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MINISTRSTVA
3611.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o nadzoru nad izvajanjem zakona
o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja

Na podlagi 74. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02) in 22. člena zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list
RS, št. 32/94, 23/97 – odl. US in 9/98) izdaja minister za
notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem
varovanju in o obveznem organiziranju
službe varovanja
1. člen
V pravilniku o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 90/98) se 5. člen spremeni tako, da
se glasi:
“Nadzor iz tega pravilnika načrtuje in izvaja Služba za
zasebno varovanje in detektivsko dejavnost v ministrstvu.
Nadzor nad izvajanjem določb 7., 8., 10. in 11. člena
tega pravilnika opravlja tudi policija.
O nadzoru in izvedenih ukrepih iz prejšnjega odstavka
policija pisno obvešča Službo za zasebno varovanje in detektivsko dejavnost v ministrstvu.”.
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega zakona, se pri svojem delu izkazujejo s službeno
izkaznico, ki jo izda minister.
Službeno izkaznico delavcev ministrstva sestavlja usnjen etui velikosti 105 × 70 mm z napisom “Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za zasebno varovanje in detektivsko dejavnost, Službena izkaznica”
in grbom Republike Slovenije, v katerega je vložena identifikacijska izkaznica velikosti 85 × 54 mm, izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi in napisi in plastificiran
kartonček z navedbo pooblastil.
Na prednji strani identifikacijske izkaznice je fotografija
imetnika izkaznice velikosti 3 × 2,5 cm z izpisom: “Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za zase-

Cena 770 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XII

bno varovanje in detektivsko dejavnost, Službena izkaznica”, pod tem napisom pa je izpisano ime in priimek imetnika
izkaznice. V spodnjem delu izkaznice je izpisana registrska
številka izkaznice, datum izdaje in podpis ministra.
Na prednji strani plastificiranega kartončka je napis:
“Delavec Službe za zasebno varovanje in detektivsko dejavnost”. Pod tem napisom je zapis: “Izvajalci varovanja so
dolžni imetniku te izkaznice, ko opravlja nadzor, omogočiti
izvršitev nadzora.”.
Besedilo, izpisano na hrbtni strani plastificiranega kartončka, se glasi: “Imetnik te izkaznice ima v primeru, ko
opravlja nadzor, pooblastilo:
– predlagati direktorju oziroma odgovorni osebi izvajalca varovanja, da se do odločitve pristojnega organa odstrani
iz delovnega mesta odgovorna oseba, varnostnik oziroma
varnostni tehnik, ki ne izpolnjuje z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje varovanja;
– predlagati direktorju oziroma odgovorni osebi izvajalca varovanja izvedbo disciplinskega ali odškodninskega postopka;
– obvestiti pristojno inšpekcijo dela oziroma tehnično
inšpekcijo o ugotovljenih nepravilnostih v postopku izvajanja
nadzora;
– predlagati Zbornici Republike Slovenije za zasebno
varovanje preklic soglasja k licenci;
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška v skladu
z zakonom;
– prijaviti kazniva dejanja.”
Obrazec službene izkaznice je objavljen skupaj s tem
pravilnikom in je njegov sestavni del.
O izdanih službenih izkaznicah se vodi evidenca v organizacijski enoti za kadrovske zadeve ministrstva, ki opravlja tudi vse ostale naloge v zvezi z izdajanjem izkaznic.”.
3. člen
V 18. členu se v 4. točki besede “inšpektorju za nadzor
zasebnega varovanja” nadomestijo z besedami “Zbornici
Republike Slovenije za zasebno varovanje”.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142-01-011/99-02/04
Ljubljana, dne 9. avgusta 2002.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
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Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 198,98 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 63/02).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 16. avgusta 2002.
Minister
za okolje, prostor
in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI
3613.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Bistrica ob Sotli za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine
Bistrica ob Sotli, je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na
26. redni seji dne 30. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica
ob Sotli za leto 2001
1. člen
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli sprejme zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001 z
naslednjimi postavkami:

Bilanca prihodkov in odhodkov:
– skupni prihodki
– skupni odhodki
– proračunski primanjkljaj

SIT
185,770.697
192,382.733
6,612.036

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
31,628.418
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
23,635.414
– prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev
7,993.004
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje
– odplačila dolga
– neto zadolževanje

2,000.000
2,040.691
–40.691
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Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan
31. 12. 2001
– vrednost aktive
199,957.596
a) dolgoročna sredstva in sredstva
v upravljanju
152,867.024
b) kratkoročna sredstva
47,090.572
– vrednost pasive
a) kratkoročne obveznosti
b) lastni viri in dolgoročne obveznosti

199,957.596
37,326.152
162,631.444

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0026/02-03
Bistrica ob Sotli, dne 30. julija 2002.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

3614.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Bistrica ob
Sotli

Na podlagi 19. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02),
14. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št.
49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 26. seji
dne 30. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine
Bistrica ob Sotli
1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Bistrica ob
Sotli se določijo ena volilna enota, v katerih se voli skupno
sedem članov sveta.
Volilna enota obsega območje celotne Občine Bistrica
ob Sotli.

3615.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94 in 17/97) in 15. člena statuta Občine Bistrica
ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine
Bistrica ob Sotli na 26. redni seji dne 30. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje
1. člen
Za čas volilne kampanje Občina Bistrica ob Sotli določa naslednja plakatna mesta:
– vaška tehtnica v Bistrici ob Sotli
– avtobusna postajališča na območju Občine Bistrica
ob Sotli.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en
plakat velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih
mest. Plakate namešča vsak organizator sam. Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni
kampanji.
2. člen
Plakatiranje zunaj v prvem členu navedenih plakatnih
mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca
reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se
neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
3. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh
pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Bistrica
ob Sotli na stroške organizatorja.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate
iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek
po drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato
bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na
stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Bistrica ob Sotli.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0026/02-02
Bistrica ob Sotli, dne 30. julija 2002.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

2. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Bistrica ob Sotli.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0026/02-01
Bistrica ob Sotli, dne 30. julija 2002.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje

BREZOVICA
3616.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Brezovica

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
20/98 in 51/02) in 30. člena statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 34/99)

Uradni list Republike Slovenije

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Brezovica
1. Redne volitve v Svete krajevnih skupnosti Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice–Plešivica, Podpeč–Preserje in Rakitna bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začenjajo teči roki
za volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Brezovica, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

ILIRSKA BISTRICA
3617.

Pravilnik o nadomestitvi dela plače pripravnikov
na območju Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, in 70/00, odločitve US (Uradni list RS, št.
6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96,
68/98, 59/99 in 100/00) in 16. člena statuta Občine
Ilirska Bistrica (Uradne objave št. 18/95, 18/97, 30/98 in
Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska
Bistrica na tretjem nadaljevanju 32. seje dne 22. 7. 2002
sprejel

PRAVILNIK
o nadomestitvi dela plače pripravnikov
na območju Občine Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi osnovne pogoje in merila
za izbor prejemnikov sredstev za nadomestitev dela plače
pripravniku na območju Občine Ilirska Bistrica, ko delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki je iskala prvo zaposlitev.
2. člen
Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje možnosti zaposlovanja pripravnikov na območju Občine Ilirska Bistrica. Z zaposlitvijo pripravnika mora delodajalec povečati skupno število zaposlenih oziroma odpreti novo
delovno mesto in zaposliti pripravnika po opravljenem pripravništvu še za najmanj 2 leti.
Izpolnitev kriterija novih delovnih mest se ugotavlja na
osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celoletnim
povprečjem zaposlenih v podjetju. Novo odprta delovna
mesta nastala na podlagi zaposlitve pripravnikov, za katere
se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo
obstajati po končanem prejemanju pomoči za navedeni
namen vsaj 2 leti.
Za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih skupin
pripravnikov se lahko dodeli pomoč tudi v primeru, če ne
gre za odpiranje novega delovnega mesta.

Št.

