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DRŽAVNI ZBOR

3195. Odlok o razpisu volitev predsednika republike

Na podlagi petega odstavka 103. člena ustave Repu-
blike Slovenije in prvega odstavka 5. člena zakona o volitvah
predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92) izdajam

O D L O K
o razpisu volitev predsednika republike

I
Razpisujem volitve predsednika republike.

II
Volitve predsednika republike bodo v nedeljo, 10. no-

vembra 2002

III
Za dan razpisa volitev po tem odloku, s katerim začno

teči roki za volilna opravila, se šteje 2. september 2002.

IV
Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna komi-

sija.

Št. 004-01/92-4/12
Ljubljana, dne 23. julija 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3196. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet

Na podlagi prvega odstavka 5. člena zakona o držav-
nem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) izdajam

O D L O K
o razpisu splošnih volitev v državni svet

I
Razpisujem splošne volitve v državni svet.

II
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavni-

kov lokalnih interesov bodo v sredo, 27. novembra 2002.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavni-

kov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavni-
kov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstav-
nikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek 28. no-
vembra 2002.

III
Za dan razpisa splošnih volitev po tem odloku, s kate-

rim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 9. september
2002.

IV
Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna komi-

sija.

Št. 004-01/92-5/24
Ljubljana, dne 23. julija 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3197. Razpis rednih volitev v občinske svete
županov

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega od-
stavka 104. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/2002)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v občinske svete in redne volitve

županov

1. Redne volitve v občinske svete in redne volitve župa-
nov se opravijo v nedeljo, 10. novembra 2002.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.

3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije
in Republiška volilna komisija.
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Št. 004-01/93-9/38
Ljubljana, dne 23. julija 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA

3198. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture in športa

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o izjem-
nem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki
imajo posebne zasluge (Uradni list RS, št. 14/90 – preči-
ščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 77. seji
dne 6. 6. 2002 sprejela

S K L E P
o izjemnem priznanju in odmeri starostne

pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture in športa

I
Za uspehe, dosežene z ustvarjalnim delom na kultur-

nem področju Vlada Republike Slovenije od 1. 7. 2002
dalje izjemno priznava in odmerja starostno pokojnino:

Viljemu TRAMPUŠU, v višini 70% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo,

Matiji LORENZU, v višini 80% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Milanu ŠTRUKLJU, v višini 80% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

Francetu PUNTARJU, v višini 75% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo,

Vidi SLIVNIKER BELANTIČ, v višini 70% zneska najvi-
šje pokojnine za polno pokojninsko dobo,

Zdravku BARIŠIČU, v višini 70% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

Andreju AJDIČU, v višini 70% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Tomažu ŠALAMUNU, v višini 90% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo,

Petru JOVANOVIČU, v višini 70% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo,

Juriju REJI, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,

Janezu ALBREHTU, v višini 75% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

Aleksandru KROŠLU, v višini 90% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo,

Mariji JERAJ, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,

Tonetu LAPAJNETU, v višini 90% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo,

Štefanu PLANINCU, v višini 90% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

II
Za izjemne mednarodne dosežke in vrhunske rezultate

na področju športa Vlada Republike Slovenije izjemno priz-
nava in odmerja starostno pokojnino:

Stanku LORGERJU, v višini 75% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo.

Št. 194-1/2002
Ljubljana, dne 6. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšekl. r.

3199. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinske
pokojnine družinskemu članu osebe, ki ima
posebne zasluge na področju kulture

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o
izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam,
ki imajo posebne zasluge (Uradni list RS, št. 14/90 –
prečiščeno besedilo) ter na podlagi 7. točke II. razdelka
sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Vlade Re-
publike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve,
številka 025-11/2000-2 z dne 25. 1. 2001 je Komisija
Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne
zadeve na 80. seji dne 4. 6. 2002 sprejela

S K L E P
o izjemnem priznanju in odmeri družinske

pokojnine družinskemu članu osebe, ki ima
posebne zasluge na področju kulture

Zaradi posebnih zaslug Konrada PETERNELJA na po-
dročju kulture Komisija Vlade Republike Slovenije za
kadrovske in administrativne zadeve od 1. 7. 2002 dalje
izjemno odmerja družinsko pokojnino vdovi:

Julijani PETERNELJ,
v zakonsko določenem odstotku od zneska, ki znaša

70% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo.

Št. 194-1/2002
Ljubljana, dne 4. junija 2002.

Komisija Vlade Republike Slovenije
za kadrovske in administrativne zadeve

Predsednik
Mirko Bandelj l. r.

3200. Memorandum o soglasju med Evropsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju
Slovenije v programu Skupnosti Carina 2002

Na podlagi uredbe o ratifikaciji Sklepa št. 2/2002 Pri-
družitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih do-
ločil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v progra-
mih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/2002) in sklepa
Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 79. seji dne 20. 6.
2002, se objavi

M E M O R A N D U M  O  S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo

o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti
Carina 2002
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Besedilo Memoranduma o soglasju med Evropsko sku-
pnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v
programu Skupnosti Carina 2002 in priloge se v sloven-
skem jeziku glasi:

EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana “Ko-
misija“, v imenu Evropske skupnosti

na eni strani in
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju ime-

novana “Slovenija“,
na drugi strani,

Ker Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evrop-
sko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002 glede spreje-
ma pogojev in splošnih oblik sodelovanja Republike Slove-
nije v programih Skupnosti določa splošna načela sodelova-
nja Slovenije v programih Skupnosti, pri čemer je Komisiji in
pristojnim organom v Sloveniji prepuščena določitev pose-
bnih pogojev za omenjeno sodelovanje v posameznih pro-
gramih, vključno s finančnim prispevkom,

Ker je bil program Carina 2002 vzpostavljen na podlagi
Sklepa št. 105/2000/EC Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. decembra 1999, s katerim je bil spremenjen
Sklep št. 210/97/EC o sprejemu akcijskega načrta za cari-
ne znotraj Skupnosti (Carina 2000) in odpravljen Sklep Sve-
ta 91/341/EEC1,

STA SE DOGOVORILI NASLEDNJE:

1. člen
Program

Slovenija sodeluje v programu Carina 2002 (v nadalje-
vanju imenovanem “program“) v skladu s pogoji, ki so dolo-
čeni s Sklepom št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med
Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002, ki
določa splošna načela za sodelovanje Slovenije v programih
skupnosti, in sicer pod pogoji, ki so omenjeni v 2. členu
tega memoranduma o soglasju.

2. člen
Pogoji sodelovanja v programu

1. Kolikor to dovoljuje carinska zakonodaja Skupno-
sti, Slovenija sodeluje v dejavnostih programa v skladu s cilji
in postopki, ki so določeni v Sklepu št. 105/2000/EC,
razen če narava ali vsebina dejavnosti ne dopuščata sodelo-
vanja Slovenije.

2. Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbi-
ro vlog s strani uradnikov Slovenije, morajo biti enaki tistim,
ki veljajo za uradnike državne uprave držav članic Evropske
unije.

3. Slovenija bo za sodelovanje v programu vsako leto
vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije.

4. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje
in uresničevanje programa se prišteje k znesku, ki se iz
proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obveznosti
iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti in izvrše-
vanje plačil, ki so posledica različnih ukrepov, ki so nujni za
izvajanje, vodenje in delovanja programa.

5. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe
in poročila ter druge administrativne vidike programa, se
uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.

3. člen
Finančni prispevek

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so dolo-
čena v Prilogi I.

Del omenjenega finančnega prispevka se na zahtevo
Slovenije lahko financira v okviru instrumentov zunanje po-
moči Skupnosti2.

4. člen
Poročanje in vrednotenje

Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Račun-
skega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje
in vrednotenje izvajanja programa, bosta sodelovanje Slove-
nije v programu nenehno skupno spremljali Komisija in Slo-
venija. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in
sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Skupnost
določa v okviru omenjenega programa.

5. člen
Končne določbe

Ta memorandum o soglasju se uporablja ves časa tra-
janja programa. Vendar, če Evropska skupnost sklene po-
daljšati njegovo trajanje, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih
sprememb v programu, se veljavnost tega memoranduma o
soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod pogo-
jem, da ga nobena od strani ne odpove.

Priloga je sestavni del tega memoranduma o soglasju.

Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo
pisno na podlagi soglasja obeh strani.

Ta memoranduma o soglasju začne veljati, ko ga pod-
pišeta obe strani.

Začne se izvajati s 1. julijem 2002.

V Bruslju, V Bruslju,
dne 27. junija 2002. dne 25. junija 2002.

Za Vlado Republike Slovenije Za Komisijo
v imenu Evropske skupnosti

G. Marcel Koprol Michel Vanden Abeele
Namestnik vodje Misije Generalni direktor
Republike Slovenije, GD za davke in carine
začasni odpravnik poslov

Št. 900-15/2001-12
Ljubljana, dne 20. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Priloga I

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
za program Carina 2002

1. Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v prora-
čun Evropske unije zaradi sodelovanja v programu, zna-
ša 158.895 EUR za vsako leto sodelovanja. Višina fi-
nančnega prispevka se lahko prilagodi na začetku posa-
meznega leta ob upoštevanju dejanskega števila dejav-
nosti, v katerih Slovenija namerava sodelovati v tem letu.
Prilagoditev se opravi na podlagi predpisanega poziva za
vplačilo sredstev, ki ga bo Slovenija prejela od Komisije,
kot je omenjeno v točki 5.

2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški njenega so-
delovanja v dejavnostih v okviru omenjenega programa.

1 L ES 13, 19. 1. 2000, str. 1

2 Prizadeta država vplača finančni prispevek v celoti, razen če ne zaprosi za
pomoč v okviru zunanje pomoči Skupnosti (Phare). Celotni znesek pomoči za
programe, v katerih naj bi omenjena država sodelovala, se navede v memorandu-
mu o financiranju v letnem državnem programu, ki se nanaša na omenjeno pomoč
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3. Potne stroške in stroške preživljanja predstavnikov Slo-
venije in strokovnjakov, nastale zaradi njihovega sodelo-
vanja kot opazovalcev v delu odbora, omenjenega v
členu 16C Sklepa št. 105/2000/EC, ali udeležbe na
drugih sestankih, ki se nanašajo na uresničevanje pro-
grama, bo Komisija povrnila na enaki osnovi in v skladu s
trenutno veljavnimi postopki za predstavnike držav članic
Evropske unije.

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evropske
unije, se uporablja za upravljanje prispevka Slovenije.

5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju in
na začetku vsakega naslednjega proračunskega leta Ko-
misija pošlje Sloveniji poziv za vplačilo sredstev v višini,
ki ustreza njenemu prispevku k stroškom, predvidenim s
tem memorandumom o soglasju.
Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije, ki
se glasi na evre.
Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom na
podlagi poziva za vplačilo sredstev najpozneje tri mese-
ce od datuma poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu
prispevka mora Slovenija plačati zamudne obresti na
neplačani znesek od dneva zapadlosti. Obrestna mera
je tista, ki jo Evropska centralna banka uporablja za
svoje glavne posle refinanciranja v evrih ob zapadlosti,
povečana za 1,5 odstotne točke.

MINISTRSTVA

3201. Odredba o ceniku informacijskih storitev

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o indus-
trijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja ministrica za
gospodarstvo

O D R E D B O
o ceniku informacijskih storitev

1. člen
Ta odredba določa cene za kritje stroškov informacij-

skih in drugih storitev, ki jih Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) opravlja
na podlagi točke d) prvega odstavka 5. člena in drugega
odstavka 7. člena zakona o industrijski lastnini (v nadaljnjem
besedilu: zakon) za naročnike.

2. člen
Cene storitev so:

a) Poizvedbe in posredovanje informacij

Oznaka Opis storitve Cena (SIT)
storitve

A.1 Poizvedba p o informacijskih bazah urada – za vsak profil 5.000,00
A.2 Poizvedba glede podobnosti ali identičnosti z določeno znamko 10.000,00

ali znakom
A.3 Posredovanje pisnih mnenj tujih uradov o novosti in inovativnosti 7.000,00

izumov na podlagi sklenjenih sporazumov
A.4 Selektivno razdeljevanje informacij (SDI)
A.4.1 minimalna mesečna naročnina, če skupna vsota zneskov od 3.000,00

A.5.1.1 do A.5.1.3 v obračunanem mesecu ne doseže tega
zneska

A.4.1.1 začetni profil do vključno 5 deskriptorjev 1.000,00
A.4.1.2 vsak nadaljnji deskriptor 200,00
A.4.1.3 vsak zadetek 50,00
A.5 Nestandardne informacijske storitve
A.5.1 ena ura izvajanja informacijske storitve 6.000,00
A.6 Samostojno opravljanje poizvedb
A.6.1 s priključitvijo na računalnik urada
A.6.1.1 minimalna letna naročnina, če celokupna letna poraba 15.120,00

računalniškega časa ne presega ene ure
A.6.1.2 ena sekunda dela na računalniku 4,20
A.6.2 v čitalnici urada brezplačno

b) Administrativne storitve

Oznaka Opis storitve Cena (SIT)
storitve

B.1 Izpis ali fotokopija rezultata poizvedbe – za vsako stran A4 50,00
B.2 Izpis ali fotokopija rezultata poizvedbe po telefaksu – za vsako 50,00

stran A4 + PTT
stroški

B.3 Uporaba posameznega CD-ROM v čitalnici urada 300,00
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c) Publikacije urada in druge publikacije

Oznaka Opis storitve Cena (SIT)
storitve

C.1 Posamezna številka Biltena za industrijsko lastnino – BIL 500,00
C.2 Dokumenti urada
C.2.1 skupaj do 20 strani formata A4 800,00
C.2.1 za vsako nadaljnjo stran formata A4 50,00
C.3 Letna naročnina za ESPACE-SI CD-ROM 10.000,00
C.4 Tuji dokumenti
C.4.1 skupaj do 20 strani formata A4 1.500,00
C.4.2 za vsako nadaljnjo stran formata A4 50,00

3. člen
Plačila do višine 10.000 SIT lahko naročnik plača v

gotovini na blagajni urada.

