofinanciranju med občino in nosilcem oziroma izvajalcem
projekta, in na osnovi drugih dokazil o izvajanju in financira-
nju projekta.Višina sredstev za posamezen projekt se določi
na osnovi ocene programa in razpoložljivih sredstev za te
namene.

9. člen
Del sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva lahko

župan na predlog komisije nameni za druge namene, ki niso
določeni s tem pravilnikom, a imajo pomemben vpliv na
razvoj kmetijstva.

10. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev

za posamezen ukrep za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
predvidenem v letnem programu, se le ta lahko prerazpo-
redijo za druge ukrepe, določene v skladu s tem pravilni-
kom. Na predlog komisije prerazporeditev določi župan s
sklepom.
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IV. NADZOR IN SANKCIJE

11. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občin-

ska uprava in komisija.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko uporablje-

na sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev, v
primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko uporabljena,

– da je upravičenec v zahtevku za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke ali

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

12. člen
Program izobraževanja iz ukrepa št. 7 za leto 2002

predložijo organizatorji in izvajalci izobraževanja do 28. 2.
2002.

V. KONČNE DOLOČBE

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

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

Št. 32001-0001/2002
Mislinja, dne 1. februarja 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

612. Spremembe in dopolnitve pravilnika o
podeljevanju priznanja »športnik leta« v Občini
Mislinja

Na podlagi 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo in 115/00) je Ob-
činski svet občine Mislinja na 33. seji dne 30. 1. 2002
sprejel

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

o podeljevanju priznanja »športnik leta« v Občini
Mislinja

1. člen
V pravilniku o podeljevanju priznanja »športnik leta«

(Uradni list RS, št. 8/00, 63/00 in 9/01) se v 2. členu doda
nov odstavek, ki glasi:

“Občina podeljuje vsako leto praviloma eno priznanje.”

2. člen
V drugem odstavku 6. člena na koncu stavka se bese-

de »do 15. januarja vsakega leta« nadomestijo z besedami
»do 15. novembra vsakega leta«.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporab-
ljajo pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 650-04/1999
Mislinja, dne 1. februarja 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

MURSKA SOBOTA

613. Odlok o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 29. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 3. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 80/94, 56/95
in 87/99) in 17. ter 101. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 28. seji dne
5. 2. 2002, sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota

za leto 2002

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Murska

Sobota za leto 2002 (v nadaljnjem besedilo: proračun) dolo-
ča višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter ob-
seg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.

2. člen
Proračun mestne občine sestavljajo bilanca prihodkov

in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb
ter račun financiranja proračuna. V proračun so vključeni
tudi prihodki in odhodki ožjih delov mestne občine (KS in
MČ) in Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska So-
bota.

Sestavni del proračuna so še načrt razvojnih progra-
mov za obdobje 2002–2005, načrt nabav, sistemizacija
delovnih mest neposrednih uporabnikov, ter program pro-
daje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine
Murska Sobota za leto 2002 in načrt nabav in gradenj za
leto 2002.

2. VIŠINA PRORAČUNA

3. člen
Prihodki proračuna Mestne občine Murska Sobota se

za leto 2002 določajo v višini 3.038,028.000 SIT, odhodki
pa v višini 3.038,028.000 SIT, tako da je proračun izrav-
nan. Vendar pa konto presežek na računih izkazuje primanj-
kljaj 14,393.000 SIT, ki izvira iz preplačila finančne izravna-
ve za leto 2001 v znesku 46,525.000 SIT in presežka na
računih KS v znesku 32,132.000 SIT.

Prihodki in odhodki proračuna so razvidni iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb
ter računa financiranja.
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Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 v tisoč SIT

Konto Naziv Proračun 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  3.042.371
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.476.938

70 DAVČNI PRIHODKI 1.741.737
700 Davki na dohodek in dobiček 1.268.767
703 Davki na premoženje 249.330
704 Domači davki na blago in storitve 223.640

71 NEDAVČNI PRIHODKI 735.201
710 Udeležba na dobičku in dohodki premoženja 66.577
711 Takse in pristojbine 16.300
712 Denarne kazni 5.440
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.113
714 Drugi nedavčni prihodki 631.771

72 KAPITALSKI PRIHODKI 281.360
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 74.240
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 207.120

74 TRANSFERNI PRIHODKI 284.073
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 284.073

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.975.228
40 TEKOČI ODHODKI 669.556