76 / 23. 8. 2002 / Stran 8365

3. člen
Višina sredstev in razdelitev sredstev za nadomestitev
dela plače za pripravnike, ki opravljajo pripravništvo za
posamezno pridobljeno stopnjo izobrazbe oziroma opravljajo pripravništvo za posamezen izobraževalni program, se
določi z odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
tekoče leto, pri čemer se lahko pripravniku nadomesti
največ do 50% izhodiščne plače (I. bruto) za posamezni
tarifni razred po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo ali za negospodarske dejavnosti glede na to, za katero
področje se dodelijo sredstva za nadomestitev dela plače
pripravniku.
Nadomestitev dela plače se izplačuje mesečno za čas
trajanja pripravništva.
II. UPRAVIČENCI DO FINANČNIH SREDSTEV
ZA NADOMESTITEV DELA PLAČE PRIPRAVNIKA
4. člen
Do finančnih sredstev je na podlagi tega pravilnika
upravičen (v nadaljevanju: upravičenec) izvajalec – delodajalec (vse statusne oblike):
– na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izkaže pripravljenost, da pripravniku s stalnim bivališčem na območju Občine Ilirska Bistrica omogoči pridobitev ustreznih delovnih
izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega
izpita in zaposli pripravnika za najmanj 2 leti (vključno s
časom opravljanja pripravnišva),
– ki bo novo odprta delovna mesta nastala na podlagi
zaposlitve pripravnikov, za katere se namenja sredstva za
nadomestitev dela plače, ohranil po končanem prejemanju
pomoči vsaj 2 leti.
– ki bo v določenem času, kot je določeno v javnem
razpisu, najkasneje pa do konca tekočega leta v katerem je
objavljen razpis, zagotovil zaposlitev brezposelni osebi brez
delovnih izkušenj, ki išče prvo zaposlitev na območju Občine Ilirska Bistrica kot pripravnik,
– ki bo zagotovil mentorja,
– ki ima v času veljavnosti izvajanja sofinanciranja registriran sedež in obratuje v Občini Ilirska Bistrica,
– priloži krajši opis podjetja in delovnega mesta, na
katerega se bo zaposlil pripravnik,
– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter
posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,
– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji programa
pripravništva dostavil tudi fotokopijo M1/M2,
– ki je registriran in predloži dokazilo o registraciji –
izpisek iz sodnega registra (za gospodarske družbe); potrdilo, da je vpisan pri davčnem organu – priglasitveni list (za
samostojne podjetnike); dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni,
– ki ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– predloži potrdilo, da ima poravnane vse davke in
prispevke, določene z zakonom – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo
na razpis (pred zaposlitvijo pripravnika za tiste, ki imajo
pripravnika že zaposlenega), na istih oziroma podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za sofinanciranje, ni
zmanjšal skupnega števila zaposlenih,
– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev oziroma koliko
sredstev je že prejel za isti namen iz kakšnega drugega
javnega vira,
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– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost
podatkov.
5. člen
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za nadomestitev
dela plače pripravniku na podlagi tega pravilnika le pod
pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih
ali mednarodnih virov. Sredstva se posameznim upravičencem lahko dodeli, če pomenijo spodbudo za realizacijo
namena in cilja opredeljenega v 2. členu tega pravilnika
oziroma so za to nujno potrebna.
III. MERILA ZA IZBOR
6. člen
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti brezposelnega
iskalca prve zaposlitve za nedoločen čas, podrejeno pa
delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti brezposelnega iskalca
prve zaposlitve za določen čas najmanj 2 leti, kjer imajo
prednost tisti, ki ga zaposlijo za daljšo dobo,
– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev ima prednost
pripravnik z doseženim boljšim uspehom v zadnjem letu
izobraževanja.
7. člen
V primeru, da na razpisu ni mogoče doseči predvidene
strukture sofinanciranja, kot je opredeljena v objavi razpisa,
se lahko struktura sofinanciranja spremeni tako, da se namesto nadomestitve dela plač za opravljanje pripravništva za
določene izobrazbe, za katere ni bilo interesa oziroma podanih vlog, izvede sofinanciranje preostalih vlog upravičencev.
To se izvede tako, da se namesto sofinanciranja za
stopnjo izobrazbe, za katero ni bilo interesa (po lestvici od
najvišje do najnižje stopnje izobrazbe, kot opredeljeno po
razpisu), izvede nadomestno sofinanciranje za najvišjo stopnjo izobrazbe pripravnika, za katerega je bila podana vloga
za nadomestitev dela plače, vendar največ do izpolnitve
kvote sofinanciranja določene v razpisu.
Merila za izbor tudi pri takem načinu sofinanciranja
ostajajo enaka kot določeno v 6. členu tega pravilnika.
8. člen
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za namen
opredeljen s tem pravilnikom.
Zaključek javnega razpisa se objavi v na istem kraju,
kjer je bil objavljen javni razpis.
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10. člen
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje
strokovno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov. Sestavljata jo dva delavca občinske uprave in en član Občinskega
sveta občine Ilirska Bistrica.
Strokovna komisija pripravi razpisno dokumentacijo,
poskrbi za objavo javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasno prispele in pravilne vloge, o
tem sestavi poročilo in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan v okviru proračunskih sredstev za
namen opredeljen s tem pravilnikom.
V. SPREMLJANJE IN PREVERJANJE NAMENSKE RABE
SREDSTEV
11. člen
Namensko rabo sredstev sproti spremlja in preverja
Oddelek za družbene dejavnosti Občine Ilirska Bistrica.
Glede na določbo 2. člena tega pravilnika, da morajo
nova delovna mesta obstajati po končanem prejemanju pomoči za navedeni namen vsaj 2 leti, se namenska raba
sredstev in izpolnjevanje navedenega. kriterija spremlja in
preverja za obdobje 2 let po končanem prejemanju pomoči.
V primeru nenamenske porabe sredstev oziroma krajšega delovnega razmerja pripravnika, kot je delodajalec v
vlogi navedel in ta tej osnovi tudi prejel sredstva, je upravičenec dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunajo od
dneva prejema do dneva vračila sredstev.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
13. člen
Za delodajalce – izvajalce, katerim je bila odobrena
nadomestitev dela plače pripravnikov na podlagi javnega
razpisa za nadomestitev dela plače pripravnikov objavljenega v časopisu Snežnik, dne 29. septembra 2001 in imajo z
Občino Ilirska Bistrica sklenjene pogodbe, se odobreno
sofinanciranje izvaja v skladu z navedenim javnim razpisom
in sklenjenimi pogodbami.
Št. 10008-30/02-240
Ilirska Bistrica, dne 22. julija 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž.
kem. tehnol. l. r.

IV. POSTOPEK
9. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do nadomestitve dela
plače pripravnika na osnovi in pod pogoji določenimi s tem
pravilnikom in z razpisi Občine Ilirska Bistrica, ki morajo
vsebovati:
– opredelitev namena, za katerega se dodeljuje sredstva,
– višino razpisanih sredstev.
– pogoje za pridobitev razpisanih sredstev,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva,
– navedbo dokumentov, ki jih mora upravičenec predložiti k prijavi na razpis,
– rok za vložitev prijav, ki ne sme biti krajši od 15 dni
od dneva objave razpisa.

IVANČNA GORICA
3618.

Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo
javnih naročil male vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena in drugega
odstavka 134. člena zakona o javnih naročilih – ZJN-1
(Uradni list RS, št. 39/00) in 116. člena statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št.
2/99) izdajam

Uradni list Republike Slovenije

Št.

76 / 23. 8. 2002 / Stran 8367

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
NAVODILA
za oddajo javnih naročil male vrednosti

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

1. člen
V navodilu za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 15/01) se v 4. členu črta četrta alinea in
dodata osma in deveta alinea tako, da se glasi:
»Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vrednosti obsega:
– zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti
(OBR-A),
– povabilo k oddaji ponudbe (OBR-B),
– ponudbo (OBR-C),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1
(OBR-E),
– poročilo o izvedbi naročila male vrednosti (OBR-F),
– vzorec letno kupoprodajne pogodbe (OBR-G),
– vzorec kupoprodajne pogodbe za gradbene storitve
(OBR-H),
– poročilo izvedenega naročila (OBR-P),
– obvestilo o izboru ponudnika (OBR-O).«

III
Volitve v Svete krajevnih skupnosti vodijo in izvajajo
občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih
skupnosti.

2. člen
Prvi stavek prvega odstavka 5. člena se spremeni tako,
da se glasi:
Župan oziroma direktor občinske uprave, če ga župan
pooblasti za ta postopek, uvede postopek za naročilo male
vrednosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male
vrednosti v katerem se določi tudi odgovorna oseba za
vodenje postopka in izvedbo naročila (OBR-A).

KOPER

3. člen
Te spremembe in dopolnitve navodila začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/01
Ivančna Gorica, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

KAMNIK
3619.

Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih
skupnosti

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 00607-1/02
Kamnik, dne 12. avgusta 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

3620.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Mestne občine Koper
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Ankaran –
Ankarano, Bertoki–Bertocchi, Boršt, Črni kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini–Crevatini, Koper–Center Capodistria–Centro, Marezige, Olmo–Prisoje, Pobegi–Čežarji, Podgorje, Rakitovec, Semedela–Semedella, Sv. Anton, Škocjan–San Canziano, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za gradom–
Al Casteletto, Zazid in Žusterna–Giusterna bodo 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 občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 0067-1/2002
Koper, dne 12. avgusta 2002.
Župan
Mestne občine Koper
Dino Pucer l. r.

Na podlagi 111. člena in v skladu z 28. členom zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
70/95, 51/02) in 104. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) izdaja župan Občine Kamnik

SKLEP
o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti
I
Redne volitve v Svete krajevnih skupnosti Črna, Duplica, Godič, Kamnik – Center, Kamniška Bistrica, Mekinje,
Motnik, Nevlje, Novi trg, Perovo, Podgorje, Pšajnovica, Sela, Srednja vas, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Tuhinj,
Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice bodo v nedeljo,
dne 10. novembra 2002, od 7. do 19. ure.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Mestne občine Koper

KOZJE
3621.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Kozje

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 61. člena statuta Občine Kozje (Uradni
list RS, št. 64/99 in 98/00)
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razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Kozje

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Krško

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Buče, Kozje, Lesično, Podsreda, Osredek in Zagorje bodo v nedeljo,
10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Brestanica, Dolenja vas, Gora, Koprivnica, mesta Kostanjevica na
Krki, mesta Krško, Krško polje, Leskovec, Podbočje, Raka,
Rožno-Presladol, Senovo, Senuše, Veliki Podlog, Veliki Trn
in Zdole bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči volilni
roki za volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo Občinska volilna komisija
Krško in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Št. 00608-0001/02
Kozje, dne 16. avgusta 2002.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

Št. 006-08-1/02-100
Krško, dne 12. avgusta 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

KRANJ
LAŠKO
3622.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Mestne občine Kranj

3624.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, 51/02) in 53. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 61/95, 20/98)

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, 20/98, 51/02) ter 36. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 8/00)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Mestne občine Kranj

razpisujem

1. Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Besnica,
Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Center, Čirče, Golnik, Gorenja
Sava, Goriče, Hrastje, Huje, Jošt, Kokrica, Mavčiče, Orehek-Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje, Stražišče, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato
polje, Žabnica bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Breze,
Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Rečica, Rimske Toplice,
Sedraž, Vrh nad Laškim in Zidani Most bodo v nedeljo,
10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00608-01/2002
Laško, dne 6. avgusta 2002.

Št. 515/2002-41/11
Kranj, dne 9. avgusta 2002.

Župan
Občine Laško
Jožef Rajh l. r.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

LENART
KRŠKO
3623.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Krško

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) ter in 35. in 113. člena statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo)

3625.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta za kompleks rekreacijskega centra ob
Globovnici–Polana

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97 in 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

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
za kompleks rekreacijskega centra
ob Globovnici–Polana

Št.

Št. 00608-1/2002
Lenart, dne 7. avgusta 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za kompleks rekreacijskega centra ob Globovnici–Polana, ki ga je
izdelal Projektivni biro ’91, Sodna ulica 25, 2000 Maribor v
juniju 2002.
2. člen
Osnutek ureditvenega načrta za kompleks rekreacijskega centra ob Globovnici–Polana 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 naslednji dan po objavi tega
sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o kraju in času javne obravnave bo objavljeno naknadno na krajevno običajen način.
3. člen
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času
trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu 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. 35003-2/2000
Lenart v Slovenskih goricah, dne 16. julija 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

3626.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Lenart

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 25. člena statuta Občine Lenart (Uradni
list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Lenart
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Lenart,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah in Voličina bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
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LJUTOMER
3627.