4. člen
Za storitve, katerih celotni znesek je manjši od 15.000

SIT, pošlje urad naročniku račun skupaj z rezultati storitve.
Če je znesek storitve višji, urad naročnika najprej pozove za
celotno plačilo in izroči rezultate storitve po prejemu celot-
nega plačila.

Tolarska protivrednost zneskov v tuji valuti za storitve
tujih uradov po točki A3 se izračunava po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan izstavitve računa.

5. člen
Poizvedbe in posredovanje informacij po tej odredbi ne

zavezujejo urada pri odločanju o upravnih zadevah, ki se
nanašajo na podelitev patentov in registracijo modelov,
znamk ali geografskih označb.

Urad ne jamči za popolnost danih informacij in v zvezi z
njimi ne prevzema odgovornosti.

6. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati uredba o

cenah informacijskih in drugih storitev Urada RS za intelek-
tualno lastnino (Uradni list RS, št. 57/96).

7. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-3/02
Ljubljana, dne 8. julija 2002.

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.

3202. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih
raziskovalcev v gospodarstvo

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS/I, št. 8/91), zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 52/02) in zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 103/01, 111/01 in 30/02) ter pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
66/01 in 53/02) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport,
v soglasju z ministrico za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o usposabljanju in vključevanju mladih

raziskovalcev v gospodarstvo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa obliko raziskovalno-razvojnega

usposabljanja in podiplomskega študija ter način vključeva-
nja mladih raziskovalcev v gospodarske organizacije, pogo-
je za vključitev v usposabljanje, postopek za izbor prijav,
financiranje ter način spremljanja usposabljanja (v nadalj-
njem besedilu: usposabljanje).

2. člen
Ministrstvo, pristojno za znanost in Ministrstvo, pristoj-

no za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvi) sku-
paj financirata usposabljanje mladih raziskovalcev iz gospo-
darstva z namenom, da se vzpostavijo in širijo raziskovalno-
razvojne skupine pri pravnih osebah, ki se ukvarjajo z go-
spodarsko dejavnostjo.

Ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedi-
lu: ministrstvo) je pooblaščeno za sprejem sklepa o višini
subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev iz gospo-
darstva in vodenje celotnega postopka.

3. člen
Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev iz dr-

žavnega proračuna se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

4. člen
Na javni razpis prijavi kandidate pravna oseba, ki se

ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, tehnološki center ali
regionalna razvojna agencija (v nadaljnjem besedilu: pred-
lagatelj). Predlagatelj mora imeti v svoji sestavi raziskoval-
no-razvojno skupino ali izkazovati sodelovanje z raziskoval-
no skupino organizacije, ki bo usposabljala mladega razi-
skovalca.

Predlagatelj iz prejšnjega odstavka lahko prijavi na raz-
pis kandidata, samo če izpolnjuje naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije ali Slovenec brez
slovenskega državljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki
Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slove-
nije;

– je državljan članic Evropske unije, ki ima pravico do
izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan Republike
Slovenije;

– je tuj državljan, pod pogojem, da se uporablja načelo
vzajemnosti;

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
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– ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj
(brez diplome) najmanj 8, oziroma izjemoma tudi nižjo, če je
že vpisan na podiplomski študij;

– ni starejši od 33 let, s tem, da predloži dokumentaci-
jo o raziskovalnih rezultatih in oceno le-teh.

5. člen
Sredstva za usposabljanje se dodelijo za določen čas,

in sicer za doktorat znanosti do največ štiri leta in šest
mesecev.

Mladi raziskovalec, ki se usposablja za pridobitev dok-
torata znanosti, lahko usposabljanje zaključi s pridobitvijo
magisterija. Ministrstvi v tem primeru financirata usposablja-
nje mladega raziskovalca do največ 2 leti in šest mesecev,
vendar po tem, mladi raziskovalec nima več pravice do
nadaljnjega financiranja.

Ministrstvi skrajšata dobo financiranja, navedeno v pr-
vem odstavku tega člena, za eno leto, če je kandidat že
vpisan v drugi letnik podiplomskega študija in za dve leti, če
je že zaključil drugi letnik ali če ima že zaključen magisterij,
pa ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev.

6. člen
Minister, pristojen za področje znanosti in minister,

pristojen za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministra)
pooblastita uradno osebo ministrstva (v nadaljnjem besedi-
lu: uradna oseba) za opravljanje nadzora nad porabo dode-
ljenih sredstev.

7. člen
Ministrstvi skupaj imenujeta komisijo za ocenjevanje

mladih raziskovalcev iz gospodarstva (v nadaljnjem besedi-
lu: komisija), ki predstavlja strokovno posvetovalno in ek-
spertno telo obeh ministrstev. V komisiji so enakovredno
zastopani predstavniki znanstvenih področij in gospodar-
stva. Komisija ima osem članov in je imenovana za štiri leta.
Predsednika komisije, njegovega namestnika in člane komi-
sije imenujeta ministra.

Komisija pripravi predlog smernic za javni razpis za
financiranje mladih raziskovalcev iz 3. člena tega pravilnika
ter sodeluje pri vsebinskih in metodoloških vprašanjih veza-
nih na financiranje mladih raziskovalcev.

Delo komisije določa poslovnik.

II. JAVNI RAZPIS

8. člen
Ministrstvi objavita javni razpis za financiranje usposab-

ljanja mladih raziskovalcev enkrat letno v Uradnem listu RS,
praviloma do 31. marca tekočega leta.

9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. celotno ime in naslov obeh ministrstev;
2. predmet razpisa;
3. pogoje razpisa;
4. merila za ocenjevanje vlog iz 17., 18., 19. in 20.

člena tega pravilnika;
5. orientacijsko vrednost sredstev za izvedbo progra-

ma v tekočem letu;
6. obliko, rok in način oddaje prijav;
7. rok, v katerem bo predlagatelj obveščen o izbiri in

financiranju;

8. datum odpiranja prijav;
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani

dvignejo razpisno dokumentacijo.

10. člen
Prijava na javni razpis se vloži neposredno pri mini-

strstvu, pristojnem za znanost ali po pošti in na predpisanem
obrazcu.

Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je prispela
na ministrstvo, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najka-
sneje zadnji dan razpisnega roka in do ure določene z
javnim razpisom.

Nepravočasno prispele prijave ministrstvi vrneta pred-
lagatelju.

11. člen
Predlagatelj mora predložiti k prijavi na razpis:
– okvirni program raziskovalnega usposabljanja na raz-

vojno-raziskovalnih projektih predlagatelja ali projektih razi-
skovalne skupine organizacije, kjer bo potekalo usposablja-
nje;

– seznam raziskovalno-razvojnih projektov predlagate-
lja v izvajanju ali načrtovanih;

– pregled projektov raziskovalne skupine, relevantnih za
program usposabljanja kandidata in za razvoj predlagatelja;

– razvojni program organizacije;
– dokazilo o državljanstvu;
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija in

dokazilo o opravljenih izpitih na podiplomskem študiju, če je
kandidat že vpisan;

– pisno izjavo predlagatelja, da bo kandidata v času
usposabljanja razbremenil delovnih dolžnosti, ki niso v funkci-
ji raziskovalno-razvojnega dela in podiplomskega študija;

– pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki,
navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s tem pravilnikom.

12. člen
Okvirni program raziskovalnega usposabljanja kandi-

data za mladega raziskovalca je sestavljen iz raziskovalnega
in študijskega programa.

Raziskovalni program obsega:
– izhodišče raziskovalne naloge mladega raziskovalca

in njeno umestitev v raziskovalno-razvojni projekt predlaga-
telja ali raziskovalne skupine;

– delovno hipotezo in metode dela;
– cilje raziskave in predvidene rezultate.
Študijski program mora biti časovno opredeljen.
Program podpišejo raziskovalni mentor, vodja razisko-

valne skupine (predlagatelja ali podizvajalca), poslovodni
organ predlagatelja (in podizvajalca) in kandidat.

Naloge kandidata, mentorja, izvajalca (in podizvajalca)
morajo biti okvirno opredeljene tako vsebinsko, organizacij-
sko, kot tudi terminsko.

13. člen
V seznamu raziskovalno-razvojnih projektov mora biti

označen projekt, na katerem dela mentor in bo tja vključen
tudi mladi raziskovalec. Seznam projektov podpiše tudi vo-
dja raziskovalne skupine.

14. člen
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem

obrazcu zaporedno številko in datum prejema prijave na
razpis. Kopijo potrjenega obrazca o prijavi kandidata se vrne
predlagatelju v 15 dneh od odpiranja prijav.
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Odpiranje prijav prispelih na javni razpis je javno.
Komisija za vodenje postopka mora sproti voditi zapi-

snik o odpiranju prijav, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma naziv predlagateljev, ki so vložili prija-

ve;
5. vrstni red odpiranja prijav, ugotovitve o popolnosti

prijav z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popol-
ne prijave.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.

15. člen
V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so

pravočasno oddane v razpisnem roku in imajo vse elemen-
te, zahtevane z razpisno dokumentacijo. Kolikor je kateri od
elementov pomanjkljiv, Komisija za vodenje postopka o tem
pisno obvesti prijavitelja in ga pozove, da ga v roku 8 dni
dopolni.

Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolni, se zavržejo.

Predložena dokumentacija se vrne predlagatelju.

III. OCENJEVANJE

16. člen
Popolne prijave pošlje uradna oseba komisiji za oce-

njevanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva. Vsaki prijavi
priloži obrazec ocenjevalnega lista in priloge, ki so njegov
sestavni del, in sicer: kvantitativno analizo uspešnosti razi-
skovalne skupine, prikaz uspešnosti usposabljanja mladih
raziskovalcev pri posameznem mentorju in reference men-
torja.

Komisija ocenjuje:
– ustreznost mentorja;
– ustreznost raziskovalne skupine organizacije, kjer bo

usposabljanje potekalo;
– ustreznost kandidata;
– program usposabljanja;
– raziskovalno-razvojno usmeritev predlagatelja, njego-

ve razvojne možnosti in kadrovske potrebe.
Komisija pripravi oceno za vsako prijavo posebej, na-

to pa še predlog prioritetne liste vseh prijav, ki jih je oce-
njevala.

17. člen
Ustreznost mentorja se oceni z vidika mednarodnih

znanstvenih referenc in njegove uspešnosti pri prenosu zna-
nja in dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev.

Mentor mora izpolnjevati pogoje, določene s predpisi s
področja raziskovalne dejavnosti:

– imeti mora doktorat znanosti;
– objavljena znanstvena dela v mednarodno priznanih

revijah, v zadnjih petih letih;
– biti mora v delovnem razmerju v raziskovalni skupini;
– sodelovati mora v vsaj enem raziskovalno-razvojnem

projektu, ki ga sofinancirata ministrstvi.
Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade razisko-

valce hkrati (upoštevajo se tudi mladi raziskovalci, ki jim
status miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba iztekla, niso pa
še uspešno zaključili programa).

Mentor se mora zavezati, da bo mlademu raziskovalcu
na razpolago najmanj dve uri tedensko za usmerjanje in
pomoč pri njegovem raziskovalnem delu.

18. člen
Ustreznost raziskovalne skupine organizacije, kjer bo

usposabljanje potekalo se oceni na podlagi:
– znanstvene odličnosti raziskovalne skupine (glede na

kazalce znanstvene uspešnosti), inovativnosti in njenega po-
mena za razvoj področja;

– povezanosti raziskovalne skupine z uporabniki;
– rezultatov raziskovalne skupine pri dosedanjem uspo-

sabljanju mladih raziskovalcev;
– ocene kadrovskih potreb in razvojnih možnosti po-

dročja.

19. člen
Ustreznost kandidata se oceni z vidika uspešnosti do-

diplomskega oziroma podiplomskega študija, starosti kandi-
data, prejetih nagradah in priznanjih in morebitnih razisko-
valnih rezultatov.

20. člen
Program usposabljanja se oceni z vidika zahtevnosti

programa, njegove zasnove in relevance pomembne za go-
spodarstvo.

IV. ODLOČANJE

21. člen
Dokončno listo za financiranje raziskovalnega uspo-

sabljanja in podiplomskega študija mladih raziskovalcev iz
gospodarstva sprejmeta oba ministra s sklepom.

22. člen
Uradna oseba obvesti predlagatelje o rezultatih izbora

prijav v 45 dneh od zaključka razpisa.
Obvestilo o rezultatih izbora vsebuje podatke o:
– upravičencu do financiranja;
– mentorju in področju usposabljanja;
– cenovni kategoriji;
– začetku in predvidenem trajanju usposabljanja;
– kratko obrazložitev odločitve.