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 210.849
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 30.722
402 Izdatki za blago in storitve 385.724
403 Plačila domačih obresti 27.050
409 Rezerve 15.211

41 TEKOČI TRANSFERJI 1.067.020
410 Subvencije 69.000
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom 74.938
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam 204.971
413 Drugi domači trasferji 718.111

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 957.786
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 957.786

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 280.866
430 Investicijski transferji 280.866

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I–II) 67.143
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (II–I)  –

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto Naziv Proračun 2002

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  10.050
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 10.050

750 Prejeta vračila danih posojil 10.050
751 Prodaja kapitalskih deležev –

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  8.100
440 Dana posojila 8.100
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–VI.)  1.950

C) RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv Proračun 2002

VII.  ZADOLŽEVANJE (500)  –
50 ZADOLŽEVANJE –

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)  54.700
55 ODPLAČILA DOLGA 54.700

550 Odplačilo domačega dolga 54.700
IX. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II.- V.- VIII.)  14.393
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)  –69.093
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.)  –69.093

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

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko

uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki
so opredeljeni v tem proračunu.
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Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih ob-
veznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska
sredstva.

5. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi način pokri-
tja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru mož-
nih prihrankov sredstev oziroma ustreznih virov.

6. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo

in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni od-
bor in služba notranjega nadzora.

7. člen
Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren

župan.

8. člen
Župan mestne občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi postavkami v

bilanci prihodkov in odhodkov proračuna,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna,

– o najetju kratkoročnega posojila za kritje odhodkov,
če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ne more
uravnovesiti proračuna, vendar le do višine 5% sprejetega
proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračun-
skega leta.

O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati me-
stnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
mestnem svetu.

Župan poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna
za prvo poletje konec meseca julija 2002, o zaključnem
računu proračuna za leto 2002 pa najkasneje do konca 31.
marca 2003.

9. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov, davkov, terjatev in

drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna odloča mestni
svet.

Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

10. člen
V proračunsko rezervo se izločijo sredstva v višini naj-

več do 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2002 se ne
predvideva formiranje proračunske rezerve.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za name-
ne v skladu z zakonom o javnih financah in statutom mestne
občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča
župan na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave in o uporabi sredstev obvešča mestni svet s pisnimi
poročili ob obravnavi proračuna.

11. člen
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za

splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,5% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med

letom izkaže, da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O upora-
bi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem
pismeno obvešča mestni svet ob obravnavi poročila porabe
proračuna.

12. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih

cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se raz-
polagajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proraču-
na, ali pa jih v skladu s politiko investicij v določenem ob-
dobju sprejme mestni svet.

13. člen
Krajevna skupnost na katerem območju se gradi oziro-

ma izvaja preplastitev občinske ceste mora iz lastnih sred-
stev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske
vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena tudi
do sofinanciranja izgradnje pločnikov ob občinskih cestah in
pomembnejših vaških cestah, v kolikor zagotovi svoj delež
sredstev v višini najmanj 50% predračunske vrednosti inve-
sticije. Za preplastitev dotrajanih pomembnejših vaških asfal-
tiranih cest se sofinancira v višini najmanj 50% predračun-
ske vrednosti investicije s strani krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena
do sofinanciranja izgradnje vaških cest oziroma mestnih ulic
sekundarnega značaja, ki so v upravljanju krajevnih skupno-
sti oziroma mestnih četrti, v kolikor sama zagotovi najmanj
50% sredstev od predračunske vrednosti investicije.

Pri investicijah v primarno komunalno omrežje mora
krajevna skupnost oziroma mestna četrt, na območju katere
se ta izgrajuje zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj
50% od predračunske vrednosti investicije oziroma največ
1790 EUR, v tolarski protivrednosti po gospodinjstvu. Za
primarno vodovodno omrežje po deležu krajevne skupnosti
oziroma mestne četrti znaša 102 EUR, v tolarski protivre-
dnosti po posameznem priključku, za večje uporabnike pa
propocionalno glede na povprečno uporabo posameznega
individualnega priključka.

Mestni svet lahko udeležbo krajevne skupnosti oziroma
mestne četrti v specifičnih primerih spremeni.

14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijsko dela in vzdrževalna dela oddajati s pogodbo in v
skladu z zakonom o javnih naročilih.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV

15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki proračuna

se v letu 2002 ne predvideva zadolžitve z najetjem dolgo-
ročnega kredita.