Odlok o spremembah odloka o sestavi in številu
članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi
volilnih enot v Krajevnih skupnostih občine
Ljutomer

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US,
70/95 in 51/02), 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 - odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 59/99 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00
in 51/02) in 58. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer
na seji dne 14. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o sestavi in številu članov
svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih
enot v Krajevnih skupnostih občine Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o sestavi in številu
članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v
krajevnih skupnostih Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
99/99; v nadaljevanju: osnovni odlok).
2. člen
Spremeni se 5. člen osnovnega odloka tako, da glasi:
»Svet krajevne skupnosti Ljutomer šteje devet članov.
Za območje KS Ljutomer se oblikuje 5 volilnih enot, in
sicer:
1. volilna enota obsega naslednje ulice: Bratov Pihlar
ulica, Ivana Kaučiča cesta, Staneta Rozmana ulica, Janka
Ribiča ulica, Lendavska cesta, Ormoška cesta, Ulica ob
progi, Vinka Megle ulica, Volkmerjeva ulica, Zacherlova
ulica, Jeruzalemska cesta, Poljska pot, Cvetlična ulica,
Ulica Ante Trstenjaka, Ulica V. prekomorske brigade, Užiška ulica, Vrtna ulica, Fulneška ulica. Volijo se trije člani
sveta;
2. volilna enota obsega naslednje ulice: Cankarjeva
cesta, Cesta na vilo, Glavni trg, Joška Berdena ulica, Jureša
Cirila ulica, Kajuhova ulica, Kerenčičeva ulica, Kidričeva
ulica, Prešernova ulica, Ptujska cesta, Rajh Nade ulica,
Razlagova ulica, Slavka Osterca ulica, Stari trg, Trg Jakoba
Babiča, Vrazova ulica, Postružnikova ulica, Mestni breg,
Miklošičev trg, Aškerčeva ulica, Jurčičeva ulica, Ulica 9.
maja, Cesta I. slov. tabora, Cvetka Golarja ulica, Kolodvorska ulica, Soboška cesta, Viktorja Kukovca ulica, Grossmanova ulica, Maistrova ulica, Ulica Jana Baukarta, Babinska
cesta, Ulica Rada Pušenjaka in Ulica dr. Franca Kovačiča.
Volijo se trije člani sveta;
3. volilna enota obsega nasleje Spodnji Kamenščak.
Voli se en član sveta;
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4. volilna enota obsega naselje Noršinci pri Ljutomeru.
Voli se en član sveta;
5. volilna enota obsega naselje Babinci. Voli se en član
sveta.«
3. člen
Spremeni se 6. člen osnovnega odloka tako, da glasi:
»Svet krajevne skupnosti Mala Nedelja šteje devet članov sveta. Za območje Krajevne skupnosti Mala Nedelja se
oblikuje 6 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Moravci v Slovenskih
goricah. Volita se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Drakovci. Volita se dva
člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Bučkovci. Voli se en
član sveta.
4. volilna enota obsega naselje Mala Nedelja. Voli se
en član sveta.
5. volilna enota obsega naselje Kuršinci. Volita se dva
člana sveta.
6. volilna enota obsega naselje Bodislavci. Voli se en
član sveta«.
4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-08-7/02
Ljutomer, dne 14. avgusta 2002.

Uradni list Republike Slovenije

LOGATEC
3629.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Logatec

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 20/98
in 51/02) ter 64. člena statuta Občine Logatec (LN, št.
5/99)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Logatec
1. Redne volitve članov sveta krajevnih skupnosti Naklo, Tabor, Hotedršica, Laze, Log-Zaplana, Rovte, Trate in
Vrh Svetih Treh Kraljev bodo sočasno z rednimi volitvami za
člane občinskega sveta in župana Občine Logatec, v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Roki za volilna opravila začnejo teči 11. septembra
2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo volilna komisija Občine
Logatec in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Št. 006–02/02-1
Logatec, dne 6. avgusta 2002.

Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

LOŠKI POTOK
3628.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ljutomer

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US,
70/95 in 51/02) in 57. člena statuta Občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ljutomer
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Cezanjevci, Cven, Krištanci-Šalinci-Grlava, Ljutomer, Mala Nedelja,
Radoslavci, Stara cesta, Stročja vas in Železne dveri, bodo
v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Volitve vodi in izvede občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 006-02-1/02
Ljutomer, dne 6. avgusta 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

3630.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
v Občini Loški Potok

Na podlagi prvega odstavka 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95,
51/02) in 60. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 117/00)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
v Občini Loški Potok
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Draga in
Loški Potok se opravijo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija
občine Loški Potok.
Št. 006-01/02-1
Loški Potok, dne 20. avgusta 2002.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Nova, inž. l. r.
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MAJŠPERK
3631.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Majšperk

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 59. člena statuta Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 23/99)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Majšperk
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Majšperk,
Ptujska Gora in Stoperce bodo v nedeljo 10. novembra
2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 006-07/02-02
Majšperk, dne 6. avgusta 2002.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

MARKOVCI
3632.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Markovci

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02 in
16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99
in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na seji dne
30. 7. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Markovci
1. člen
V statutu Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in
110/00) se v 2. členu doda nov tretji odstavek z naslednjo
vsebino:
Vaške skupnosti nimajo organa, t.j. sveta ožjega dela
občine, temveč vaške odbore kot posvetovalna telesa.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
Občina zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih
zadev javnega pomena prostovoljno sodeluje z drugimi občinami. V ta namen z njimi soustanavlja zveze, lahko združuje
sredstva in v skladu z zakonom soustanavlja skupne organe
ter organe skupne občinske uprave, soustanavlja in upravlja
sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.
Občina se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.
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Občina ter skupne občinske zveze in združenja lahko
sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z
mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
3. člen
V prvem stavku drugega odstavka 10. člena se za
besedo samostojni dodata besedi in neodvisni.
4. člen
Doda se 10.a člen, ki se glasi:
Občinski svet s svojim aktom določi merila za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih
skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina ter plačil za
opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih. Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev ne
smejo presegati plače župana.
Merila za določanje plač direktorjev skupnih javnih podjetij, javnih skladov in agencij določi organ na podlagi zakona o lokalni samoupravi. Na podlagi meril določene plače ne
smejo presegati najvišje plače župana občin ustanoviteljic.
5. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na
podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske
svete.
V prvem stavku dosedanjega petega odstavka (zadnjega) se za besedo organih postavi pika. Preostalo besedilo … in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov,
katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani
kot predstavniki občinskega sveta se črta.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
Mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani
kot predstavniki občinskega sveta, traja in preneha v skladu
z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja,
skladov in drugih organizacij.
6. člen
V 22. členu se črta četrta alinea. Dosedanja šesta
alinea postane del dosedanje pete alinee. Pred dosedanjo
sedmo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi zakona ni združljiva s funkcijo člana občinskega
sveta.
Prvi stavek drugega odstavka se črta.
Tretji odstavek se dopolni z naslednjo vsebino: Zoper
ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki
mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa
vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O
morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: Postopki
za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začno po
preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po
preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega
sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. Za samo izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
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vajo določbe zakona o lokalni samoupravi in zakona o lokalnih volitvah.
7. člen
V prvem stavku 29. člena se beseda državljani nadomesti z besedo volivci.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 14. člena tega
statuta.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu
pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je bil izvoljen na volitvah,
ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona
opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
8. člen
V 37. členu se črta peta alinea. Pred dosedanjo šesto
alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki
na podlagi zakona ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana.
Dosedanja sedma alinea se črta.
Tretji odstavek se črta.
Prvi stavek 4. člena se črta.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek se nadaljuje z naslednjo vsebino: Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in
podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Postopki za izvolitev novega župana ali za imenovanje
podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev
pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni
bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. Za
samo izvolitev župana in imenovanje podžupana se upoštevajo določbe zakona o lokalnih volitvah in zakona o lokalni
samoupravi.
Dodata se novi šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja.
O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in
občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s
funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali
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delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti
občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
V zadnjem (dosedanjem devetem) odstavku se besedna zveza po drugem odstavku tega člena nadomesti z
naslednjo besedno zvezo: iz prejšnjega odstavka.
9. člen
V 47. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.
Dosedanji prvi in drugi odstavek, ki postaneta drugi in
tretji odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog
župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in
notranjo organizacijo.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor-ica občinske uprave, ki ga (jo)
imenuje in razrešuje župan. Direktor-ica občinske uprave je
uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
V dosedanjem drugem (zadnjem) odstavku se za besedo upravi doda besedilo na predlog direktorja-ice občinske
uprave.
10. člen
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se
glasi:
Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov, ki jih določa
zakon.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega
organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega
odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.
11. člen
Doda se nov 48.a člen, ki se glasi:
Občina lahko skupaj s še najmanj eno ali več občinami
zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih
nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih, z
aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo občinski sveti vseh
občin, ustanovijo enonamenske ali večnamenske interesne
zveze kot osebe javnega prava.
Zveza se ustanovi v skladu z določili zakona o lokalni
samoupravi.
12. člen
Doda se nov 49.b člen, ki se glasi:
Občina lahko skupaj s še najmanj eno ali več občinami
zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter
usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje kot osebo javnega prava.
Združenje se ustanovi v skladu z določili zakona o
lokalni samoupravi.
Združenje predstavlja interese svojih članic pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone, ali
druge predpise, s katerimi se določajo naloge, pravice,
obveznosti in odgovornosti občin, ali se s predpisi kako
drugače posega v njihove koristi.
13. člen
Za prvim stavkom prvega odstavka 89. člena se doda
nov drugi stavek, ki se glasi:
Kolikor nastopi potreba po drugačni rabi proračunskih
sredstev, kot je to predvideno s proračunom, mora to predhodno odobriti občinski svet s sklepom.
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Št.