23. člen
Predlagatelj ima v 8 dneh od prejema sklepa, da nje-

gov(i) kandidat(i) ni(so) bil(i) sprejet(i) na usposabljanje pravi-
co vložiti pritožbo. V pritožbi mora natančno opredeliti razlo-
ge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne more-
jo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav.

O pritožbah odločita oba ministra s sklepom, na pred-
log strokovne službe, v roku 15 dni od dneva prejema prito-
žbe. S sklepom lahko spremenita svojo prvotno odločitev.
Odločitev je dokončna.

VI. IZVAJANJE FINANCIRANJA

24. člen
Ministrstvi skleneta z izvajalcem programa usposablja-

nja ter podizvajalcem (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) po-
godbo o financiranju usposabljanja mladega raziskovalca, v
kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in
obveznosti. S pogodbo se lahko določi, da delodajalec krije
določene stroške pri usposabljanju mladega raziskovalca.
Predlagatelj lahko v okviru danih možnosti in izpolnjevanju
vseh pogojev izbere datum začetka financiranja.

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v
15 dneh od prejema le-te. Pogodbi je dolžan priložiti pogod-
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bo o zaposlitvi mladega raziskovalca in potrdilo o vpisu na
podiplomski študij. Slednje ne velja za mlade raziskovalce z
opravljenim magisterijem.

25. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je treba katero od sesta-

vin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti izvajalca o
pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove,
da jih odpravi.

Če izvajalec v 15 dneh po prejemu obvestila ne dopolni
pogodbene dokumentacije, ministrstvi odstopita od skleni-
tve pogodbe.

VI. KRAJŠE OBLIKE USPOSABLJANJA MLADIH
RAZISKOVALCEV V TUJINI

26. člen
Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje ministrstvi

že financirata, se lahko omogoči krajše usposabljanje v tujini
v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma razi-
skovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela dok-
torata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplom-
skega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol.

27. člen
Ministrstvi krajše usposabljanje v tujini odobrita na pred-

log raziskovalne skupine organizacije, ki izvaja usposablja-
nje mladega raziskovalca.

Predlog mora vsebovati:
– okvirni program dela oziroma usposabljanja v tuji razi-

skovalni instituciji;
– predvideni začetek in čas trajanja usposabljanja;
– povabilo oziroma dogovor s tujo institucijo;
– potrdilo o eventualni višini štipendije iz drugih virov.
V primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka se višina

mesečnega obroka financiranja usposabljanja mladega razi-
skovalca lahko ustrezno zniža.

Če ministrstvi predlogu raziskovalne skupine za uspo-
sabljanje mladega raziskovalca v tujini ugodita, skleneta iz-
vajalec in mladi raziskovalec pogodbo o načinu koriščenja
sredstev do katerih je mladi raziskovalec upravičen, na pod-
lagi pogodbe o njegovem usposabljanju, sklenjene med
ministrstvoma in izvajalcem.

VII. SPREMLJANJE USPOSABLJANJA MLADIH
RAZISKOVALCEV

28. člen
Izvajalec je dolžan poročati o usposabljanju mladega

raziskovalca v roku, ki je naveden v pogodbi, in v ta namen
poslati ministrstvu letno oziroma zaključno poročilo v skladu
z navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o
usposabljanju mladega raziskovalca, ki ga izda ministrstvo.

Ob zaključku usposabljanja mora biti poročilu priložen
tudi finančni obračun.

Če poročilo in finančni obračun nista posredovana do
roka, določenega v pogodbi, lahko ministrstvi za čas zamu-
de ne izplačata sredstev predvidenih po pogodbi.

29. člen
Izvajalec je najkasneje do desetega v mesecu dolžan

sporočiti ministrstvu vsako spremembo v zvezi z usposablja-
njem mladega raziskovalca, ki se nanaša na odhod na voja-
ško usposabljanje, porodniški dopust, daljšo bolezensko
odsotnost, spremembo ali prekinitev zaposlitve.

Zaradi spremenjenih okoliščin, določenih v prejšnjem
odstavku, se lahko izplačevanje sredstev, dogovorjenih s
pogodbo, začasno ali v celoti prekine.

Če izvajalec predlaga spremembo mentorja ali razisko-
valne skupine, uradna oseba skupaj s komisijo preveri ustrez-
nost zamenjave.

30. člen
Sredstva ministrstev se smejo uporabljati le za namene

in v razmerjih kot to izhaja iz tega pravilnika, pogodbe in
navodila o porabi sredstev za usposabljanje mladih razisko-
valcev.

Izvajalec je dolžan omogočiti ministrstvoma vpogled v
porabo sredstev, ki jih prejema na podlagi pogodbe.

V pogodbi ministra pooblastita odgovorni osebi za
skrbnika pogodbenih določil. Skrbnik pogodbe, ki je dolo-
čen s strani ministrstva, pristojnega za gospodarstvo je od-
govoren za izvedbo plačil in nadzor nad porabo sredstev, ki
jih zagotavlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

31. člen
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je

izvajalec dolžan o tem takoj poročati ministrstvoma. Mini-
strstvi lahko začasno ustavita ali prekineta financiranje oziro-
ma odstopita od pogodbe.

Prekinitev usposabljanja na zahtevo izvajalca ali na že-
ljo mladega raziskovalca, v prvih šestih mesecih financiranja
nima finančnih posledic za podpisnika pogodbe, razen, če
ministrstva ugotovita nenamensko porabo sredstev.

Odgovornost izvajalca v primeru prekinitve usposablja-
nja v naslednjih letih se opredeli v pogodbi o financiranju
usposabljanja mladega raziskovalca.

Če ministrstvi odstopita od pogodbe zaradi nenamen-
ske porabe sredstev, je izvajalec dolžan izplačana sredstva
vrniti v realni vrednosti, skupaj z zamudnimi obrestmi, v
roku, ki ga določita ministrstvi.

Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor dok-
torata) ni dosežen v pogodbenem roku oziroma roku po-
daljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev
ministrstev, je izvajalec dolžan vrniti 50% izplačanih sredstev.

32. člen
Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje

(zagovor doktorata) pred iztekom pogodbenega roka, se mu
za čas, ki preostane do izteka pogodbe, lahko podeli nagra-
da, ki predstavlja 30% njegove mesečne bruto plače brez
davkov, za vsak predčasno končani mesec usposabljanja,
vendar največ za dvanajst mesecev.

Raziskovalni skupini organizacije, kjer je potekalo uspo-
sabljanje mladega raziskovalca, ki je program usposabljanja
predčasno zaključil, se uspeh upošteva pri novih nastavitvah
mladih raziskovalcev.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
Za mlade raziskovalce, ki so bili sprejeti na usposablja-

nje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se financiranje uspo-
sabljanja izpelje v skladu s pravili, ki so veljali ob sklenitvi
pogodbe.

V primeru, da mladi raziskovalec opravi magistrsko
usposabljanje z zagovorom magisterija do izteka pogodbe-
nega roka (v 2 letih in 6 mesecih), ima možnost takojšne
obravnave prijave za nadaljevanje usposabljanja do doktora-
ta, vendar je doba financiranja za nadaljevanje usposablja-
nja do doktorata največ dve leti.
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34. člen
Druga alinea drugega odstavka 4. člena tega pravilnika

se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k
Evropski uniji.

35. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-113/2002
Ljubljana, dne 17. julija 2002.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

Soglašam!
Ministrica

za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

3203. Pravilnik o prenehanju uporabe odredbe o
obveznem atestiranju regulatorjev tlaka za
utekočinjen plin propan – butan

Na podlagi 20. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99 in 54/00) izdaja ministrica za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o prenehanju uporabe odredbe o obveznem

atestiranju regulatorjev tlaka za utekočinjen plin
propan – butan

1. člen
Odredba o obveznem atestiranju regulatorjev tlaka za

utekočinjen plin propan – butan (Uradni list SFRJ, št. 20/86)
se preneha uporabljati.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-66/2002
Ljubljana, dne 16. julija 2002.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo

3204. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah

Na podlagi 8. člena zakona o izvajanju dogovora o
politiki plač za obdobje 2002–2004, (Uradni list RS. št.
59/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

N A V O D I L O
za prikazovanje podatkov o plačah

1. člen
Delodajalci v Republiki Sloveniji prikazujejo podatke o

plačah na posebnih obrazcih, ki so sestavni del tega navodi-
la. Ob izplačilu plač delodajalci – pravne osebe predložijo
obrazce Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evi-
dence in storitve, delodajalci – zasebniki, ki opravljajo de-
javnost pa Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ).

2. člen
Delodajalci iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu:

delodajalci) na obrazcih prikazujejo podatke le za tisti del
plač, ki se izplačujejo v breme delodajalcev, vključno s
podatki o plačah pripravnikov.

Podatki o plačah se na obrazcih prikazujejo ločeno, in
sicer za:

– zaposlene po kolektivnih pogodbah in
– zaposlene za katere ne veljajo kolektivne pogodbe.
Na obrazcih o plačah se ne prikazujejo podatki o pla-

čah za brezposelne osebe, ki so vključene v programe
javnih del na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo
sklenejo z izvajalcem del in prejemajo plačo na podlagi
četrtega odstavka 53. člena zakona o zaposlovanju in zava-
rovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94 in 69/98).

3. člen
Odgovorna oseba s podpisom na obrazcu jamči za

resničnost in točnost podatkov o izplačanih plačah pri delo-
dajalcu.

4. člen
Ob mesečnem izplačilu plač predložijo delodajalci pri-

stojnemu organu obrazec 1.

Obrazec 1 vsebuje naslednje podatke:

Zap.
št. Opis

A) ZAPOSLENI, ZA KATERE VELJAJO KOLEKTIVNE
POGODBE

1. Število zaposlenih, izračunano iz ur v mesecu, za
katere je bila obračunana plača oziroma nadomestilo
v breme delodajalca.

2. Znesek izplačanih plač za tekoči mesec na podlagi
kolektivne pogodbe in zakona, izplačan za tekoči
mesec v breme delodajalca.

3. Izplačana najnižja plača za tekoči mesec (plača za
polni delovni čas).

4. Število zaposlenih, ki prejemajo plačo na ravni mini-
malne plače.

B) ZAPOSLENI, ZA KATERE NE VELJAJO KOLEKTIV-
NE POGODBE

5. Število zaposlenih, izračunano iz ur v mesecu, za
katere je bila obračunana plača oziroma nadomestilo
v breme delodajalca.

6. Znesek izplačanih plač v skladu z zakonom za tekoči
mesec v breme delodajalca.

C) PLAČE IZ NASLOVA USPEŠNOSTI POSLOVANJA
7. Kumulativni znesek, izplačan na podlagi 6. člena

zakona za zaposlene, za katera veljajo kolektivne
pogodbe.

8. Razmerje med zneskom iz zap. št. 7 in povprečno
mesečno plačo za obdobje, za katerega so ugotov-
ljeni pozitivni rezultati, izraženo v indeksu (zap. št. 7:
povprečno plačo)x100.
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Zap.
št. Opis

9. Kumulativni znesek, izplačan na podlagi 6. člena
zakona za zaposlene, za katere ne veljajo kolektivne
pogodbe.

10. Razmerje med zneskom iz zap. št. 9 in povprečno
mesečno plačo za obdobje, za katerega so ugotov-
ljeni pozitivni rezultati, izraženo v indeksu (zap. št. 9:
povprečno plačo)x100.

11. Kontrolni seštevek.

Pod zap. št. 3 se vpiše najnižja plača, izplačana za
tekoči mesec, preračunana na polni delovni čas.

Pod zap. št. 4 se vpiše podatek o številu zaposlenih,
ki prejemajo plačo na ravni minimalne plače, določene z
zakonom o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o
regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list
RS, št. 39/99, 124/00 in 48/01) in usklajene na podlagi
5. člena zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za
obdobje 2002-2004 (Uradni list RS, št. 59/02 – v nadalj-
njem besedilu: zakon). Delodajalec, ki izplačuje najnižjo
plačo nad ravnijo minimalne plače tega podatka ne izpolni.

Podatki pod zap. št. 7, 8, 9 in 10 se vpisujejo samo ob
izplačilu plač na podlagi 6. člena zakona. Podatek iz zap. št.
7 se ne vključuje v podatek pod zap. št. 2. Podatek iz zap.
št. 9 se ne vključuje v podatek pod zap. št. 6.

5. člen
Delodajalci, za katere velja zakon o sistemu plač v

javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) posredujejo tudi
podatke o plačah zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne
pogodbe. Podatke posredujejo na obrazcu 1A, ki vsebuje
sledeče podatke:

Zap. Opis
št.

1. Število zaposlenih, izračunano iz ur v mesecu, za
katere je bila obračunana plača oziroma nadomestilo
v breme delodajalca.

2. Znesek izplačanih plač za tekoči mesec v breme
delodajalca.

3. Podatek o plači za tekoči mesec, za vsakega zapo-
slenega, za katerega ne veljajo kolektivne pogodbe,
z nazivom delovnega mesta.

4.
.
.
170. Kontrolni seštevek

Pod zap. št. 170 se vpiše kontrolni seštevek, v katere-
ga se seštejejo podatki od zap. št. 1 do zadnjega vpisanega
podatka. Če je več zaposlenih z istim nazivom delovnega
mesta, se za vsakega zaposlenega vpiše podatek pod svojo
zap. št.