Mestna občina v letu 2002 ne predvideva za izpolnje-
vanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij izdajo po-
roštev.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
V obdobju začasnega financiranja proračuna mestne

občine za leto 2002 se uporablja ta odlok in sklep župana.
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17. člen
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti

in mestne četrti se vodijo v okviru oddelka za proračun in
finance mestne občine.

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

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

Št. 40302-15/01
Murska Sobota, dne 5. februarja 2002.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

614. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana
Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990,
dopolnjenega v letu 1987

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), ter na podlagi 17. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01)
je Mestni svet občine Murska Sobota na 28. seji, dne 5. 2.
2002, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana

Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990,
dopolnjenega v letu 1987

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine M. Sobota za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Ur. objave, št. 24/86), dopol-
njenega v letu 1990 (Ur. objave, št. 10/90) – v nadaljnjem
besedilu: dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednje-
ročnega družbenega plana Občine M. Sobota za obdobje
od leta 1986–1990 (Ur. objave, št. 24/86), dopolnjenega
v letu 1987 (Ur. objave, št. 7/87) – v nadaljnjem besedilu:
srednjeročni plan, na območju Mestne občine Murska So-
bota.

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremem-

bo namenske rabe zemljišč na območju Mestne občine
Murska Sobota zaradi gradnje stanovanjskih, obrtnih, po-
slovnih in drugih objektov, ureditev rekreacijskih con in
pokopališč, ažuriranja že zgrajenih objektov, ažuriranja in
sanacije ribnikov in gramoznic, ter zaradi uskladitve z repu-
bliškim planom na področju varstva narave in varstva kul-
turne dediščine. Spremembe kmetijskih in gozdnih zem-
ljišč v nezazidana stavbna zemljišča ter ostale spremembe
so opisane v posebni tabeli, ki je podana v obrazložitvi
sprememb in dopolnitev.

3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana in sicer
se v poglavju 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne
dediščine in ostalih vrednot okolja doda besedilo:

Mestna občina Murska Sobota bo pri načrtovanju v
prostoru upoštevala smernice za varovanje in vzdrževanje
najpomembnejše naravne dediščine na svojem območju.
Najpomembnejše območje je regijski park Mura, ki zavzema
celotno dolžino levega brega reke Mure znotraj visokovo-
dnega nasipa.

Prav tako bo Mestna občina Murska Sobota upoštevala
območja in objekte iz zbirnega registra kulturne dediščine,
ki bo izdelan posebej za območje mestne občine.

4. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Ob-

čine Murska Sobota na območju Mestne občine Murska
Sobota zaradi posegov na kmetijska in gozdna zemljišča ter
zaradi prilagoditve novim občinskim mejam in sicer karte v
merilu 1:25000

1. Zasnova primarne rabe in poselitvenega sistema
2. Zasnova energetskega omrežja
3. Zasnova prometnega omrežja
4. Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
5 . Zasnova ohranjanja in izboljšanja kakovosti narav-

nih virov
6. Zasnova omrežja zvez
7. Zasnova načinov urejanja prostora
8. Zasnova vodnogospodarskih ureditev
9. Zasnova kmetijstva in gozdarstva
10. Zasnova obrambe in zaščite
ter karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
in sicer karte z oznakami: Radgona 8, 9, 10, 18, 19, 20,
28, 29, 30, 38, 39, 40, 48, 49, 50 in Turnišče 1, 11, 12,
21, 22, 23, 31.

Celotni kartografski del prostorskih sestavin planov je
izdelan v digitalni izvedbi na digitalne katastrske načrte.

5. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročne-

ga plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in
sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 za območje
Mestne občine Murska Sobota navedeni že v 4. členu zara-
di uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Murska Sobota.

6. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
območje Mestne občine Murska Sobota začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-22/97
Murska Sobota, dne 5. februarja 2002.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.
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615. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni
občini Murska Sobota za leto 2002

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 17. člena statuta Mestne občine M. Sobota (Uradni list
RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine
Murska Sobota na seji dne 5. 2. 2002, sprejel

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

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini

Murska Sobota za leto 2002

1. člen
S tem sklepom se določa povprečna gradbena cena (v

nadaljevanju: PGC) in povprečni stroški komunalnega ureja-
nja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni
občini Murska Sobota.