14. člen
V prvem stavku 102. člena se besedilo v višini 0,5
odstotkov proračuna nadomesti z besedilom: v skladu z
zakonom, ki ureja javno financiranje.
V tretjem odstavku se besedilo 2 odstotka nadomesti z
besedilom: z zakonom določen odstotek.
15. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:
Rezerva se uporablja v skladu z določili zakona in odloka o proračunu.
16. člen
Določba 9. člena teh sprememb in dopolnitev statuta,
kolikor se nanaša na položaj direktorja-ice občinske uprave
po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev, se uveljavi
po uveljavitvi zakona o javnih uslužbencih.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03-1/99
Markovci, dne 30. julija 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

3633.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Markovci

Na podlagi 19. do 23. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 15. in
16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99
in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na seji dne
30. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Markovci
1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Markovci
se določi devet volilnih enot (VE), v katerih se voli skupno
enajst članov sveta.
2. člen
Obseg volilnih enot je naslednji:
1. volilna enota obsega naselje Bukovci (brez JV dela).
V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
2. volilna enota obsega
– JV del naselja Bukovci (ca. 227 prebivalcev oziroma
hišne številke: 62 a, 65, 67 a, 68, 69, 70, 71 b, 71, 71 a,
72, 73 a, 74, 74 a, 75, 76, 77, 78, 79, 79 a, 80, 81,
82 a, 82, 83, 84 b, 84 a, 85, 85 a, 85 b, 86 a, 86, 87, 87
a, 88, 88 a, 89, 90, 90 a, 91, 92, 92 a, 93, 95, 97, 98 a,
98, 99 b, 99 a, 99, 99 c, 99 d, 99 e, 100 a, 100 d, 100 c,
100 e, 100 f, 101 b, 101 a, 101 d, 101, 102 a, 102 in
103)
– in SZ del naselja Stojnci (ca. 151 prebivalcev oziroma hišne številke: 1, 2 a, 2, 3, 4 c, 4a, 4 b, 5, 5 a, 6, 7,
8 a, 8 b, 8, 9, 11 a, 11, 12 c, 12 a, 12 b, 13 a, 16, 17,
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17 a, 17 b, 18 b, 18 a, 18 d, 18, 18 c, 21 b, 21 a, 22 b,
25 b, 25, 25 a in 26).
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
3. volilna enota obsega naselje Stojnci (brez SZ dela).
V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
4. volilna enota obsega naselji Borovci in Strelci.
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
5. volilna enota obsega naselje Prvenci in Sobetinci.
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
6. volilna enota obsega naselje Markovci (brez J dela).
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
7. volilna enota obsega naselje Nava vas (brez SZ
dela).
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
8. volilna enota obsega naselje Zabovci (brez SZ dela).
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
9. volilna enota obsega dele naselij, ki se nahajajo
neposredno ob umetnem jezeru, odtočnem kanalu in ob
strugi reke Drave pod zapornicami, in sicer:
– SZ del naselja Zabovci (ca. 108 prebivalcev oziroma
hišne številke: 68 a, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 97 a, 97, 98, 98 a, 98 b, 99,
100, 100 a, 101 b, 101, 101 a, 102, 103 a, 103, 104 in
105),
– J del naselja Markovci (ca. 137 prebivalcev oziroma
hišne številke: 61, 62, 64, 64 a, 65, 65 a, 66, 66 a, 67 d,
67 f, 67 a, 67, 67 e, 67 b, 67 c, 68, 69, 72, 73, 74, 75,
76 a, 77, 78, 81, 81 b, 82, 83 a, 84, 85, 90, 91, 92, 93
b, 93 a, 94 in 95) in
– SZ del naselja Nova vas (ca. 84 prebivalcev oziroma
hišne številke: 1, 1 a, 2, 3, 4, 5 a, 5 b, 5, 6, 14 b, 15, 24,
24 b, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 59 in 62).
V volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta.
Kolikor se znotraj volilne enote pojavi nova hišna številka, se le-ta vključi v isto volilno enoto.
3. člen
Za volitve župana se določi ena volilna enota, ki zajema
območje celotne Občine Markovci.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-07/02-1
Markovci, dne 30. julija 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

3634.

Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje
občinskih – državnih pomoči namenjenih za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Markovci (prečiščeno besedilo)