Javni zavodi, javna podjetja, agencije, skladi in  druž-
be, katerih ustanovitelj oziroma večinski lastnik je Republi-
ka Slovenija, morajo v Obrazcu 1A navesti ministrstvo,
pristojno za področje, na katerem deluje javni zavod, javno
podjetje, agencija, sklad ali  družba ter organizacijsko obli-
ko, tako da:
1. V zaglavje obrazca – v kodeks 25. vpišejo šifro, iz katere

bo razvidno pristojno ministrstvo, in sicer:
01 ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,

02 ministrstvo za gospodarstvo,
03 ministrstvo za finance,
04 ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
05 ministrstvo za kulturo,
06 ministrstvo za okolje in prostor,
07 ministrstvo za promet
08 ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
09 ministrstvo za zdravje,
10 ministrstvo za informacijsko  družbo.

2. V zaglavje obrazca – v kodeks 27 vpišejo šifro, iz katere
je razvidna organizacijska oblika oziroma vrsta lastništva,
in sicer:
1 javni zavod,
2 javno podjetje,
3 sklad,
4 agencija,
5  družba v večinski lasti države.

6. člen
Ob izplačilu plač na podlagi 6. člena zakona delodajal-

ci ugotavljajo poslovni izid na podlagi podatkov iz poslovnih
knjig, ki se izkazujejo na obrazcu Izkaz poslovnega izida.
Podatki se vpišejo v Obrazec 2, ki vsebuje naslednje podat-
ke:

v 000 SIT
Zap.
št. Postavka Znesek

1. Celotni poslovni izid
2. Odstotek celotnega poslovnega izida (zap.

št. 1), ki se nameni za plače zaposlenih za
katere veljajo določila kolektivnih pogodb.

3. Obseg sredstev, ki se nameni za plače
zaposlenih za katere veljajo kolektivne po-
godbe, na podlagi 6. člena zakona (zap.
št. 1 x zap. št. 2):100.

4. Odstotek celotnega poslovnega izida (zap.
št. 1), ki se nameni za plače zaposlenih za
katere ne veljajo kolektivne pogodbe.

5. Obseg sredstev, ki se nameni za plače na
podlagi 6. člena zakona (zap. št. 1. x zap.
št. 4):100.

Delodajalci, ki ne sestavljajo obrazca Izkaz poslovnega
izida, vpišejo v obrazec ustrezne podatke iz poslovnih knjig.

7. člen
Obrazci 1, 1A in 2 iz 4., 5. in 6. člena tega navodila so

sestavni del tega navodila in so objavljeni skupaj z njim.

8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS in se uporablja za prikazovanje podatkov o
izplačanih plačah, ki se nanašajo na mesec avgust 2002 in
dalje.

Št. 017-02-0003/96-7
Ljubljana, dne 22. julija 2002.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino in socialne
zadeve
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3205. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije za
ekonomske vede, ustanove

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 39. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02), v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o
ustanovitvi Fundacije za ekonomske vede, ustanove, s se-
dežem v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, ministrica za šol-
stvo, znanost in šport izdajam

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Fundacije za ekonomske

vede, ustanove
Soglašam z aktom o ustanovitvi Fundacije za ekonom-

ske vede, ustanove, s sedežem v Ljubljani, s katerim so
ustanovitelji Ivo Fabinc, Šemnik 38, Izlake, Tone Hrastelj,
Židovska 5, Ljubljana, Alojz Klemenčič, Ulica Malči Beličeve
55, Ljubljana, Aleš Mižigoj, Starletova 21, Ljubljana, Metka
Potočnik, Rožna dolina cesta XXI/12a, Ljubljana, ki jih za-
stopa pooblaščenec Vekoslav Potočnik iz Ljubljane, Rožna
dolina cesta XXI/12a, ustanovili Fundacijo za ekonomske
vede, ustanovo, z namenom pospeševanja izobraževalne-
ga, pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela na Eko-
nomski fakulteti v Ljubljani, o čemer je notarka Metka Zu-
pančič iz Ljubljane, Vilharjeva 27, dne 3. julija 2002 izdala
notarsko listino št. SV 379/02.

Z ustanovo upravlja tričlanska uprava v sestavi: Veko-
slav Potočnik, predsednik uprave, Tone Hrastelj, član in
Stanko Koželj, član.

Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 111.016 SIT.
Naslov sedeža ustanove ob ustanovitvi je Kardeljeva

ploščad 17, Ljubljana.

Št. 022-1049/2002
Ljubljana, dne 9. julija 2002.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

3206. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za
katera je bilo od 11. 4. 2002 do 19. 7. 2002
izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02 in
13/02-ZKrmi) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera
je bilo od 11. 4. 2002 do 19. 7. 2002 izdano

dovoljenje za promet
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Št. 5363-57/02-176
Ljubljana, dne 19. julija 2002.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.

Direktor

3207. Seznam zdravil, za katera je od 1. 6. 2002 do
19. 7. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02 in
13/02-ZKrmi) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je od 1. 6. 2002 do 19. 7. 2002

prenehalo veljati dovoljenje za promet
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Št. 5363-56/02-175
Ljubljana, dne 22. julija 2002.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.

Direktor
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3208. Seznam zdravil, za katera je bilo od 1. 6. 2002 do 19. 7. 2002 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 17/02 in
13/02-ZKrmi) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je bilo od 1. 6. 2002 do 19. 7. 2002 izdano dovoljenje za promet
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Št. 5363-55/02-174
Ljubljana, dne 22. julija 2002.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.

Direktor

BANKA SLOVENIJE

3209. Sklep o tarifi, po kateri se zaračunavajo
nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka
Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila

za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

1. člen
Banka Slovenije zaračunava storitve, ki jih opravlja s

svojim poslovanjem po naslednji tarifi:

Tarifna
številka Vrsta posla Višina plačila

1 2 3

I. DEVIZNI POSLI
PLAČILNI PROMET S TUJINO

1. Plačila v tujino, iz tujine in 1 promil, najmanj 1.500 SIT,
nostro čeki največ 100.000 SIT
Pri medbančnih transferjih se nadomestilo po tej tarifni postavki ne zaračunava.

2. Naknadne spremembe 1.000 SIT

3. Dokumentarni in čisti inkaso
a) – loro in nostro dokumentarni inkaso 1,5 promila, najmanj 2.000 SIT,
proti plačilu ali na podlagi meničnega največ 20.000 SIT
akcepta
– izročitev dokumentov brez plačila, 1,5 promila, najmanj 2.000 SIT,
vrnitev dokumentov, preklic ipd. največ 20.000 SIT
– sprememba 2.000 SIT
b) – pridobitev meničnega akcepta 1,5 promila, najmanj 2.000 SIT,

največ 20.000 SIT
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Tarifna
številka Vrsta posla Višina plačila

1 2 3

4. Dokumentarni akreditivi
– odpiranje akreditiva 1 promil, najmanj 2.000 SIT
– notifikacija 1 promil, najmanj 2.000 SIT

za vsako začeto trimesečje
– konfirmacija 2 promila, najmanj 2.000 SIT

za vsako začeto trimesečje
– prevzemanje dokumentov 1,5 promila, najmanj 2.000 SIT
– sprememba akreditivnih pogojev 2.000 SIT
Pri terminskih akreditivih se nadomestilo zaračunava do poteka veljavnosti obveznosti plačila.

5. Reimburs
– notifikacija reimbursnega pooblastila 2.000 SIT
– potrditev reimbursnega pooblastila 2 promila, najmanj 2.000 SIT

za vsako začeto trimesečje
– provizija za evidenco 1.000 SIT
– provizija za plačilo 1.000 SIT
Banka Slovenije zaračunava storitve po zgoraj navedenih tarifah le za storitve, ki jih opravlja sama. Če storitve za njo opravljajo
druge banke, se tarife obračunavajo po tarifah teh bank.

II. TOLARSKI POSLI
DOMAČI PLAČILNI PROMET

6. Plačila v bruto poravnavah 260 SIT

7. Sredstva obvezne rezerve
– črpanje sredstev 150 SIT
– prenos sredstev 100 SIT

8. Žiro kliring:
a) nalog, zajet v kliring 8 SIT
b) izvršitev poravnave neto pozicij udeleženk 320 SIT
c) aktiviranje poravnalne jamstvene sheme:
– črpanje sredstev pozitivnega limita zaradi
kritja lastne izgube izpadle udeleženke 100.000 SIT
– povzročitev aktiviranja delitve izgube
med ostale udeleženke 200.000 SIT

9. Izvršitev prenosa sredstev med dvema
poravnalnima računoma v imenu in za račun
udeleženke BPRČ na podlagi ročnega posega
v Banki Slovenije:
– prvi prenos sredstev 15.000 SIT
– vsak nadaljnji prenos sredstev v
naslednjih 12 mesecih znesek predhodnega prenosa,

povečan za 15.000 SIT

10. Prenos sredstev s transakcijskega računa 50 SIT

11. Europay kliring:
– pristopnina 450.000 SIT
– izvršitev poravnave 700 SIT
– letna članarina po letnem obračunu,

v skladu z veljavnimi pravili

III. VODENJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV

12. Vodenje transakcijskega računa
(mesečno) 4.000 SIT

13. Plačilo v breme transakcijskega računa
– BPRČ 600 SIT
– ŽK 60 SIT
– interno plačilo 40 SIT
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Tarifna
številka Vrsta posla Višina plačila

1 2 3

V primeru takojšnjega plačila na podlagi trajnega naloga zaračunava Banka Slovenije storitve po naslednjih tarifah:

14. Vodenje transakcijskega računa
(mesečno) 2.000 SIT

15. Plačilo v breme transakcijskega računa
– BPRČ 300 SIT
– ŽK 30 SIT
– interno plačilo 20 SIT

IV. TREZORSKE STORITVE

16. Hramba trezorskih in drugih vrednosti:
a) zaprti depoji državnih organov 1% vrednosti na leto,
(zapečateni) z označeno najmanj 10.000 SIT, največ
vrednostjo 24.000 SIT, plačilo za

začeto leto vnaprej
b) zaprti depoji državnih organov pavšalno 10.000 SIT za
(zapečateni) brez oznake vsako začeto leto,
vrednosti plačljivo vnaprej
c) zaprti depoji državnih organov 5.000 SIT za vsako začeto
z rezervnimi ključi (samo bančni leto, plačljivo vnaprej
ključi)

17. Zamenjava domače gotovine:
a) zamenjava poškodovanih bankovcev brezplačno
b) zamenjava poškodovanih
priložnostnih kovancev iz
plemenitih kovin (če teža kovanca
ni zmanjšana) 20% nominalne vrednosti
c) zamenjava poškodovanih tečajnih
kovancev brezplačno
d) zamenjava bankovcev in kovancev,
vzetih iz obtoka (po preteku
rednih rokov) brezplačno
e) zamenjava obarvanih bankovcev
brez predložitve dokumenta
organov za notranje zadeve v višini 15 SIT/kos
f) zamenjava obarvanih bankovcev
s predložitvijo dokumenta organov
za notranje zadeve brezplačno

18. Zamenjava poškodovanih, odkup
poškodovanih oziroma neuporabnih
taksnih vrednotnic in tobačnih
znamk brezplačno

19. Prodaja domače valute tujim
korespondentom znesek dejanskih stroškov

20. Odkup domače valute od tujih
korespondentov znesek dejanskih stroškov

21. Prodaja za numizmatične namene znesek dejanskih stroškov

22. Izvedenski preizkus pristnosti
domače in tuje gotovine:
a) domača gotovina brezplačno
b) tuja gotovina 20.000 SIT/kos
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Tarifna
številka Vrsta posla Višina plačila

1 2 3

V. DEJAVNOST KONTROLE

23. Izdajanje dovoljenj: SIT
– dovoljenje za poslovanje pogodbenega
menjalca 20.000
– sprememba dovoljenja za poslovanje
pogodbenega menjalca 8.000
Znesek velja v vseh primerih, tudi v primeru zavrnitve dovoljenja in se plača vnaprej, po posebnem pravilniku, ki ga izda
guverner Banke Slovenije.

VI. POSEBNE STORITVE

24. Najemanje in odplačevanje 0,1 promila na leto
zunanjih posojil in kreditov
za račun Republike Slovenije

25. Agencijska provizija od 0,1 promila na leto
kreditov za refinanciranje

VII. DRUGE STORITVE

26. Dostava vrednosti
a) posredovanje dostave po pošti 2 promila od nominalne

vrednosti najmanj 100 SIT
b) obvestilo o korespondentu oziroma 250 SIT in morebitni
nalogadajalcu o izvršeni dostavi posebni stroški

27. Razno
a) tiskanje publikacij znesek dejanskih stroškov (cena

publikacije in odprema)
b) izdaja raznih potrdil, soglasij 1.000 SIT
in drugih dovoljenj
c) dvig tuje efektive za dnevnice 3% od vplačane tolarske protivrednosti

oziroma najmanj 1.200 SIT

d) sprejem tuje efektive ob vračilu 1% od izplačane neuporabljenih dnevnic
tolarske protivrednosti oziroma najmanj
1.200 SIT

2. člen
Dejanski stroški so na podlagi kalkulacije:
– stroški dela po dejanskem času
– poštnina
– teleks in faks
– fotokopiranje
– tiskanje
– drugi izdatki na zahtevo uporabnika

3. člen
Sprejeta tarifa pomeni najvišji predpisani znesek. Gle-

de na število opravljenih storitev pa se lahko pogodbeno
dogovori s porabniki tudi nižja tarifa.