2. člen
PGC in povprečni stroški komunalnega urejanja stav-

bnih zemljišč v Mestni občini Murska Sobota, kot osnovna
elementa za izračun prometne vrednosti nepremičnine, v
letu 2002 znašata:

– PGC za kvadratni meter neto, koristne, uporabne,
stanovanjske površine znaša 140.000 SIT

– povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč pa znašajo 15% PGC, od tega 10% za naprave
kolektivne rabe in 5% za naprave individualne rabe.

3. člen
Korist za stavbno zemljišče se določi v odstotku od

PGC, ki se je oblikovala za kvadratni meter neto, koristne,
stanovanjske površine v družbeni gradnji in znaša:

– na območju mesta Murska Sobota 1%, kar znaša
1.400 SIT/m2,

– na območjih izven mesta Murska Sobota (naselja
Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčav-
ci, Polana, Rakičan, Satahovci in Veščica) 0,8% kar znaša
1.120 SIT/m2 .

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

o PGC in povprečnih stroških komunalnega urejanja stav-
bnih zemljišč v Mestni občini Murska Sobota za leto 2001
(Uradni list RS, št. 38/01).

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 na-
prej. PGC se valorizira s povprečnim indeksom za stano-
vanjsko gradnjo, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slove-
nije – združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega
materiala.

Št. 35005-7/01
Murska Sobota, dne 5. februarja 2002.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

616. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97) in 17. ter 96. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01),
je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 5.
2. 2002, sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I
Ukine se status javnega dobra na zemljišču, parc. št.

1348, cesta, površine 391 m2, vpisani v vložku št. 2581
k.o. Murska Sobota.

II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti

značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Murska
Sobota.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46501-3/02
Murska Sobota, dne 5. februarja 2002.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.
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MINISTRSTVA
594. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 46,

ki se nanaša na spremembo pogojev uporabe si-
stema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih po-
gojev 1025

595. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 47
o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se upo-
rabljajo od 1. avgusta 1998 dalje 1029

596. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 48
o spremembi načel za določanje stroškovne osno-
ve naprav na zračnih poteh, pogojev uporabe si-
stema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih po-
gojev ter finančnih predpisov (ter pravilnika o nji-
hovi uporabi), ki veljajo za sistem pristojbin na
zračnih poteh 1029

597. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 49
o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se upo-
rabljajo od 1. januarja 1999 dalje 1030

598. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 50
v zvezi z določanjem zamudnih obresti za pristoj-
bine na zračnih poteh, ki veljajo od 1. januarja
1999 dalje 1031

599. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 55,
s katerim se spremenijo pogoji uporabe sistema
pristojbin na zračnih poteh in plačilni pogoji 1031

600. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 57,
s katerim se spremenijo pogoji uporabe sistema
pristojbin na zračnih poteh in plačilni pogoji 1032

601. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 58
o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se upo-
rabljajo od 1. januarja 2000 dalje 1033

602. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 59
v zvezi z določanjem zamudnih obresti za pristoj-
bine na zračnih poteh, ki veljajo od 1. januarja
2000 dalje 1034

603. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 64
v zvezi z določitvijo pristojbine za enoto storitve
za Združeno kraljestvo, ki začne veljati 1. aprila
2001 1035

VSEBINA

604. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 65
o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se upo-
rabljajo od 1. januarja 2002 1035

605. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 66
v zvezi z določanjem zamudnih obresti za pristoj-
bine na zračnih poteh, ki veljajo od 1. januarja
2002 1036

OBČINE
CERKNO

606. Odlok o drugi dopolnitvi odloka o varstvu vodnih
virov v Občini Cerkno 1037

607. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Ob-
čini Cerkno 1038
MISLINJA

608. Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-
činske uprave občine Mislinja 1041

609. Odlok o zazidalnem načrtu poslovnega središča
“Lopan” 1044

610. Sklep o financiranju političnih strank 1048
611. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje

in razvoj kmetijstva v Občini Mislinja 1048
612. Spremembe in dopolnitve pravilnika o podeljeva-

nju priznanja »športnik leta« v Občini Mislinja 1051
MURSKA SOBOTA

613. Odlok o proračunu Mestne občine Murska So-
bota za leto 2002 1051

614. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska So-
bota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, do-
polnjenega v letu 1990 in družbenega plana Ob-
čine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, do-
polnjenega v letu 1987 1054

615. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini
Murska Sobota za leto 2002 1055

616. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1055

Stran Stran
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