Na podlagi zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00), zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 1/00, 30/01) in 16. člena statuta Občine Markovci
(Uradni list RS, št. 15/99) in 102. člena poslovnika Občinskega sveta občine Markovci (Uradni list RS, št. 21/99,
110/00) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 23. 7.
2002 sprejel
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PRAVILNIK
o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih
– državnih pomoči namenjenih za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Markovci
(prečiščeno besedilo)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa uvedba ukrepov na področju kmetijske politike, ki temeljijo na nacionalnem programu
in aktih Vlade RS, skladno z zakonom o kmetijstvu.
2. člen
Sredstva za finančno pomoč v kmetijstvo se zagotavljajo za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine
Markovci
– iz sredstev proračuna Občine Markovci,
– iz drugih virov.
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva določi Občinski svet občine Markovci z odlokom o
proračunu za tekoče leto.
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja
spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je
zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se izvajajo.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je do 40% upravičenih stroškov investicije posameznega projekta, razen za investicije za namen opravljanja turizma na kmetiji, kjer je
zgornja meja 50% upravičenih stroškov investicije. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne
glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega
proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je
pomoč dodeljena.
3. člen
Za ohranjanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Markovci
se finančna sredstva usmerjajo v:
A) regresiranje nakupa kmetijskih zemljišč,
B) pospeševanje spodbujanja strukturnih sprememb in
uvajanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu ter ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – kmetij
(priprava razvojnih in investicijskih programov ter investicije
in tehnološke posodobitve v kmetijstvu, kakor tudi podpora
ukrepom varovanja okolja in ohranjanja naravne in kulturne
dediščine),
C) investicijska podpora razvoju kmetij, usmerjenih v
integrirano pridelavo, ekološko usmerjenih kmetij, kmetovanju na zavarovanih območjih (Šturmovci) in priprava zemlje
za ozelenitev strnišč,
D) uvajanje kakovostnejših plemenskih živali na kmetiji,
preventivno zdravstveno varstvo živali in sofinanciranje analize krme,
E) spodbujanje vrtnarske proizvodnje,
F) sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev,
G) urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje, osuševanje in analiza zemlje),
H) pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in turizem na kmetiji ter izdelava projektne dokumentacije,
I) sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih, razstavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva,
J) obnova vinogradov in sadovnjakov, razen nakupa
sadik,
K) nakup specialne kmetijske mehanizacije,
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L) sofinanciranje letne realne obrestne mere pri najetju
kredita pri poslovnih bankah za namen kmetijstva,
M) zavarovanje posevkov.
4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so tržni proizvajalci hrane, in sicer fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
občini Markovci, s slovenskim državljanstvom in praviloma s
statusom kmeta in pravne osebe (majhne družbe opredeljene po zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči – Uradni list RS,
št. 59/00), ki imajo sedež in pridelovalne površine v Občini
Markovci ter društva in Kmetijsko svetovalna služba.
Upravičenci morajo sredstva investirati na območju Občine Markovci.
Vloge s prilogami se dajejo preko Kmetijske svetovalne
službe.
Vlogi je potrebno priložiti oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva s strani Kmetijsko svetovalne službe.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na podlagi javnega razpisa, ki ga za posamezno proračunsko leto
objavi župan Občine Markovci v sredstvih javnega obveščanja in mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva javnega
razpisa za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev,
– upravičenci do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od
15 dni od dneva objave in naslov na katerega se vložijo
prošnje,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo intervencije,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
k zahtevku.
6. člen
Prijave na javni razpis obravnava komisija za dodelitev
pomoči za razvoj kmetijstva, ki jo imenuje Občinski svet
občine Markovci, na predlog župana.
Komisija za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva ima
tri člane in jo sestavljajo:
– dva predstavnika občinskega sveta – iz Odbora za
finance in gospodarjenje s premoženjem in iz Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo ter gospodarske javne službe,
– predstavnik Občinske uprave občine Markovci.
Komisija izda sklep o dodelitvi sredstev za razvoj najkasneje v 30 dneh po prejemu posamezne vloge.
7. člen
Namensko uporabo sredstev spremljajo in preverjajo
organi občine, pristojni za nadzor.
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor
dolžan takoj vrniti sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
8. člen
Sredstva so namenjena za:
A) Regresiranje nakupa kmetijskih zemljišč – povečanje obsega obdelovalnih površin na kmetijah.
Sofinancira se nakup kmetijskega zemljišča v višini do
največ 20%.
Upravičenci so fizične osebe – gospodarji na kmetijah,
kjer je vsaj en član družine kmečki zavarovanec.
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Pogoj: predložitev overjene kupoprodajne pogodbe,
dokazilo o kmečkem zavarovanju in izjava prosilca, da za ta
namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je,
kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
B) Pospeševanje podbujanja strukturnih sprememb
in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu
ter ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot –
kmetij.
Sofinancira se
1. priprava razvojnih in investicijskih programov ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije v višini največ
do največ 12% upravičenih stroškov celotne investicije (stroški nabave gradbenega materiala, stroški gradbenih in obrtniških del ter stroški nakupa hlevske opreme),
2. nakup hlevske opreme v višini do največ 20%,
3. obnova zaščitenih objektov na kmetiji v smislu ohranjanja kulturne dediščine do največ 20% stroškov nabave
gradbenega materiala in plačila gradbenih in obrtniških storitev.
Pogoj:
pod 1.: dokazilo glede namena pridobitve sredstev kot
je: predračun priprave razvojnega ali investicijskega programa ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
pod 2.: predračun za nakup opreme (v tem primeru se
sredstva nakažejo na račun dobavitelja) ali dokazilo o plačilu
nabave opreme in izjava prosilca, da za ta namen – projekt
ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že
dobil iz drugih virov,
pod 3.: ustrezno upravno dovoljenje za investicijo, soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine in
predračun izvajalca (v tem primeru se sredstva nakažejo na
račun izvajalca) ali dokazilo o plačilu prenove objekta in
izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne
pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih
virov.
C) Investicijska podpora razvoju kmetij, usmerjenih v
integrirano pridelavo, ekološkemu usmerjanju kmetij, kmetovanju na zavarovanih območjih (Šturmovec) in priprava
zemlje za ozelenitev strnišč.
Sofinancira se spodbujanje integriranih in ekološko
sprejemljivih tehnologij kmetovanja, spodbujanje primernih
oblik kmetovanja na zavarovanem območju in priprava zemlje za strniščne posevke v višini do največ 30% upravičenih
stroškov priprave zemljišča za setev (stroški strojnega oranja, brananja in setve – upoštevani bodo normativi, ki jih bo
podala Kmetijsko svetovalna služba). Sofinancira se tudi
stroške ekološke kontrole, ki jo izvaja pooblaščena institucija do višine 100%.
Pogoj: predložitev sklenjene pogodbe o kontroli izvajanja navedenih tehnologij na kmetijah s pristojno pooblaščeno kontrolno organizacijo (npr. Kmetijski zavod Maribor),
pozitivno mnenje in kalkulacijo pristojne kmetijsko svetovalne službe ter predložitev predračuna ter izjava prosilca, da
za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če
jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
D) Uvajanje kakovostnejših plemenskih živali na kmetiji, preventivno zdravstveno varstvo živali in sofinanciranje
analize krme.
1. Regresira se umetno osemenjevanje krav, telic, svinj,
kobil in drobnice iz kmečke reje v višini do največ 40%.
Regresira se samo prva osemenitev.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve in izjava
prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči
oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
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2. Regresira se zdravstveno varstvo živali kmečke reje,
vključno s čebelami (preventiva) v višini do največ 40%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve in izjava
prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči
oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
3. Regresira se analiza krme za namen pomoči pri
izračunu krmnih obrokov za živali kmečke reje v višini do
največ 40%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve in izjava
prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči
oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
E) Spodbujanje vrtnarske proizvodnje.
Regresira se
– spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski proizvodnji na
manjših kmetijah,
– povečanje pridelave tržno zanimivih vrtnin,
– povečanje površin pod okrasnimi rastlinami,
– povečanje površin pod plastenjaki in stekljenjaki tako, da se regresira nakup plastenjakov od 150–500 m2,
steklenjakov od 50 m2 naprej, nakup nizkih tunelov in nakup
oziroma ureditev manjših hladilnic do 100 m3 v višini do
največ 20% upravičenih stroškov investicije, to je nabavne
vrednosti nizkih plastenjakov, steklenjakov, nizkih tunelov in
nakupa oziroma ureditve manjše hladilnice.
Pogoj: predračun in izjava prosilca, da za ta namen –
projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen
del je že dobil iz drugih virov.V primeru predračuna se odobrena sredstva nakažejo na račun dobavitelja.
F) Sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev.
Regresira se testiranje strojev (škropilnic, pršilnikov in
sejalnic) v višini do največ 80% stroškov testiranja.
Pogoj: predložitev potrdila o opravljenem testu in potrdila o plačilu storitve in izjava prosilca, da za ta namen –
projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen
del je že dobil iz drugih virov.
G) Urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje, osuševanje in analiza zemlje).
Agromelioracije: – sofinancirajo se manjša zemeljska
dela in apnenje tal na podlagi analiz v smislu povečanja
proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,50
do 4,00 ha na lastnika pri čemer je potrebno upoštevati
pogoje varovanja okolja do višine največ največ do 40%
upravičenih stroškov investicije, to je strojnih del priprave
zemljišča in nabave apna ter saturacijskega mulja.
Pogoji:
– investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije,
– ekonomska upravičenost investicije, ki jo potrdi Kmetijska svetovalna služba,
– katastrska skica z vrisom območja,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za
spremembo gozdne površine v kmetijske,
– potrdilo o priglasitvi del ali ustrezno dokumentacijo,
– predložitev predračuna,
– izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil
državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz
drugih virov.
Namakanje in osuševanje:
Sofinancira se preprečevanje posledic suše in moče
ter ekonomičnosti proizvodnje: program namakanja in izsuševanja zemljišč za pridelavo vrtnin, poljščin in travinja ter
trajnih nasadov. Pomoč se odobri v višini do največ 30%
vrednosti opravičenih stroškov, to je stroškov nabave namaklanih sistemov in strojnih del za kopanje jarkov ter nabave
in polaganja drenažnih cevi za namen izsuševanja.
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Pogoji: pozitivno mnenje Kmetijske svetovalne službe,
projekt namakanja, urejena dokumentacija, predložitev dokazila o plačilu oziroma predračuna in izjava prosilca, da za
ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo
je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov
Analiza zemlje:
Sofinancira se analiza zemlje za pomoč pri gnojenju in
apnenju kmetijskih površin za tržno pridelavo vrtnin do višine
največ 70%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu in izjava prosilca,
da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma,
če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
H) Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in turizma na kmetiji.
Namen ukrepa je ustvarjanje družinskih kmetij kot gospodarsko stabilnih enot z možnostjo dopolnilne dejavnosti
in turizma na kmetiji.
Sofinancira se:
1. dopolnilna dejavnosti na kmetiji: do največ 30% upravičenih stroškov investicije (stroški ureditve prostorov in nabave opreme za dopolnilno dejavnost, kot je: sladkovodno
ribogojstvo, alternativne reje gosi, rac, puranov, nojev, damjakov, polžev, vse vrste predelave doma pridelanih surovin,
sušenje sadja, nabiranje in sušenje zelišč in gob, domačo
obrt in drugo). Podpora se dodeli le za tisto proizvodnjo,
katere proizvodi se bodo pojavili na trgu.
Pogoj: Podpora se odobri po individualno predloženih
projektih iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovani efekt
realiziranega programa, predložitev predračuna in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči
oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
2. turizem na kmetiji: do največ 50% upravičenih stroškov investicije (ureditve prostorov in nabave opreme za
dejavnost turizma na kmetiji).
Pogoj: Podpora se odobri po individualno predloženih
projektih iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovani efekt
realiziranega programa ter predložitev predračuna in izjava
prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči
oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
3. priprava razvojnih in investicijskih programov ali
poslovnega načrta in projektne dokumentacije v višini do
največ 12% upravičenih stroškov celotne investicije za namen dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali turizma na kmetiji
(stroškov ureditve prostorov in nabave opreme za dopolnilno dejavnost in stroškov ureditve prostorov in nabave opreme za dejavnost turizma na kmetiji).
Pogoj: dokazilo glede namena pridobitve sredstev kot
je: predračun priprave razvojnega ali investicijskega programa ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
I) Prvo sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih,
razstavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva.
Sofinancira se strokovni napredek in prenos znanja v
prakso, predstavitev za naše okolje tipične in kakovostne
kmetijske proizvodnje, širitev trgov, doseganje višje kakovosti in uresničitev razvojnih programov Občine Markovci. Podpore so namenjene za naslednja področja:
– izobraževanje kmetov in podeželskih žena ter mladine,
– delo strokovnih društev s področja kmetijstva,
– sofinanciranje prve udeležbe na razstavi, demonstracije, posveti,
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– poskusništvo in podobne dejavnosti oziroma storitve
– nakup opreme za izobraževanje in pripomočkov za
delo na terenu kot pomoč Kmetijsko svetovalni službi za
strokovno svetovanje na terenu.
Izobraževanje kmetov in podeželskih žena ter mladine
se sofinancira v višini do največ 70% stroškov izobraževanja. Stroški dela strokovnih društev, razstav, demonstracij,
posvetov, poskusništva in podobne dejavnosti ter nakup
opreme in pripomočkov se sofinancirajo do največ 40%
upravičenih stroškov dela strokovnih društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna, stroškov priprave, organizacije in
udeležbe na razstavah, demonstracijah, posvetih, poskusništvih in podobnih dejavnosti ter stroškov nakupa opreme
in pripomočkov za delo strokovnega svetovanja na terenu.
Do subvencij so upravičena strokovna društva, v katera
so vključeni občani Občine Markovci, ne glede na sedež
društva ter fizične osebe – kmetovalci, ki so občani občine
Markovci.
Pogoj: predložitev predračuna ali dokazilo o plačilu
posamezne storitve oziroma dejavnosti; pri društvih pa še
seznam članov – občanov Občine Markovci in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
J) Obnova vinogradov in sadovnjakov, razen nakupa
sadik.
Sofinancira se priprava zemljišča v višini do največ
40% upravičenih stroškov (priprava zemljišča za bodoči sadovnjak in vinograd, ki zajema strojne ure, ovrednoteno
fizično delo kmeta, stroške nakupa mreže proti toči).
Pogoj: predložitev posestnega lista, kopija katastrskega načrta, zapisnik o komisijskem ogledu površine, predvidene za obnovo, predračun za izvedbo del in izjava prosilca,
da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma,
če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
K) Nakup specialne kmetijske mehanizacije.
Sofinancira se nakup specialne kmetijske mehanizacije v višini do največ 40% stroškov nakupa.
Pogoj: predračun dobavitelja in izjava prosilca, da za ta
namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je,
kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
L) subvencioniranje realne obrestne mere ob najetju
kredita pri poslovni banki v višini do 5% letne realne obrestne mere. Subvencioniranje letne realne obrestne mere in
dotacije v kmetijstvo za namene pod točko A, B, E, G, H in K
v 8. členu tega pravilnika ne sme preseči 40% upravičenih
stroškov posamezne investicije v kmetijstvu za namene pod
točko A, B, E, G, H in K 8. člena tega pravilnika, za turizem
na kmetiji pa ne sme preseči 50% upravičenih stroškov
posamezne investicije za namen turizma v kmetijstvu.
Pogoj: dokazilo o najetju kredita za namen ohranjanja
in pospeševanja kmetijstva pri poslovni banki in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
M) Zavarovanje posevkov.
Sofinancira se letna zavarovalna premija do višine 40%
za zavarovanje posevkov zaradi naravnih nesreč in izjemnih
dogodkov ter zaradi nemogočih vremenskih razmer, ki jih je
mogoče šteti med naravne nesreče. Pri tem šteje za naravne nesreče: potresi, plazovi, udori, poplave, toča; za izjemne dogodke pa: vojna, notranji nemiri, stavke z določenimi
omejitvami in večjimi razsežnostmi, večje jedrske ali industrijske nesreče in požari, ki povzročajo razširjene izgube.
Pogoj: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja pri ustrezni
zavarovalni hiši, predračun za zavarovalno premijo in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne
pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz
drugih virov.
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III. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/01-5
Markovci, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