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

o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih

opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS št. 23/91-I, s spre-
membami in dopolnitvami: 3/92, 44/92, 3/94, 4/94 (po-
pr.), 5/94 (popr.), 73/94, 27/98, 76/98, 19/99, 27/99,
53/99, 61/99, 78/99, 85/99, 90/99, 59/00, 79/00,
114/00, 44/01, 76/01, 18/02 in 45/02).

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 23. julija 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3210. Odločbe o dodelitvi licence

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS št. 57/98) in
pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, de-
javnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

O D L O Č B E
o dodelitvi licence

Za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih po-
tovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziro-
ma posredovanja turističnih potovanj naslednjim pravnim ali
fizičnim osebam:

Št. odločbe Datum izdaje Matična številka Vrsta in številka Ime pravne ali fizične osebe
odločbe licence

10247/2 14. 6. 2002 1674099 agent 390 KOMPAS YACHTING d.o.o.,
Ljubljana

10248/1 14. 6. 2002 5566975 organiziranje 391 STUDIO MODERNA d.o.o.,
Zagorje ob Savi

10248/2 14. 6. 2002 5566975 agent 392 STUDIO MODERNA d.o.o.,
Zagorje ob Savi

10252/1 8. 7. 2002 1609084 organiziranje 393 MANIANA – Darja Mravljak s.p.,
Ljubljana

10252/2 8. 7. 2002 1609084 agent 394 MANIANA – Darja Mravljak s.p.,
Ljubljana

10246/1 8. 7. 2002 1695142 organiziranje 395 STEA d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah

10246/2 8. 7. 2002 1695142 agent 196 STEA d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah

10253/1 8. 7. 2002 1716522 organiziranje 397 ESCAPE d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče

10253/2 8. 7. 2002 1716522 agent 398 ESCAPE d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče

10250/1 8. 7. 2002 1702165 organizator 400 MILLENNIUM TRAVEL d.o.o.,
Ljubljana

10250/2 8. 7. 2002 1702165 agent 401 MILLENNIUM TRAVEL d.o.o.,
Ljubljana

10154 8. 7. 2002 5424780 organizator 399 ARITOURS d.o.o.,
Maribor

10242/1 12. 7. 2002 5296161 organizator 402 TAO T&T d.o.o.,
Ljubljana-Šmartno

10242/2 12. 7. 2002 5296161 agent 403 TAO T&T d.o.o.,
Ljubljana-Šmartno

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in
pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti
prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 13/99, 37/00
in 58/01) izdala odločbo o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj naslednji pravni osebi:

Št. odločbe Matična številka Datum izdaje Vrsta, številka Ime pravne ali fizične osebe
odločbe in status licence

10196/1 5366674 8. 7. 2002 organiziranje 354 KAŽIPOTI d.o.o., Smlednik

Št. 25
Ljubljana, dne 16. julija 2002.

Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka
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OBČINE

CELJE

3211. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno sever-
ograje ob Koprivnici

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in
27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne
občine Celje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
sever-ograje ob Koprivnici

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrož-
no sever-ograje ob Koprivnici, ki ga je pod št. 669/2002,
izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o.Celje. Spremembe
in dopolnitve ZN so v skladu z odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostor-
skih sestavin srednjeročnega  družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list
SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94,
25/98, 86/01), ki obravnavano območje namenja za indivi-
dualno in poslovno gradnjo.

II
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

obravnava legalizacije ograj ob Koprivnici, gradnje bazena in
vrtnega paviljona na posesti Mastnak in gradnje individualne
stanovanjske hiše.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega za Ostrožno sever–ograja ob Koprivnici se prične
tretji dan od objave v Uradnem listu RS na sedežu Mestne
četrti Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje na Zavo-
du za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe
in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi
zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizira-
na javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in
izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bosta
mestni četrti obveščeni naknadno. O pričetku in trajanju
javne razgrnitve osnutka in o času javne obravnave mora
Mestna četrt na krajevno primeren način obvestiti krajane.

IV
V petih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni

organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča

županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zav-
zame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-19/2000-8
Celje, dne 18. julija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

IG

3212. Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Ig

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslo-
vanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom
(Uradni list RS, št. 91/01) in 30. členom statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 2/00) je župan sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občinske

uprave občine Ig

1. člen
Občinska uprava občine Ig uradno posluje z elektron-

skim poštnim naslovom, katerega naslov je: obcina-
ig@siol.net

Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema sprejemna pisarna Občine Ig.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/02-01
Ig, dne 16. julija 2002.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.
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KUNGOTA

3213. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in
čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Kungota

Občinski svet občine Kungota je na podlagi 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93) in 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Kungota (MUV, št. 28/95), 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93), ter 7. in 16. člena
statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je na
24. redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na

območju Občine Kungota

1. člen
V odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih

in padavinskih voda na območju Občine Kungota (Uradni list
RS, št. 21/01) se spremenili 49. člen tako, da se četrti
odstavek nadomesti z novim besedilom:

Po prenehanju dejavnosti izvajanja javne službe, mora
dotedanji izvajalec predati Občini Kungota vse podatke, ka-
taster, evidence, upravno tehnično dokumentacijo, finan-
čne podatke in ostalo, v roku 30 dni po prenehanju izvajanja
dejavnosti.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-01/54-2002
Kungota, dne 22. julija 2002.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

LENART

3214. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi
prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 15. člena statuta
Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in
17/01) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 16. 7.
2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih

ureditvenih pogojev za mesto Lenart

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih po-
gojev za mesto Lenart, ki ga je izdelal ZUM d.o.o., Grajska
ulica 7, 2000 Maribor v juliju 2002.

2. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka

o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
bo razgrnjen na sedežu Občine Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba 10/I, v delovnem
času občinske uprave. Javna razgrnitev se bo pričela na-
slednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo
trajala 30 dni.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava. Obvestilo o kraju in času javne obravnave bo objavlje-
no naknadno na krajevno običajen način.

3. člen
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času

trajanja javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih po-
gojev za mesto Lenart podajo svoje pisne pripombe, mnenja
in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov
Občine Lenart.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 35003-2/2002
Lenart v Slovenskih goricah, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

3215. Program priprave sprememb in dopolnitev
odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih
pogojev za mesto Lenart

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 15. člena
statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in
17/01) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 16. 7.
2002 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o dopolnitvi

prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart

1. člen
S tem programom se določajo spremembe in dopolni-

tve odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za
mesto Lenart (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve), ki
jih narekujejo aktualni posegi v prostor.

2. člen
Območje, za katerega bomo po tem programu pripravi-

li spremembe in dopolnitve, je del območja I-3 (TBP Lenart).
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3. člen
Spremembe in dopolnitve smiselno izhajajo iz postop-

ka in vsebine, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP
in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85) – v nadaljevanju: podzakonsko navodilo.

4. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev je potrebno upošte-

vati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-

ga  družbenega plana Občine Lenart (Uradni list SRS, št.
42/87, 24/88, 3/90 in Uradni list RS, št. 20/90, 55/92,
60/93, 62/94, 56/97, 71/98 in 44/02),

– prostorski ureditveni pogoji za mesto Lenart (Uradni
list RS, št. 56/92) in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 54/95),

– predpisi in podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih
in napravah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– predpisi o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi izdelave (veljavne urbanistične rešitve

sosednjih območij, prometne rešitve).

5. člen
Organizacije, ki morajo podati soglasja k osnutku spre-

memb in dopolnitev, so:
– JKP Nigrad Maribor
– JP Mariborski vodovod
– Cestno podjetje Maribor.

6. člen
Organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30 dneh po

prejemu osnutka sprememb in dopolnitev podati svoje so-
glasje oziroma izdajo le-tega v tem roku z utemeljitvijo zavrni-
ti, sicer se šteje, da z rešitvami v osnutku soglašajo.

7. člen
Župan Občine Lenart predloži osnutek sprememb in

dopolnitev v obravnavo Občinskemu svetu občine Lenart.
Občinski svet na seji po obravnavi osnutka sprejme

sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev. Sklep o razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine
Lenart in traja najmanj 30 dni, se organizira javna obravnava
v prostorih Občine Lenart.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani in prizadeti lahko podajo pisne pripombe
v času trajanja javne razgrnitve osnutka.

Po končani javni razgrnitvi župan Občine Lenart zavza-
me stališče do pripomb in predlogov k osnutku sprememb
in dopolnitev, podanih v času trajanja javne razgrnitve, ki se
upoštevajo in vnesejo v predlog sprememb in dopolnitev.

Župan Občine Lenart predloži predlog sprememb in
dopolnitev s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve ob-
činskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem spre-
memb in dopolnitev z odlokom.

Odlok o spremembah in dopolnitvah se objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

8. člen
Investitor sprememb in dopolnitev je TBP Lenart.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev je ZUM d.o.o. Ma-

ribor.
Koordinator pri izdelavi sprememb in dopolnitev je Re-

žijski obrat Občine Lenart.

9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Lenart.

Št. 35005-1/2002
Lenart v Slovenskih goricah, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

3216. Program priprave sprememb dela zazidalnega
načrta “Novi center“ v Lenartu

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99, 113/2000 in 17/2001) ter 34., 35. in 36.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
je Občinski svet občine Lenart na seji dne 16. 7. 2002
sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb dela zazidalnega načrta “Novi

center“ v Lenartu

1. UVOD

Območje “Novi center“ se nahaja na severozahodnem
delu mesta Lenart in se ureja z osnovnim zazidalnim načr-
tom iz leta 1987, ožje območje med Gubčevo, Maistrovo in
Ilaunigovo ulico ter predvideno obodno cesto na severnem
delu tega območja pa s spremembami in dopolnitvami nave-
denega zazidalnega načrta iz leta 1995 in 2000.

Z veljavnim zazidalnim načrtom je severni del zemljišča
med Ilaunigovo in Gubčevo ulico predviden za gradnjo več-
nadstropnega doma za starejše osebe, klasične zasnove in
organizacije. V skladu s sodobnejšim sociološkim modelom
doma starostnikov in v zvezi s tem tudi drugačno tipologijo
gradnje bi se naj na obravnavanem območju opustil klasični
dom za starejše osebe v korist sodobnejšega atrijskega
pritličnega doma starostnikov.

Predmet izdelave sprememb dela zazidalnega načrta,
določenega s tem programom priprave, je območje, ki leži
severno od obstoječega objekta otroškega vrtca med Ilauni-
govo in Gubčevo ulico v Lenartu v Slovenskih goricah.

Območje obravnave obsega zemljišče s parcelnima
številkama 202/1 in 202/4, obe k. o. Lenart in meri ca.
1 ha.

Opisano območje je po veljavnih prostorskih planskih
aktih za območje Občine Lenart opredeljeno kot stavbno
zemljišče v ureditvenem območju naselja in je namenjeno
centralnim, poslovnim, oskrbnim, stanovanjskim in sprem-
ljajočim dejavnostim.

Ta program priprave določa organizacijske in vsebin-
ske okvirje za izdelavo, javno verifikacijo in sprejemanje
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sprememb dela zazidalnega načrta “Novi center“ v Lenartu
(v nadaljevanju: sprememb ZN) ter predstavlja osnovo, da
se pripravi in ustrezno sprejme operativna podlaga za pose-
ganje v prostor na način, ki omogoča ustrezno delovanje
tangiranih javnih služb in zainteresiranih investitorjev.

2. OSNOVE ZA PRIPRAVO SPREMEMB ZN

2.1. Naročnik in izdelovalec sprememb ZN
Naročnik sprememb ZN je Občina Lenart, Trg osvobo-

ditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Izdelovalec sprememb ZN bo izbran v skladu s predpisi

o oddaji javnih naročil.
2.2. Zakonske podlage in obseg priprave sprememb

ZN
Pri izdelavi sprememb ZN bodo upoštevani naslednji

predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti ustrezni podzakonski
predpisi,

– zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 64/94),

– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine

okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih jav-
nih služb.

Priprava sprememb ZN bo obsegala izdelavo tekstual-
nega dela, grafičnega dela in odloka z ustrezno obrazložitvi-
jo ter faze osnutka, predloga in končnih elaboratov spre-
memb ZN.

V postopku bodo za pripravo osnutka pridobljeni pogoji
ter mnenja organov in organizacij, na akt pa bodo pridoblje-
na tudi ustrezna soglasja.

2.3. Veljavni planski in drugi akti
Pri izdelavi sprememb ZN se upoštevajo in uporabijo

naslednja gradiva:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Le-

nart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in
24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94,
56/97, 71/98 in 44/02) in prostorske sestavine  družbe-
nega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni
list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št.
60/93, 62/94, 56/97, 71/98 in 44/02) za območje Obči-
ne Lenart,

– odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalne-
ga načrta “Novi center“ v Lenartu (Uradni list RS, št. 36/00),

– ustrezne obstoječe strokovne podlage.
2.4. Strokovne podlage
Za samo izdelavo sprememb ZN nove strokovne podla-

ge niso predvidene, ker gre samo za drugačno tipologijo
gradnje objekta za dom starostnikov na območju, ki se ureja
z veljavnim zazidalnim načrtom.

Potreba po njihovi izdelavi se lahko pojavi na osnovi
postavljenih zahtev organov in organizacij v pogojih za izde-
lavo osnutka sprememb zazidalnega načrta in bo v postopku
ustrezno razrešena.

3. PRIPRAVA OSNUTKA SPREMEMB ZN

3.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnut-
ka sprememb ZN

Na osnovi strokovnih podlag bo izdelovalec ZN pripra-
vil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in or-
ganizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka spre-
memb ZN podati pogoje, smernice in mnenja za njegovo
pripravo.

3.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom
izdelave osnutka sprememb ZN podati pogoje za njegovo
pripravo

Pred pričetkom priprave sprememb ZN morajo v skla-
du s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi
in organizacije:

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Re-
publike Slovenije, izpostava Maribor

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slo-
venije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpo-
stava Maribor,

– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije d.d.,

– Telekom Slovenije,
– Mariborski vodovod javno podjetje d.d.,
– Komunalno podjetje Nigrad,
– Občina Lenart oziroma javne gospodarske službe v

delih, kjer so upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
Po potrebi bodo v odvisnosti od vsebine v postopek

vključeni tudi drugi organi in organizacije.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30

dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da
nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo so-
glaša.

3.3. Izdelava osnutka sprememb ZN
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev

organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki
tega programa, bo izdelovalec sprememb ZN pripravil osnu-
tek sprememb ZN.

Osnutek sprememb zazidalnega načrta bo vseboval:
1. tekstualni del z vsemi potrebnimi utemeljitvami in

opredelitvami izhodišč, opisi rešitev predvidenih posegov in
ureditev, opisi rešitev infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav ter ureditev, seznamom in lastniki parcel ter drugimi
parcelnimi atributi za parcele, ki se nahajajo znotraj meje
obravnavanega območja in pogoji organov oziroma organi-
zacij,

2. kartografski del s potrebnimi prikazi opredelitev iz
planskih aktov, veljavnih za območje občine, prikazi rešitev
po posameznih področjih v ustreznem merilu ter potrebno
geodetsko dokumentacijo,

3. osnutek odloka o ureditvenem načrtu z opisom meje
območja po parcelnih mejah, opredelitvijo funkcije območja
s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor, pogoji za
urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja
in posegov v prostor na območju obdelave, pogoji glede
prometnega, komunalnega in energetskega urejanja obmo-
čja, drugimi pogoji, pomembnimi za izvedbo predvidenih
posegov, tolerancami pri legi, velikosti in funkciji objektov in
naprav ter obveznostmi investitorjev in izvajalcev pri izvajanju
ureditvenega načrta.

4. SPREJEMANJE SPREMEMB ZN

4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka spre-
memb ZN

V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan pred-
ložil osnutek sprememb ZN Občinskemu svetu občine Le-
nart in mu predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno
razgrnitev in obravnavo.
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4.2. Javna razgrnitev osnutka sprememb ZN
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgr-
nitvi osnutka sprememb ZN.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo župan Občine Lenart organi-

ziral javno obravnavo na sedežu občine. Občani bodo o
javni obravnavi obveščeni na primerni način.

4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo občinska

uprava Občine Lenart zbirala in evidentirala vse pisne in
ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in or-
ganizacij k osnutku sprememb ZN.

Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec sprememb
ZN strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča
z opredelitvijo, ali se pripombo upošteva ali ne.

O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Ob-
činski svet občine Lenart.

Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsi, ki so dali
pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Lenart ni
sprejel, ustrezno seznanjeni z razlogi, zaradi katerih pripom-
be in predlogi niso bili sprejeti.

4.4. Priprava usklajenega predloga sprememb ZN
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in

predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec
osnutek sprememb ZN dopolnil v usklajeni predlog spre-
memb ZN.

Predlog sprememb ZN bo vseboval enake sestavine
kot osnutek s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb
zaradi upoštevanja pripomb od osnutka razlikoval še po tem,
da bo vključeval tudi soglasja pristojnih organov in organiza-
cij k spremembam ZN ter tehnične elemente za zakoličenje
objektov in naprav, ki jih določa zazidalni načrt.

4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k
predlogu sprememb ZN

Na usklajeni predlog sprememb ZN bo izdelovalec spre-
memb ZN pridobil soglasja naslednjih pristojnih organov in
organizacij:

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Re-
publike Slovenije, izpostava Maribor,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slo-
venije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpo-
stava Maribor,

– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije d.d.,

– Telekom Slovenije,
– Mariborski vodovod javno podjetje d.d.,
– Komunalno podjetje Nigrad,
– Občina Lenart oziroma javne gospodarske službe v

delih, kjer so upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma orga-

nizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30
dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom
sprememb ZN soglaša.

4.6. Sprejetje odloka o spremembah ZN
Župan bo usklajeni predlog sprememb ZN s pridoblje-

nimi soglasji organov in organizacij poslal v sprejetje Občin-
skemu svetu občine Lenart. Ta ga bo sprejel z odlokom ter
ga objavil v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB ZN

Spremembe ZN bodo pripravljene v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: v mesecu juliju 2002,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka

sprememb ZN: v 15 dneh po sklenitvi pogodbe (do 20. av-
gusta 2002),

– pridobivanje pogojev za pripravo osnutka sprememb
ZN: vzporedno z izdelavo osnutka sprememb ZN,

– osnutek sprememb ZN: do konca septembra 2002,
– obravnava in določitev osnutka sprememb ZN na

občinskem svetu: na seji v začetku meseca oktobra 2002,
– javna razgrnitev in obravnava osnutka sprememb ZN:

30 dni; v mesecu oktobru in začetku meseca novembra
2002,

– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav: do 15. novembra 2002,

– občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlo-
gov iz javne razgrnitve in obravnave odločil na svoji seji v
mesecu novembru 2002,

– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav bo osnutek sprememb ZN dopolnjen
v usklajeni predlog sprememb ZN takoj po sprejemu stališč
do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave na občinskem
svetu,

– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v
30 dneh po prejemu usklajenega predloga sprememb ZN,

– Občinski svet občine Lenart bo sprejel odlok o spre-
membah ZN po pridobitvi soglasij, predvidoma na svoji seji v
mesecu decembru 2002.

6. FINANCIRANJE PRIPRAVE SPREMEMB ZN

Sredstva za pripravo sprememb ZN v okvirni vrednosti
2,000.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Lenart.

7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE SPREMEMB ZN

Ta program se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem objave.

Št. 35005-3/2002
Lenart v Slovenskih goricah, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

LENDAVA

3217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Lendava

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Ura-
dni list RS, št. 26/99, 119/00) je Občinski svet občine
Lendava na 33. seji dne 21. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Lendava

1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih ureditvenih

pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in
87/01; v nadaljevanju: odlok o PUP), ter pripadajoče grafič-
ne priloge.
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2. člen
V 7. členu se črtajo vsi odloki s šiframi PIN/O-1, PIN/O-

2, PIN/O-3 in PIN/O-4.

3. člen
V 8. členu se dodajo zaporedne številke in opisi obmo-

čij:
8. PIN/P-8/Si, C, R – območje centralnega dela me-

sta med Partizansko ulico, Kobiljskim potokom in železniško
progo.

4. člen
Črta se 9. člen v celoti.

5. člen
V 12. členu odloka se doda nov odstavek, ki glasi:
“V industrijski coni je dovoljena gradnja objektov za

proizvodnjo končnih produktov iz naravnih surovin. V indus-
trijski coni pa se ne dovoli uničevanje odpadnih snovi, kot je
deponiranje, sežiganje in predelava. Vse dejavnosti v indus-
trijski coni morajo izvajati monitoring, po veljavnih zakonskih
predpisih (voda, zrak, zemlja, hrup ...) in o rezultatih meritev
obveščati javnost.”

6. člen
V 14. členu se doda:
– ureditve za rekreacijo ali druge dejavnosti ob pogoju,

da ureditve ne ovirajo ali poslabšajo vodnogospodarske fun-
kcije objekta.

7. člen
V 17. členu se doda:
– postavitev začasnih montažnih ali lesenih objektov, ki

služijo kot pomožni objekti za šport in rekreacijo.

8. člen
V 33. členu se črtata zadnja dva odstavka.

9. člen
Na koncu 40. člena se doda nov odstavek:
“Na območju urejanja odloka navedenega v 5. členu ni

dovoljeno skladiščenje, odlaganje, sežiganje ali kakšen koli
drugi način uničenja tistih odpadkov, ki ne nastanejo na
območju Upravne enote Lendava”.

10. člen
Na koncu 46. člena se doda nov odstavek:
“Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja

okolja ter preprečitev razvrednotenja okolja ni dovoljena iz-
gradnja novih naprav in objektov za deponiranje, predelova-
nje, uničenje ali sežiganje odpadkov.”

11. člen
V 51. členu se na koncu doda: Manjši nakloni strešin

od navedenih v 33. členu so dopustni na obrtnih, servisnih
in večjih javnih objektih ter stanovanjskih blokih, in sicer v
vseh območjih, ki so opredeljena za stanovanjsko (blokov-
sko), centralno, industrijsko, obrtno-servisno in transportno
dejavnost. Manjši nakloni so dopustni tudi na športnih ob-
jektih.

Ravne strehe so dopustne le na objektih namenjenih
proizvodnji v območjih za industrijo, obrt in transport ter na
manjših pomožnih objektih v vseh namensko ločenih ob-
močjih.

12. člen
V 53. členu se doda:
5. odlok o zazidalnem načrtu za območje ob Ulici Vl.

Nazorja v Lendavi (Uradne objave, št. 23/88),
6. odlok o zazidalnem načrtu za del mesta Lendava –

jedro (Uradne objave, št. 26/91),
7. odlok o zazidalnem načrtu benzinskega servisa v

Lendavi (Uradni list RS, št. 17/94),
8. odlok o zazidalnem načrtu za del mesta Lendava ob

Kolodvorski ulici (Uradne objave, št. 12/90),
9. odlok o sprejetju zazidalnega načrta industrijske

cone v Lendavi (Uradne objave, št. 19/75).

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

dnem listu RS.

Št. 00303-0002/01
Lendava, dne 21. junija 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

3218. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del
Občine Lendava

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Ura-
dni list RS, št. 26/99, 119/00) je Občinski svet občine
Lendava na 33. seji dne 21. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del
Občine Lendava

1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih ureditvenih

pogojih za gričevnat del Občine Lendava (Uradni list RS, št.
44/01; v nadaljevanju: odlok o PUP), ter pripadajoče grafič-
ne priloge.

2. člen
V 8., 9. in 10. členu se za navedbo možnih posegov

dodajo nove alinee:
– gradnja vkopanih kleti (zemljank) do velikosti 30 m2

ob pogoju, da se po gradnji zemljišče vzpostavi v prvotno
stanje in se vhod v klet na odprti strani obsadi.

3. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku črta oklepaj in bese-

dilo, doda se vejica in nadaljuje z besedilom: da je ob cesti
vodovod in elektrika in da je parcela vrzel med že obstoječo
gradnjo.

4. člen
Dopolni se 29. člen, in sicer se v prvem odstavku za

besedico objekt vrine besedilo: “v mešanih območjih za
gradnjo stanovanjskih in gospodarskih objektov”.
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Za prvim odstavkom se doda:
V območjih za gradnjo gospodarskih objektov (vinskih

kleti) postavitev trdnih ograj ni dovoljena. Dopustne so le
žive meje.

5. člen
Na koncu 41. člena se doda nov odstavek:
“Na območju urejanja odloka navedenega v 5. členu ni

dovoljeno skladiščenje, odlaganje, sežiganje ali kakšen koli
drugi način uničenja tistih odpadkov, ki ne nastanejo na
območju Upravne enote Lendava.”

6. člen
Na koncu 48. člena se doda novi odstavek:
“Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja

okolja ter preprečitev razvrednotenja okolja ni dovoljenja
izgradnja novih naprav in objektov za deponiranje, predelo-
vanje, uničenje ali sežiganje odpadkov.”

7. člen
V 53. členu se za šestim odstavkom dodata nova od-

stavka:
“Odstopanja od tlorisne oblike vseh objektov (stano-

vanjskih, gospodarskih, turističnih) je dopustno v primerih,
ko gre za prizidavo objektov, pri katerih že osnovni tloris
odstopa od predpisanih razmerij.”

8. člen
V območjih gradnje vinskih kleti je izjemoma možna

prizidava k obstoječim stanovanjskim objektom pod pogo-
jem, da se pri prizidavi upoštevajo določila glede oblikovanja
objektov (32., 33., 34. člen) in da celotni objekt ne ruši
značilne pozidave ožjega območja.

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

dnem listu RS.

Št. 00303-0001/01
Lendava, dne 21. junija 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del
Občine Lendava

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Ura-
dni list RS, št. 26/99, 119/00) je Občinski svet občine
Lendava na 33. seji dne 21. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del
Občine Lendava

1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih ureditvenih

pogojih za nižinski del Občine Lendava (Uradni list RS, št.

45/01; v nadaljevanju: odlok o PUP), ter pripadajoče grafič-
ne priloge.

2. člen
V 42. členu se črta sedmi odstavek: Manjši nakloni

strešin………… (hlevih).

3. člen
Na koncu 50. člena se doda nov odstavek:
“Na območju urejanja odloka navedenega v 5. členu ni

dovoljeno skladiščenje, odlaganje, sežiganje ali kakšen koli
drugi način uničenja tistih odpadkov, ki ne nastanejo na
območju Upravne enote Lendava”.