3635.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Markovci

Na podlagi zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list
RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci
na 30. seji dne 27. 6. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Markovci
1. člen
V pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Markovci (Uradni list RS, št. 6/02)
se spremeni naslov pravilnika tako, da glasi: Pravilnik o
namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih – državnih
pomoči namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci.
2. člen
V celotnem besedilu pravilnika se beseda intervencije
črta in se nadomesti z besedo pomoč.
3. člen
V 2. členu se dodata tretji in četrti odstavek v naslednjem besedilu:
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja
spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je
zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se izvajajo.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je do 40% upravičenih stroškov investicije posameznega projekta, razen za investicije za namen opravljanja turizma na kmetiji, kjer je
zgornja meja 50% upravičenih stroškov investicije. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne
glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega
proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je
pomoč dodeljena.
4. člen
V 3. členu se dodajo točke
J) obnova vinogradov in sadovnjakov, razen nakupa
sadik,
K) nakup specialne kmetijske mehanizacije,
L) sofinanciranje letne realne obrestne mere pri najetju
kredita pri poslovnih bankah za namen kmetijstva,
M) zavarovanje posevkov.
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5. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
Upravičenci do interventnih sredstev so tržni proizvajalci hrane, in sicer fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Markovci, s slovenskim državljanstvom in praviloma s
statusom kmeta in pravne osebe (majhne družbe opredeljene po zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št.
59/00), ki imajo sedež in pridelovalne površine v Občini
Markovci ter društva in Kmetijsko svetovalna služba.
Upravičenci morajo sredstva investirati na območju Občine Markovci.
Vloge s prilogami se dajejo preko Kmetijske svetovalne
službe.
Vlogi je potrebno priložiti oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva s strani Kmetijsko svetovalne službe.
6. člen
7. člen se nadomesti z naslednjo vsebino:
Prijave na javni razpis obravnava komisija za dodelitev
pomoči za razvoj kmetijstva, ki jo imenuje Občinski svet
občine Markovci, na predlog župana.
Komisija za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva ima
tri člane in jo sestavljajo:
– dva predstavnika občinskega sveta – iz Odbora za
finance in gospodarjenje s premoženjem in iz Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo ter gospodarske javne službe,
– predstavnik Občinske uprave občine Markovci
Komisija izda sklep o dodelitvi sredstev za razvoj najkasneje v 30 dneh po prejemu posamezne vloge.
7. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da glasi:
Namensko uporabo sredstev spremljajo in preverjajo
organi občine, pristojni za nadzor.
8. člen
V 8. členu se pri vseh točkah pri pogojih doda: izjava
prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči
oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
9. člen
V 8. členu se v posameznih točkah besedilo korigira
oziroma dopolni:
– točka B/1 se število 50% nadomesti z naslednjim:
12% upravičenih stroškov celotne investicije (stroški nabave
gradbenega materiala, stroški gradbenih in obrtniških del ter
stroški nakupa hlevske opreme).
Pri pogojih B/1 se besedna zveza »dokazilo o plačilu«
nadomesti z besedo »predračun«.
– točka B/3 se nadaljuje z naslednjo vsebino: … največ do 20% stroškov nabave gradbenega materiala in plačila gradbenih in obrtniških storitev.
– točka C: prvi odstavek se nadaljuje z naslednjo vsebino: … največ do 30% upravičenih stroškov priprave zemljišča za setev (stroški strojnega oranja, brananja in setve upoštevali bomo normative, ki jih bo podala Kmetijsko svetovalna služba). Sofinancira se tudi stroške ekološke kontrole, ki jo izvaja pooblaščena institucija do višine 100%.
– točka D: pri 1., 2. in 3. točki se število 50 nadomesti
s številom 40.
– točka E: na koncu prvega odstavka se besede …od
predračunske vrednosti nadomestijo z naslednjim besedilom: … upravičenih stroškov investicije, to je nabavne vrednosti nizkih plastenjakov, steklenjakov, nizkih tunelov in
nakupa oziroma ureditve manjše hladilnice.
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– točka F: prvi stavek se nadaljuje z naslednjo vsebino:
…stroškov testiranja.
– točka G: prvi odstavek (Agromelioracije) se nadaljuje
z naslednjo vsebino: … največ do 40% upravičenih stroškov
investicije, to je strojnih del priprave zemljišča in nabave
apna ter saturacijskega mulja.
Četrti odstavek (Namakanje in osuševanje) se nadaljuje
z naslednjo vsebino: … največ do 30% vrednosti opravičenih stroškov, to je stroškov nabave namaklanih sistemov in
strojnih del za kopanje jarkov ter nabave in polaganja drenažnih cevi za namen izsuševanja.
V petem odstavku (Analiza zemlje) se prvi odstavek črta
in se nadomesti z naslednjo vsebino: Sofinancira se analiza
zemlje za pomoč pri gnojenju in apnenju kmetijskih površin
za tržno pridelavo vrtnin do višine največ 70%.
– točka H se spremeni tako, da glasi: pospeševanje
razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in turizma na kmetiji.
Namen ukrepa je ustvarjanje družinskih kmetij kot gospodarsko stabilnih enot z možnostjo dopolnilne dejavnosti
in turizma na kmetiji.
Sofinancira se:
1. dopolnilna dejavnosti na kmetiji: do največ 30% upravičenih stroškov investicije (stroški ureditve prostorov in nabave opreme za dopolnilno dejavnost, kot je: sladkovodno
ribogojstvo, alternativne reje gosi, rac, puranov, nojev, damjakov, polžev, vse vrste predelave doma pridelanih surovin,
sušenje sadja, nabiranje in sušenje zelišč in gob, domačo
obrt in drugo). Podpora se dodeli le za tisto proizvodnjo,
katere proizvodi se bodo pojavili na trgu.
Pogoj: Podpora se odobri po individualno predloženih
projektih iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovani efekt
realiziranega programa ter predložitev predračuna.
2. turizem na kmetiji: do največ 50% upravičenih stroškov investicije (ureditve prostorov in nabave opreme za
dejavnost turizma na kmetiji).
Pogoj: Podpora se odobri po individualno predloženih
projektih iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovani efekt
realiziranega programa ter predložitev predračuna.
3. priprava razvojnih in investicijskih programov ali
poslovnega načrta in projektne dokumentacije v višini do
največ 12% upravičenih stroškov celotne investicije za namen dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali turizma na kmetiji
(stroškov ureditve prostorov in nabave opreme za dopolnilno dejavnost in stroškov ureditve prostorov in nabave opreme za dejavnost turizma na kmetiji).
Pogoj: dokazilo glede namena pridobitve sredstev kot
je: predračun priprave razvojnega ali investicijskega programa ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije.
V istem členu se v točki I v naslovu doda beseda Prvo
sodelovanje …, v tretji alinei pa se pred besedo razstave
doda naslednja besedna zveza: sofinanciranje prve udeležbe na razstavi oziroma sejmu.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
Izobraževanje kmetov in podeželskih žena ter mladine
se sofinancira v višini do največ 70% stroškov izobraževanja. Stroški dela strokovnih društev, razstav, demonstracij,
posvetov, poskusništva in podobne dejavnosti ter nakup
opreme in pripomočkov se sofinancirajo do največ 40%
upravičenih stroškov dela strokovnih društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna, stroškov priprave, organizacije in
udeležbe na razstavah, demonstracijah, posvetih, poskusništvih in podobnih dejavnosti ter stroškov nakupa opreme
in pripomočkov za delo strokovnega svetovanja na terenu.
V istem členu pri vseh pogojih se besedilo popravi
tako, da je dokazilo o plačilu lahko pogoj za izplačilo dode-

Uradni list Republike Slovenije
ljenih sredstev, za dodelitev sredstev pa mora prosilec predložiti predračun.
10. člen
V 8. členu se dodajo točke J, K, L in M z naslednjim
besedilom:
J) Obnova vinogradov in sadovnjakov, razen nakupa
sadik.
Sofinancira se priprava zemljišča v višini do največ
40% upravičenih stroškov (priprava zemljišča za bodoči sadovnjak in vinograd, ki zajema strojne ure, ovrednoteno
fizično delo kmeta, stroške nakupa mreže proti toči).
Pogoj: predložitev posestnega lista, kopija katastrskega načrta, zapisnik o komisijskem ogledu površine, predvidene za obnovo, predračun za izvedbo del.
K) Nakup specialne kmetijske mehanizacije.
Sofinancira se nakup specialne kmetijske mehanizacije v višini do največ 40% stroškov nakupa.
Pogoj: predračun dobavitelja.
L) Subvencioniranje realne obrestne mere ob najetju
kredita pri poslovni banki v višini do 5% letne realne obrestne mere. Subvencioniranje letne realne obrestne mere in
dotacije v kmetijstvo za namene pod točko A, B, E, G in K v
8. členu tega pravilnika ne sme preseči 40% upravičenih
stroškov posamezne investicije v kmetijstvu za namene pod
točko A, B, C, E, G in K 8. člena tega pravilnika, za turizem
na kmetiji pa ne sme preseči 50% upravičenih stroškov
posamezne investicije za namen turizma v kmetijstvu.
Pogoj: dokazilo o najetju kredita za namen ohranjanja
in pospeševanja kmetijstva pri poslovni banki.
M) Zavarovanje posevkov.
Sofinancira se letna zavarovalna premija do višine 40%
za zavarovanje posevkov zaradi naravnih nesreč in izjemnih
dogodkov ter zaradi nemogočih vremenskih razmer, ki jih je
mogoče šteti med naravne nesreče. Pri tem šteje za naravne nesreče: potresi, plazovi, udori, poplave, toča; za izjemne dogodke pa: vojna, notranji nemiri, stavke z določenimi
omejitvami in večjimi razsežnostmi, večje jedrske ali industrijske nesreče in požari, ki povzročajo razširjene izgube.
Poslovni rizik iz tega naslova krije prosilec sam.
Pogoj: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja pri ustrezni zavarovalni hiši, predračun za zavarovalno premijo.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/01-5
Markovci, dne 27. junija 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

MEDVODE
3636.

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete
krajevnih skupnosti občine Medvode

Na podlagi prvega odstavka 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 19. člena
statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95
in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 28. seji dne
13. 8. 2002 sprejel
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ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete
krajevnih skupnosti občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za volitve v Svete krajevnih
skupnosti občine Medvode.
2. člen
Sveti krajevnih skupnosti občine Medvode imajo naslednje število članov:
– Krajevna skupnost Medvode-center ima devet članov sveta;
– Krajevna skupnost Pirniče ima devet članov sveta;
– Krajevna skupnost Preska ima osem članov sveta;
– Krajevna skupnost Senica ima devet članov sveta;
– Krajevna skupnost Smlednik ima devet članov sveta;
– Krajevna skupnost Sora ima sedem članov sveta;
– Krajevna skupnost Katarina ima pet članov sveta;
– Krajevna skupnost Vaše-Goričane ima sedem članov
sveta;
– Krajevna skupnost Zbilje ima pet članov sveta;
– Krajevna skupnost Seničica-Golo Brdo ima pet članov sveta;
– Krajevna skupnost Trnovec ima pet članov sveta.
3. člen
Za izvedbo volitev svetov krajevnih skupnosti se določijo naslednje volilne enote, ki obsegajo prostorske okoliše
Geodetske uprave Republike Slovenije:
1. V Krajevni skupnosti Medvode–Center se določijo
štiri volilne enote:
– I. volilna enota obsega prostorske okoliše 0001,
0010, 0011, 0086.
Volita se dva člana sveta.
– II. volilna enota obsega prostorske okoliše 0012,
0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0019, 0090, 0091.
Volijo se trije člani sveta.
– III. volilna enota obsega prostorska okoliša 0020,
0024.
Volita se dva člana sveta.
– IV. volilna enota obsega prostorske okoliše 0018,
0021, 0022, 0023.
Volita se dva člana sveta.
2. V Krajevni skupnosti Pirniče se določijo štiri volilne
enote:
– I. volilna enota obsega prostorske okoliše 0034,
0035, 0036.
Volita se dva člana sveta.
– II. volilna enota obsega prostorske okoliše 0025,
0026, 0027.
Volita se dva člana sveta.
– III. volilna enota obsega prostorske okoliše 0037,
0038, 0084.
Volita se dva člana sveta.
– IV. volilna enota obsega prostorske okoliše 0028,
0029, 0030, 0031, 0032, 0033.
Volijo se trije člani sveta.
3. V Krajevni skupnosti Preska se določijo tri volilne
enote:
– I. volilna enota obsega prostorske okoliše 0002,
0003, 0087, 0088.
Volijo se trije člani sveta.
– II. volilna enota obsega prostorske okoliše 0004,
0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0089.
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Volijo se trije člani sveta.
– III. volilna enota obsega prostorske okoliše 0045,
0046, 0047, 0048.
Volita se dva člana sveta.
4. V Krajevni skupnosti Senica se določijo štiri volilne
enote:
– I. volilna enota obsega prostorski okoliš 0092.
Volita se dva člana sveta.
– II. volilna enota obsega prostorski okoliš 0070.
Volita se dva člana sveta.
– III. volilna enota obsega prostorski okoliš 0069.
Volijo se trije člani sveta.
– IV. volilna enota obsega prostorska okoliša 0071,
0072.
Volita se dva člana sveta.
5. V Krajevni skupnosti Smlednik se določi pet volilnih
enot:
– I. volilna enota obsega prostorski okoliš 0082.
Voli se en član sveta.
– II. volilna enota obsega prostorska okoliša 0078,
0079.
Volita se dva člana sveta.
– III. volilna enota obsega prostorski okoliš 0083.
Voli se en član sveta.
– IV. volilna enota obsega prostorska okoliša 0076,
0077.
Volita se dva člana sveta.
– V. volilna enota obsega prostorska okoliša 0080,
0081.
Volijo se trije člani sveta.
6. V Krajevni skupnosti Sora se določi ena volilna enota:
– volilna enota obsega prostorske okoliše 0064, 0065,
0066, 0067, 0068, 0085, 0093, 0094.
Voli se sedem članov sveta.
7. V Krajevni skupnosti Katarina se določi ena volilna
enota:
– volilna enota obsega prostorske okoliše 0055, 0056,
0058.
Voli se pet članov sveta.
8. V Krajevni skupnosti Vaše-Goričane se določi ena
volilna enota:
– volilna enota obsega prostorske okoliše 0059, 0060,
0061, 0062, 0063.
Voli se sedem članov sveta.
9. V Krajevni skupnosti Zbilje se določi ena volilna
enota:
– volilna enota obsega prostorske okoliše 0073, 0074,
0075.
Voli se pet članov sveta.
10. V Krajevni skupnosti Seničica-Golo Brdo se določi
ena volilna enota:
– volilna enota obsega prostorske okoliše 0039, 0040,
0041, 0042, 0043, 0044.
Voli se pet članov sveta.
11. V Krajevni skupnosti Trnovec se določi ena volilna
enota:
– volilna enota obsega prostorske okoliše 0052, 0053,
0054, 0057. Voli se pet članov sveta.
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za redne volitve članov svetov krajevnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 10/99).
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-16/02
Medvode, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

3637.

Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih
enot za volitve članov občinskega sveta in
župana Občine Medvode

Na podlagi 22. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) ter 17. in 19. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine
Medvode na 28. seji dne 13. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov občinskega sveta in župana
Občine Medvode
1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Medvode (Uradni list RS,
št. 65/98) se v 1. členu:
– v tretjem odstavku za besedo »Medvode« doda
»– Center«;
– četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»3. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti Preska, Krajevne skupnosti Trnovec, Krajevne skupnosti Sora,
Krajevne skupnosti Vaše-Goričane, Krajevne skupnosti Katarina, Krajevne skupnosti Seničica-Golo Brdo, Vaške skupnosti Studenčice in Vaške skupnosti Tehovec. Voli se osem
članov občinskega sveta.«
2. člen
V 4. členu se črta besedilo »v letu 1998«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-15/02
Medvode, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

3638.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Medvode

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98 in 51/02) in 17. člena statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski
svet občine Medvode na 28. seji dne 13. 8. 2002 sprejel
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SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Medvode
I
V sklepu o imenovanju Občinske volilne komisije občine Medvode (Uradni list RS, št. 10/99) se:
– pod točko I.4.:
razreši namestnik člana komisije Emil Luštrik, rojen
2. 2. 1952
in se imenuje namestnik člana komisije Marjeta Zajc,
rojena 19. 6. 1943, stanujoča Zgornje Pirniče 91C, Medvode.
– pod točko I.6.:
razreši namestnik člana komisije Anton Gustinčič, rojen 8. 9. 1927
in se imenuje namestnik člana komisije Anton Kotnik,
rojen 24. 5. 1939, stanujoč Cesta na Svetje 13, Medvode
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem sprejema na Občinskemu svetu
občine Medvode.
Št. 006-14/02
Medvode, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

3639.

Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Medvode

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je
Občinski svet občine Medvode na 28. seji dne 13. 8. 2002
sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve
v Občini Medvode
I
V sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 69/98)
se za točko V. doda nova točka V.a, ki se glasi: »Vsi zneski iz
tega sklepa se revalorizirajo v skladu z zakonom o volilni
kampanji.«
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-17/02
Medvode, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.
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MIRNA PEČ
3640.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko
ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto – za območje
Občine Mirna Peč

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 18/99 in 52/01) in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet
občine Mirna Peč na 30. redni seji dne 13. 8. 2002 sprejel
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3. člen
Te spremembe in dopolnitve PUP zajemajo naslednje
korekcije obstoječega dokumenta:
– razširitev območja Morfološke enote 197 I/C6 (območje kmetijske zadruge Krka);
– spremembo dela besedila 72. člena v točki Morfološka enota 197 I/C6 (območje kmetijske zadruge Krka);
– spremembo dela besedila 74. člena v točki Morfološka enota 197 II/C4 (pod Vihrami).
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP
Razširitev območja morfološke enote 197 I/C6

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorsko
ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto – za območje
Občine Mirna Peč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorsko ureditvenih pogojev za lokalna središča Občine
Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč (Skupščinski
Dolenjski list, št. 9/91) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP).
Spremembe in dopolnitve PUP so bile narejene z upoštevanjem usmeritev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Novo
mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
37/01).
Spremembe in dopolnitve PUP je izdelalo podjetje BD
PROJEKTIRANJE d.o.o. pod št. PUP-01/02 – 2002. Sestavljata jih tekstualni del in grafična priloga.
II. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PUP IN NJIHOV OBSEG
2. člen
V naselju Mirna Peč veljajo kot dokument izvedbenega
nivoja prostorsko ureditveni pogoji za pomembnejša lokalna
središča (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91). Gre za dokument, ki je v območju naselja Mirna Peč pretežno omejevalnega in začasnega značaja, saj večino potrebnih ureditev
prepušča bodočim prostorsko izvedbenim načrtom (ureditveni načrti) ter zaradi tega nekako zamrzuje obstoječe stanje. Kljub začasnosti tega dokumenta, se je njegova veljavnost podaljšala na zelo dolgo obdobje tako, da je omejevanje večine gradenj in uvedbe novih dejavnosti, povzročilo v
prostoru velike težave.
Občina Mirna Peč namerava v kratkem pristopiti k pripravi ustreznejših prostorsko izvedbenih aktov za svoje
osrednje naselje. Izhajala bo iz veljavne urbanistične zasnove naselja Mirna Peč in ostalih potrebnih strokovnih gradiv
ter prostorskih dokumentov. Kljub temu pa želi nekatere
najbolj pereče probleme posameznih investitorjev rešiti že
sedaj s spremembo veljavnih prostorsko ureditvenih pogojev, saj smatra, da bodo težave teh občanov na ta način
našle najhitrejšo rešitev. Pri tem gre za odpravo omejitev
glede gradnje in uvedbe novih dejavnosti za določena območja v naselju, vse skupaj pa je usklajeno z izhodišči, ki jih
podaja veljavna urbanistična zasnova za Mirno Peč.

4. člen
Razširi se območje Morfološke enote 197 I/C6 (območje kmetijske zadruge Krka) na del območja Morfološke
enote 197 I/C7 (območje za šolo) v predelu ob glavni cesti,
v smeri proti osnovni šoli. Sprememba meja teh dveh morfoloških enot je razvidna iz grafičnega dela sprememb in dopolnitev PUP.
5. člen
Razširi se območje Morfološke enote 197 II/C4 (pod
Vihrami) proti severu na del območja parcele št. 588 k.o.
Mirna Peč, ki je z zadnjimi spremembami občinskih prostorskih planskih aktov postalo stavbno zemljišče. Sprememba
meje je razvidna iz grafičnega dela sprememb in dopolnitev
PUP.
Sprememba dela besedil 72. in 74 člena
6. člen
Besedilo točke Morfološka enota 197 I/C6 (območje
kmetijske zadruge Krka) iz 72. člena se črta in nadomesti z
naslednjim besedilom:
Poleg obnove obstoječih stavb je dovoljena tudi njihova predelava, dozidava ali nadomestna gradnja po pogojih iz
18. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) v točkah: Mestna gradbena enota in Mestna stavba. Poleg določil iz teh
dveh točk, je potrebno dodatno upoštevati:
– dovoljena višina stavb je P+1+M;
– streha mora imeti naklon 45° in kritino iz opečnih
bobrovcev;
– strešni napušč nad trikotnim čelom ne sme biti večji
od 50 cm;
– pri morebitni graditvi objekta vzdolž glavne ceste na
travniku v smeri proti osnovni šoli, je potrebno upoštevati
pozicijo obstoječe cevi za odvodnjavanje meteornih voda iz
območja za šolo ter pri eventualni gradnji objekta v bližini ali
v območju kjer poteka cev, pripraviti ustrezno tehnično rešitev, ki naj prepreči, da bi prišlo do poškodbe te cevi.
7. člen
Besedilo točke Morfološka enota 197 II/C4 (pod Vihrami) iz 74. člena se črta in nadomesti z naslednjih besedilom:
Poleg obnove obstoječih stavb je dovoljena tudi njihova predelava, dozidava ali nadomestna gradnja po pogojih iz
18. člena odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) v točkah: Suburbana gradbena enota in Gradbena enota individualne
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stanovanjske hiše. Poleg določil iz teh dveh točk, je potrebno dodatno upoštevati:
– pri pogojih Gradbene enote individualne stanovanjske hiše se ne upošteva omejitev glede števila možnih osebnih in dostavnih vozil na dan, vendar sta pogoja soglasje
sosedov in urejeno parkirišče;
– v Morfološko enoto 197 II/C4 (pod Vihrami) je dovoljeno uvajati servisne in storitvene dejavnosti, vendar samo
tiste, ki ne povzročajo hrupa ali onesnažujejo okolje.
IV. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega dokumenta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota
Novo mesto.
9. člen
Dokument je stalno na vpogled na Občini Mirna Peč.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-55
Mirna Peč, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