4. člen
Na koncu 58. člena se doda nov odstavek:
“Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja

okolja ter preprečitev razvrednotenja okolja ni dovoljena iz-
gradnja novih naprav in objektov za deponiranje, predelova-
nje, uničenje ali sežiganje odpadkov.”

5. člen
V 64. členu se v zadnjem odstavku briše beseda cen-

tralnih. Na koncu se doda: Manjši nakloni strešin so dopu-
stni na obrtnih, servisnih in večjih javnih objektih ter na
večjih kmetijskih objektih (hlevih).

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

dnem listu RS.

Št. 00303-0003/01
Lendava, dne 21. junija 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

3220. Odlok o višini prispevka za priključitev na
kanalizacijsko omrežje Občine Lendava

Na podlagi 77. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00), odloka o
odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in
padavinskih voda (Uradni list RS, št. 82/01) in 17. člena
statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00)
je Občinski svet občine Lendava na seji dne 12. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o višini prispevka za priključitev na

kanalizacijsko omrežje Občine Lendava

1. člen
(Opredelitev)

Ta odlok določa višino plačila prispevka za priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Lendava.

Komunalne odpadne vode so vode, ki nastajajo v go-
spodinjstvih ter industrijskih in drugih storitvah uporabnikov.
Odpadne vode iz kmetijstva niso predmet tega odloka.



Uradni list Republike Slovenije Št. 66 / 26. 7. 2002 / Stran 7569

2. člen
(Znesek plačila)

Za priključitev na novo in rekonstruirano javno kanaliza-
cijsko omrežje v Občini Lendava plačujejo vsi bodoči upora-
bniki prispevek v višini 1500 točk. 1 točka je 0,5112 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

Pod uporabnike se štejejo vsi tisti, ki so lastniki legalno
zgrajenih objektov na področju, kjer se izvaja investicija.

3. člen
(Opredelitev prispevka)

Znesek prispevka predstavlja komunalni prispevek za
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ceni ni zajeta
izgradnja interne kanalizacije v zgradbi in na zemljišču upo-
rabnika do prvega jaška oziroma puščenega priključnega
mesta, ki sega do uporabnikovega zemljišča, če je lastniško
možno.

Število točk 2. člena se za:
– individualne stanovanjske hiše pomnoži s količnikom

1,00,
– večstanovanjske objekte s štirimi in več stanovanjski-

mi enotami za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s količni-
kom 0,80,

– gostinske lokale pomnoži s količnikom 1,20,
– že priključenimi individualnimi stanovanjskimi hišami,

ki plačujejo kanalščino pomnoži s 1,00,
– objekte za gospodarske, storitvene dejavnosti in jav-

ne službe se izračunava s formulo A= 1500 točk x vrednost
točke + 1000 x vrednost točke x f (f = 1 za 1000 m3 porabe
pitne vode), f je lahko maks. 5.

4. člen
(Plačilo in potrdilo o prispevku)

Uporabnik lahko prispevek poravna v največ 60 zapo-
rednih mesečnih obrokih. Obroki so fiksni. Ob zamudi plači-
la se obračunavajo zakonske zamudne obresti. Kolikor upo-
rabnik poravna znesek v prvih treh mesecih na začetku
akcije, plača prispevek v vrednosti 95% točk.

Na kanalizacijsko omrežje se morajo priključiti vsi ob-
čani Občine Lendava.

Uporabniki, ki v času izgradnje kanalizacije iz kakršnih
koli razlogov nočejo ali ne morejo pristopiti, se lahko priklju-
čijo na javno kanalizacijsko omrežje po zaključku akcije
samo pod pogojem, da v celoti poravnajo stroške priključka,
povečan za 20%.

Ta prispevek obsega samo priključitev na javno kanali-
zacijsko omrežje.

Brez potrdila o plačilu prispevka ni mogoče izvesti pri-
ključitve uporabnika na javno kanalizacijsko omrežje.

5. člen
(Izvajalec priključka)

Priključek na javno kanalizacijsko omrežje se izvede v
skladu z odlokom, veljavnimi tehničnimi predpisi, merili in
kriteriji ter normativi in standardi.

Stroški izvedbe priključka od objekta do jaška v pri-
spevku niso zajeti in jih plača uporabnik, ki se priključuje.

6. člen
(Namembnost prispevka)

Že zbrana sredstva na podlagi sklenjenih pogodb in
sredstva prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje se zbirajo na transakcijskem računu Občine Lenda-
va in so strogo namenska.

Sredstva so namenjena samo za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij in
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij.

7. člen
(Veljavnost pogodb)

Že sklenjene pogodbe o sofinanciranju izgradnje kana-
lizacije Občine Lendava ostanejo v veljavi, višina pogodbe-
nega zneska in način plačila se uskladi s tem odlokom.

8. člen
(Veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-0004/2002
Lendava, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

3221. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi o
osnutku odloka o ureditvenem načrtu za
območje gramoznice v k.o. Lakoš v Občini
Lendava

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet
občine Lendava na 34. seji dne 12. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni razpravi o osnutku
odloka o ureditvenem načrtu za območje
gramoznice v k.o. Lakoš v Občini Lendava

1
Javno se razgrne kartografsko gradivo ureditvenega

načrta za območje gramoznice v k.o. Lakoš, ki ga je izdelala
ZEU, Družba za načrtovanje in inženiring Murska Sobota
pod št. projekta UN 10/02 UN/PE in osnutek odloka o
ureditvenem načrtu za območje predvidene gramoznice v
k.o. Lakoš v Občini Lendava.

2
Kartografsko gradivo ter osnutek odloka o ureditvenem

načrtu za območje predvidene gramoznice v k.o. Lakoš v
Občini Lendava je na vpogled v prostorih Občine Lendava,
Trg Ljudske pravice 5, Lendava – na Oddelku za okolje in
prostor.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve ureditvenega načrta za obmo-
čje gramoznice v k.o. Lakoš bo organizirana javna razprava v
Veliki sejni dvorani Občine Lendava dne 26. avgusta 2002
ob 17. uri.

3
V času javne razprave lahko podajo podjetja in druge

organizacije, organi in društva ter občani pisne pripombe k
osnutku odloka o ureditvenem načrtu za območje gramozni-
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ce v k.o. Lakoš na: Oddelek za okolje in prostor Občine
Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.

Št. 01503-0005/2002
Lendava, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

LJUBLJANA

3222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Centra za razvoj malega
gospodarstva Ljubljana, d.o.o.

Na podlagi 408., 409. in 457. člena zakona o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 40. seji dne 15.
7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi Centra za razvoj malega
gospodarstva Ljubljana, d.o.o.

1. člen
V odloku o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospo-

darstva Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 68/99 in 39/00)
se v 2. členu v tretji alinei beseda “zasnovo” nadomesti z
besedo “obliko”, šesta alinea pa se črta.

2. člen
V 3. členu se besede »Centra za razvoj malega gospo-

darstva Ljubljana, d.o.o.« nadomestijo z besedo »družbe«.

3. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»III. FIRMA IN SEDEŽ«.

4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Firma družbe je: Center za razvoj malega gospodar-

stva Ljubljana, d.o.o.«.

5. člen
V 5. členu se črta drugi stavek.

6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba za pospeševanja razvoja malega gospodarstva

izvaja naslednje ukrepe:
– daje jamstva za posojila za malo gospodarstvo,
– daje posojila za projekte malega gospodarstva,
– subvencionira obrestne mere in druge pogoje za vra-

čanje posojil, ki jih odobravajo poslovne banke in druge
finančne organizacije,

– druge, skladno z zakonom.
Naloge družbe, ki so potrebne za njen obstoj in za

opravljanje pospeševanja razvoja malega gospodarstva iz
prvega odstavka tega člena, so po standardni klasifikaciji
dejavnosti razvrščene v naslednje podrazrede:

– 65.210 Finančni zakup (leasing)
– 65.220 Drugo kreditiranje
– 65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.
– 66.030 Druga zavarovanja, razen življenjskega
– 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim

posredništvom
– 70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-

jektov za trg
– 70. 2000 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– 73. 201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju družboslovja
– 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
– 74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja de-

lovne sile
– 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– 75. 130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovi-

tejše poslovanje
– 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d.n.
– 22.120 Izdajanje časopisov
– 22.150 Drugo založništvo.«

7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba je ustanovljena za nedoločen čas.«

8. člen
10.člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organi družbe so: skupščina, nadzorni svet in direk-

tor.«

9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na skupščini se odloča o:
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička,
– sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o

razdelitvi dobička,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– postavitvi prokurista,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi

s povračilom škode nastale pri poslovanju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih zoper direk-

torja,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta,
– spremembah statuta,
– ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
– prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
– vključitvi novih družbenikov,
– sprejemu spremembe poslovnega naslova družbe,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali drugi

predpis.«

10. člen
Podnaslov »b) Upravni odbor« se nadomesti s podna-

slovom »b) Nadzorni svet«.

11. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje pet članov.«
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12. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika in člane nadzornega sveta imenuje in

razrešuje skupščina družbe. Ista oseba je lahko večkrat
zaporedoma izvoljena. Mandat članov nadzornega sveta tra-
ja štiri leta. Predsednik in člani nadzornega sveta so lahko
predčasno razrešeni.«

13. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe tako,

da pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe,
njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge bla-
ga ter druge stvari.«

V statutu družbe se skladno z zakonom podrobneje
opredelijo pristojnosti nadzornega sveta in način njegovega
dela.

14. člen
Črta se 16. člen

15. člen
Črta se 17. člen.

16. člen
Podnaslov »c) Programski svet« ter 18. in 19. člen se

črtajo.

17. člen
Podnaslov »d) Strokovni odbor« ter 20. in 21. člen se

črtajo.

18. člen
Podnaslov »e) Direktor družbe« se spremeni tako, da

se glasi »c) Direktor družbe«.

19. člen
V 23. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.«

20. člen
V 24. členu se v drugi alinei za besedo »družbe« posta-

vi vejica, ostalo besedilo pa se črta.
Zadnja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih je nad-

zorni svet izgubil zaupanje vanj.«

21. člen
V 26. členu se prvemu odstavku pred zadnjo alineo

doda nova alinea, ki se glasi:
»– s plačili za storitve,«.

22. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba je dolžna upravljati in uporabljati premoženje s

skrbnostjo dobrega poslovnega gospodarja.«

23. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba ima naslednje splošne akte:
– statut,
– pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delov-

nih mest,
– druge splošne akte, določene z zakonom.«

24. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje zaposlene, pro-

kuriste in člane nadzornega sveta. Kršitev ima za posledico
uveljavljanje odgovornosti.«

25. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba ne more nobenega dela dobička družbe izpla-

čati ustanovitelju.«

26. člen
XIV. poglavje se črta v celoti.

27. člen
XV. poglavja postane XIV. poglavje in se spremeni ta-

ko, da se glasi:
»XIV. Prehodne in končne določbe.«

28. člen
V 37. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Akt o ustanovitvi družbe v obliki notarskega zapisa

podpiše župan Mestne občine Ljubljana.«

29. člen
Za 37. členom se doda 37.a člen, ki se glasi:

»37.a člen
V družbo lahko vstopijo novi družbeniki, ki morajo med

seboj skleniti pogodbo, ki se po vsebini, glede osnovnega
kapitala, vložkov in deležev, razlikuje od ustanovitvenega
akta.

Ker postane v primeru iz prejšnjega odstavka tega čle-
na Mestna občina Ljubljana eden od družbenikov družbe,
podpiše pogodbo v obliki notarskega zapisa za Mestno ob-
čino Ljubljana župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

Na skupščini družbenikov sprejema odločitve za Me-
stno občino Ljubljana župan oziroma od njega pooblaščena
oseba.«

30. člen
Za 37. a členom se doda nov 37.b člen, ki se glasi:

»37.b člen
Skupščina mora imenovati člane nadzornega sveta v

roku tridesetih dni od uveljavitve tega odloka.
Do imenovanja članov nadzornega sveta iz prejšnjega

odstavka tega člena opravlja njegove naloge upravni odbor
družbe.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 300-1/99-29
Ljubljana, dne 15. julija 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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VOJNIK

3223. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 59/99, 70/00 in 100/00 – odl. US), 40. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00
in 79/01) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98)
je Občinski svet občine Vojnik na 30. redni seji dne 17. 7.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Vojnik za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2002

(Uradni list RS, št. 108/01, 30/02) se zadnji odstavek 2.
člena spremeni, tako da se glasi:

Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji (v sit):

I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: SIT
1. Skupaj prihodki 887,300.000
2. Skupaj odhodki 903,300.000
3. Proračunski presežek-primanjkljaj

(1-2) -16,000.000
II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV

IN NALOŽB
1. Prejeta vračila danih posoj. in prodaja

kap.deležev 2,400.000
2. Dana posojila in povečanje kap.

deležev –
3. Razlika (1-2) + 2,400.000

III. RAČUN FINANCIRANJA
1. Zadolževanje proračuna 16,000.000
2. Odplačilo dolga 600.000
3. Neto zadolževanje (1+2) +15,400.000
POVZETEK I+II+III + 1,800.000

3. člen
Analitični prikaz načrtovanih postavk proračuna po

strukturi prihodkov in funkcionalnih namenih porabe je prilo-
ga k temu odloku.

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

dnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2002.

Št. 886-7/2002-1
Vojnik, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

3224. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
organov krajevnih skupnosti na območju Občine
Vojnik

Na podlagi 109. in 114. člena zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in na podlagi 6. in 18. člena statuta

Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet
občine Vojnik na 30. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov organov

krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik

1. člen
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na obmo-

čju Občine Vojnik se v posamezni krajevni skupnosti obliku-
jejo volilne enote tako, da se en član voli na približno enako
število prebivalcev oziroma po naseljih.

2. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vojnik se

oblikuje 9 volilnih enot, v katerih se voli v vsaki po en član
sveta torej skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega Cesto ob Hudinji, Pot v Konj-
sko, Konjsko in Lešje.

2. volilna enota obsega Cesto v Šmartno in Pot v Lešje.
3. volilna enota obsega Ahtikovo ulico, Arclinsko ce-

sto, Belakovo ulico, Cesto talcev, Murnovo ulico, Preložni-
kovo ulico, Pristovškovo ulico in Žlavsovo ulico.

4. volilna enota obsega Brezovnikovo ulico, Cesto v
Tomaž, Celjsko cesto, Čufarjevo ulico, Kašovo ulico, Kratko
pot, Petelinškovo ulico, Prušnikovo ulico, Tomaž nad Vojni-
kom, Ulico bratov Jančar in Voduškovo ulico.

5. volilna enota obsega Keršovo ulico, Krožno pot,
Parmovo ulico, Pot na Dobrotin, Škoflekovo ulico, Ulico
Stanka Kvedra, Vinterjevo ulico.

6. volilna enota obsega Višnjo vas, Ivenco, Globoče in
Dedni vrh.

7. volilna enota obsega Črešnjevec, Ilovco, Jankovo,
Kladnart, Male Dole, Razgorce in Želče.

8. volilna enota obsega Bovše, Bezovico, Gabrovec pri
Dramljah, Gradišče pri Vojniku, Hrastnik, Koblek, Pristava in
Razgor.

9. volilna enota obsega Arclin.

3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Frankolovo

se oblikuje 7 volilnih enot, v katerih se voli v vsaki po en član
sveta torej skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega: Frankolovo in Verpete,
2. volilna enota obsega: Rakovo Stezo, Stražo pri Dolu

in Stražico,
3. volilna enota obsega: Bezenškovo Bukovje in Rove,
4. volilna enota obsega: Brdce, Črešnjice in Podgorje

pod Čerinom,
5. volilna enota obsega: Beli Potok pri Frankolovem in

Lindek,
6. volilna enota obsega: Lipo pri Frankolovem,
7. volilna enota obsega: Dol pod Gojko in Zabukovje.

4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Nova Cer-

kev se oblikuje 7 volilnih enot, v katerih se voli v vsaki po en
član sveta torej skupno sedem članov sveta krajevne sku-
pnosti.

1. volilna enota obsega: Novo Cerkev,
2. volilna enota obsega: Hrenovo h. št. 1- 25, Polže in

Vizore,
3. volilna enota obsega: Razdelj, Novake in Stražo pri

Novi Cerkvi,
4. volilna enota obsega: Homec, Landek, in Zlateče,
5. volilna enota obsega: Čreškovo, Socko in Veliko

Raven,
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6. volilna enota obsega: Trnovlje pri Socki in Selce,
7. volilna enota obsega: Hrenovo h. št. 26–37, Lem-

berg pri Novi Cerkvi in Vine.

5. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se smiselno

uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Vsaka politična stranka in vsaka skupina volilcev lahko

predlaga največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli v posa-
mezni volilni enoti.

Svet krajevne skupnosti volijo volilci s stalnim prebivali-
ščem v krajevni skupnosti. Mandatna doba sveta krajevne
skupnosti traja do drugih rednih volitev v občinski svet.

Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po volilnih eno-
tah po večinskem načelu.

Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska
volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni
odbori. Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti ime-
nuje svet krajevne skupnosti. Sedež volilne komisije krajev-
ne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.

6. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o

lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokov-

na navodila v zvezi z izvajanjem zakona,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona o lokalnih

volitvah,
– določa enotne standarde za volilni material in določa

druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– potrjuje kandidature in sestavlja sezname kandida-

tov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno

običajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer

so vpisani v volilni imenik,
– objavi izide glasovanja v svete krajevnih skupnosti,
– posreduje rezultate glasovanja vsem predlagateljem,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih

volitvah.

7. člen
Volilna komisija krajevnih skupnosti:
– imenuje volilne odbore,
– zbira zahteve za sklice zborov volivcev in predloge

kandidatur,
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti,
– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in

razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so bili izvolje-
ni,

– daje poročilo o izidu volitev v krajevni skupnosti,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z

volitvami,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti volilna

komisija.

8. člen
Volilni odbor:
– vodi glasovanje na volišču,
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.

9. člen
Predsednika sveta KS izvolijo člani sveta izmed sebe z

večino glasov na konstitutivni seji sveta, ki jo skliče predsed-

nik občinske volilne komisije najkasneje v 20. dneh po
volitvah.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 58/95).

Št. 884-7/02-2
Vojnik, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

3225. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Občinski svet občine Vojnik, je na podlagi 18. člena
statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) na 30. seji
dne 17. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za nepremičnino, označeno s parc. št. 1791/3 cesta
146 m2, vpisana v vložno št. 419 k.o. Male dole.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa, prenehajo imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine
Vojnik.

3. člen
Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 889/7-2002/7
Vojnik, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

3226. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma v Občini Vojnik

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljeva-
nje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni
list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na
30. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel
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P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja obrti, podjetništva

in turizma v Občini Vojnik

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za

dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjet-
ništva in turizma v Občini Vojnik.

2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in

turizma v Občini Vojnik se zagotavljajo iz sredstev proračuna
občine.

II. POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI, PODJETNIŠTVA
IN TURIZMA

3. člen
Cilj pospeševanja je zagotovitev cenejših virov investi-

cijskega razvoja obrti, podjetništva in turizma.

4. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in

turizma se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (sub-
vencija) za obresti, in sicer v višini 4% obrestne mere za
tekoče leto na podlagi pogodbe sklenjene z banko od 1.1.
tekočega leta. Upravičencu se subvencionira obrestna mera
za posojila v maksimalni višini 20 mio. SIT. Upravičeni stro-
ški materialnih investicij so zemljišče, poslopja, stroje in
opremo. Upravičeni stroški nematerialnih investicij so stro-
ški nakupa tehnologije.

Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni
ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za
drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

5. člen
Za sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva

in turizma lahko zaprosijo:
– podjetja: gospodarske  družbe in samostojni podjet-

niki posamezniki s sedežem in dejavnostjo na območju Ob-
čine Vojnik, ki so v obdobju določenim v 4. členu tega
pravilnika sklenili pogodbo o najemu dolgoročnega posojila
in še niso prejeli enake subvencije. Podjetja v težavah lahko
dobijo pomoč samo, če imajo pripravljen program prestruk-
turiranja podjetja, pri čemer se upoštevajo pravila za pre-
strukturiranje podjetij.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in sred-
nje velika podjetja iz. 6. člena uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih mini-
strstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se
ti pogoji smiselno upoštevajo.

6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi upravičenec se do-

loči letno s sklepom odbora za gospodarstvo in turizem v

skladu s sprejetim proračunom in uredbo o namenih in
pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristoj-
nih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).

7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobi-

tev sredstev so:
– da je pogodba sklenjena v času od 1. 1. tekočega

leta,
– ima sedež dejavnosti na območju Občine Vojnik.

8. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in

turizma se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga
objavi župan Občine Vojnik v občinskem glasilu Ogledalo.

9. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za razvoj obrti,

podjetništva in turizma mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za razvoj obrti,

podjetništva in turizma,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobi-

jo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.

10. člen
Vlagatelji morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila:
1. obrazec Občine Vojnik za subvencioniranje obre-

stne mere, ki se dobi v tajništvu občine,
2. odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje go-

spodarskih dejavnosti,
3. pogodbo o najemu posojila,
4. bančni izračun realnih obresti za tekoče leto,
5. potrdilo o plačanih davkih,
6. izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja

razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega pro-
jekta,

7. izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči
oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov.

11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske

uprave. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v raz-
pisu odbor za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik.

12. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlova-

nja sprejme župan na podlagi predloga odbora. Občina
Vojnik sredstva nakaže na žiro račun vlagatelja, v roku 30
dni po podpisu pogodbe.

13. člen
Če se projekt, sofinanciran na podlagi tega pravilnika,

ne izvede v roku, predvidenem v projektu, mora prejemnik
subvencije zaprositi odbor za gospodarstvo in turizem za
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upravičeno podaljšanje roka, kar mora utemeljiti z ustreznimi
dokazili ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od poziva
odbora iz 11. člena tega pravilnika.

Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se po-
veča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru
zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati
zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica
ali podjetje v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.

14. člen
Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu

svetu občine Vojnik o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem
sredstev za razvoj obrti, podjetništva in turizma.

III. KONČNA DOLOČBA

15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 459–4/2002–2
Vojnik, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

DRŽAVNI ZBOR
3195. Odlok o razpisu volitev predsednika republike 7521

3196. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet 7521

3197. Razpis rednih volitev v občinske svete županov 7521

VLADA
3198. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne

pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture in športa 7522

3199. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinske
pokojnine družinskemu članu osebe, ki ima po-
sebne zasluge na področju kulture 7522

3200. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnos-
tjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Sloveni-
je v programu Skupnosti Carina 2002 7522

MINISTRSTVA
3201. Odredba o ceniku informacijskih storitev 7524

VSEBINA

StranStran
3202. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih

raziskovalcev v gospodarstvo 7525

3203. Pravilnik o prenehanju uporabe odredbe o ob-
veznem atestiranju regulatorjev tlaka za utekoči-
njen plin propan – butan 7529

3204. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah 7529
3205. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije za eko-

nomske vede, ustanove 7538
3206. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za

katera je bilo od 11. 4. 2002 do 19. 7. 2002 iz-
dano dovoljenje za promet 7538

3207. Seznam zdravil, za katera je od 1. 6. 2002 do
19. 7. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za pro-
met 7540

3208. Seznam zdravil, za katera je bilo od 1. 6. 2002
do 19. 7. 2002 izdano dovoljenje za promet 7544

BANKA SLOVENIJE
3209. Sklep o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadome-

stila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije 7557



Stran 7576 / Št. 66 / 26. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3210. Odločbe o dodelitvi licence 7561

OBČINE

CELJE
3211. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev zazidalnega načrta Ostrožno sever-ograje
ob Koprivnici 7562

IG
3212. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občin-

ske uprave občine Ig 7562

KUNGOTA
3213. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čišče-

nju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na
območju Občine Kungota 7563

LENART
3214. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spre-

membah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi pro-
storskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart 7563

3215. Program priprave sprememb in dopolnitev odlo-
ka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev
za mesto Lenart 7563

3216. Program priprave sprememb dela zazidalnega na-
črta “Novi center“ v Lenartu 7564

LENDAVA
3217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Len-
dava 7566

3218. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Ob-
čine Lendava 7567

3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za nižinski del Obči-
ne Lendava 7568

3220. Odlok o višini prispevka za priključitev na kanali-
zacijsko omrežje Občine Lendava 7568

3221. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi o osnutku
odloka o ureditvenem načrtu za območje gramoz-
nice v k.o. Lakoš v Občini Lendava 7569

LJUBLJANA
3222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o. 7570

VOJNIK
3223. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Vojnik za leto 2002 7572
3224. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov

organov krajevnih skupnosti na območju Občine
Vojnik 7572

3225. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 7573
3226. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za

pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turi-
zma v Občini Vojnik 7573

a

Stran


	DRŽAVNI ZBOR
	3195. Odlok o razpisu volitev predsednika republike
	3196. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet
	3197. Razpis rednih volitev v občinske svete županov

	VLADA
	3198. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture in športa
	3199. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinske pokojnine družinskemu članu osebe, ki ima posebne zasluge na področju kult
	3200. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti Carina 

	MINISTRSTVA
	3201. Odredba o ceniku informacijskih storitev
	3202. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v gospodarstvo
	3203. Pravilnik o prenehanju uporabe odredbe o obveznem atestiranju regulatorjev tlaka za utekočinjen plin propan - butan
	3204. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah
	3205. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije za ekonomske vede, ustanove
	3206. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 11. 4. 2002 do 19. 7. 2002 izdano dovoljenje za promet
	3207. Seznam zdravil, za katera je od 1. 6. 2002 do 19. 7. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
	3208. Seznam zdravil, za katera je bilo od 1. 6. 2002 do 19. 7. 2002 izdano dovoljenje za promet

	BANKA SLOVENIJE
	3209. Sklep o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

	DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	3210. Odločbe o dodelitvi licence

	OBČINE
	CELJE
	3211. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno sever-ograje ob Koprivnici

	IG
	3212. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Ig

	KUNGOTA
	3213. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota

	LENART
	3214. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev z
	3215. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
	3216. Program priprave sprememb dela zazidalnega naèrta "Novi center" v Lenartu

	LENDAVA
	3217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava
	3218. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Občeine Lendava
	3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava
	3220. Odlok o višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava
	3221. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi o osnutku odloka o ureditvenem načrtu za območje gramoznice v k.o. Lakoš v Obč

	LJUBLJANA
	3222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.

	VOJNIK
	3223. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
	3224. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik
	3225. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
	3226. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Vojnik