3641.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanavljanju, organiziranju in delovanju
sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), 16. člena
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje civilne
zaščite (Uradni list RS, št. 15/00) ter 6. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je občinski svet na
30. seji dne 13. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanavljanju, organiziranju in delovanju
sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 63/00).
2. člen
Za 5. členom se doda nov 6. člen, ki se glasi:
»Za izvajanje občinskega programa zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Mirna Peč skrbijo v
okviru svojih pristojnosti župan in občinska uprava.

Uradni list Republike Slovenije
Župan predloži Občinskemu svetu občine Mirna Peč
poročilo o izvajanju občinskega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z oceno rezultatov in programom za naslednje obdobje.
3. člen
Dosedanji 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. členi se
spremenijo v 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. člene.
4. člen
Za 13. oziroma novim 14. členom se doda novo poglavje s pripadajočimi členi:
“VI. NAČRTOVANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
14. člen
Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v občini ima
na področju zaščite in reševanja naslednje naloge:
– sprejema dolgoročni program varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program
varstva pred požarom,
– sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva
pred požarom,
– sprejema odloke, pravilnike in odredbe s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se
določa tudi dejavnost varstva pred požarom,
– v proračunu občine zagotavlja sredstva za financiranje požarne varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– odloča o zagotovitvi sredstev za opravljanje posledic
naravnih in drugih nesreč.
15. člen
Župan ima na področju zaščite in reševanja naslednje
naloge:
– skrbi za izvajanje priprav ter realizacijo programov in
letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določa letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– skrbi za izdelavo programa in letnih načrtov varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in
načrta zaščite in reševanja,
– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči
in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– določa izvajalce javne službe,
– imenuje občinsko komisijo za pripravo občinskega
programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in drugih strokovnih podlag za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči,
– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada
– določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva Občine Mirna Peč občinski upravi,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe za vodenje
Civilne zaščite
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– sklepa dogovore s sosednimi občinami in državnimi
organi o sodelovanju na področju zaščite, reševanja in pomoči,
– sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v
skladu z načrti in zakonom,

Uradni list Republike Slovenije
– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva v Občini Mirna Peč,
– imenuje občinsko komisijo za ocenjevanje škode, ki
jo povzročijo naravne in druge nesreče,
– podeljuje priznanja s področja zaščite in reševanja,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
16. člen
Poveljnik civilne zaščite ima naslednje naloge:
– vodi delo Občinskega štaba za civilno zaščito ter
štabnih služb,
– določa dokumente načrtov zaščite in reševanja,
– odloča o razporeditvi opreme in sredstev zaščite,
reševanja in pomoči v lasti Občine Mirna Peč,
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje sil zaščite,
reševanja in pomoči,
– usklajuje izdelavo delovnih osnutkov ocen ogroženosti, načrtov zaščite in reševanja in načrtov za opremljanje sil
zaščite, reševanja in pomoči,
– koordinira dejavnost organov vodenja in služb, vključenih v sistem varstva Občine Mirna Peč,
– sodeluje pri pripravi programov in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravo sistema
varstva v Občini Mirna Peč, predlaga županu organizacijo in
delovanje občinske uprave, javnih služb in sil zaščite, reševanja in pomoči ter daje mnenje in predloge za odpravo
škode, ki jo povzročajo naravne in druge nesreče,
– javno predstavlja načrte zaščite in reševanja, izvaja
druge naloge, ki jih določa zakon, izvaja druge naloge, ki jih
določa zakon in odreja župan.
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Št. 032-01/02-56
Mirna Peč, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

3642.

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna
Peč

Na podlagi 19., 20. in 21. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95
in 51/02) ) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št.18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna
Peč na 30. redni seji dne 13. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini
Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se določajo volilne enote za volitve
članov Občinskega sveta in volitev župana v Občini Mirna
Peč. Območje občine obsega Občino Mirna Peč, kot jo
določa zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij.

17. člen
Občinska uprava Občine Mirna Peč opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami:
– izdela predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči,
– izdeluje načrte zaščite in reševanja v Občini Mirna
Peč,
– usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pri opravljanju strokovnih nalog s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje občinska uprava z
občinsko komisijo za pripravo občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
drugih strokovnih podlag za načrtovanje zaščite, reševanja
in pomoči.
Operativne naloge posameznih sestavnih delov občinske uprave predpiše župan ali po njegovem pooblastilu pooblaščen delavec v upravi.”

2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Mirna Peč
se določi pet volilnih enot, v kateri se voli skupno deset
članov občinskega sveta. Člani občinskega sveta se volijo
po večinskem načelu.
V 1. volilni enoti se voli tri člane.
Ta volilna enota obsega naselja oziroma ulice Mirna
Peč – Ivanja vas, Češence, Prisojna pot, Rožna ulica, Vihre,
Rogovila, Trg, Grč Vrh, Golobinjek, Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt, Malenska vas.
V 2. volilni enoti se voli tri člane.
Ta volilna enota obsega naselja oziroma ulice Mirna
Peč – Postaja, Marof, Čemše, Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec, Selo pri Zagorici, Globočdol, Dolenja vas pri Mirni
Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri Mirni Peči, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči.
V 3. volilni enoti se voli dva člana.
Ta volilna enota obsega naselja Jablan, Goriška vas,
Vrhovo pri Mirni Peči, Mali Vrh, Mirna Peč – Šranga.
V 4. volilni enoti se voli en član.
Ta volilna enota obsega naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol, Dolenji Globodol.
V 5. volilni enoti se voli en član.
Ta volilna enota obsega naselja Biška vas, Jelše, Vrhpeč in Jordankal.
Sedež volilnih enot je v Mirni Peči.

5. člen
Dosedanje VI. poglavje postane VII. poglavje, dosedanji 14. člen pa 18. člen.
Dosedanje VII. poglavje postane VIII. poglavje, dosedanji 15. in 16. člen pa postaneta 19. in 20. člen.

3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Mirna Peč.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 65/98).
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev –
volitev članov občinskega sveta in župana v letu 2002.
Št: 006-07/02-01
Mirna Peč, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

3643.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Mirna Peč

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 18/99 in 52/01) ter sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 65/98
in 73/98) je Občinski svet občine Mirna Peč na 30. redni
seji dne 13. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Mirna Peč
I
V Občinski volilni komisiji občine Mirna Peč se razreši:
– Marjanca Majster, roj. 1954, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 8 – predsednica.
II
V občinsko volilno komisijo se do konca mandata volilne komisije imenovane dne 25. 9. 1998 imenuje:
– Zofija Redek, roj. 1951, Novo mesto, Potočna vas 4
– predsednica.
III
Sedež volilne komisije je v Mirni Peči, Trg 2.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
18/84, 37/85 in 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 Mirna Peč na 30. redni seji dne 13. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi; a) osnutka ureditvenega načrta
kamnoloma Čemše in; b) osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Novo
mesto za območje Občine Mirna Peč zaradi
programske zasnove za kamnolom Čemše
1. člen
Občinski svet občine Mirna Peč odreja javno razgrnitev
osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Čemše in osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za
območje Občine Mirna Peč zaradi programske zasnove za
kamnolom Čemše, ki ga je izdelal BD projektiranje d.o.o.
Novo mesto.
2. člen
Osnutek ureditvenega načrta kamnoloma Čemše in
osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo
mesto za območje Občine Mirna Peč zaradi programske
zasnove za kamnolom Čemše se razgrneta v prostorih Občine Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (ogled je možen ob ponedeljkih od 7. do 15. ure, sredah od 7. do 17. ure in petkih od
7. do 14. ure), dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS ter
traja 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Do konca javne razgrnitve lahko občani, organi, organizacije, podjetja in društva podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju razgrnitve, ali pa jih pošljejo
Občini Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč.
Št. 032-01/02-57
Mirna Peč, dne 14. avgusta 2002.

Št. 006-07/02-02
Mirna Peč, dne 14. avgusta 2002.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

MOZIRJE
3644.

Sklep o javni razgrnitvi; a) osnutka ureditvenega
načrta kamnoloma Čemše in; b) osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Novo mesto za območje Občine Mirna
Peč zaradi programske zasnove za kamnolom
Čemše

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 18/99 in 52/01) in 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.

3645.

Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih
enot za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in KS
Rečica ob Savinji

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94 , 70/95 in 51/02), 18. in 44.
člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin 4/99, 1/00 in 1/01 ter Uradni list RS, št. 61/02)
je Občinski svet občine Mozirje na 7. korespondenčni seji
dne 14. 8. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o določitvi volilnih enot
za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje
in KS Rečica ob Savinji
1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v
sveta KS Mozirje in KS Rečica ob Savinji (Uradno glasilo
občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in
Luče, št. 5/95) se spremeni besedilo 1. člena tako, da se
glasi:
Svet KS Mozirje šteje enajst članov, Svet KS Rečica ob
Savinji šteje devet članov.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni in se pravilno glasi:
Za volitve članov svetov KS se na območju Občine
Mozirje oblikujejo naslednje volilne enote:
KS Mozirje
Volilna enota št. 1 obsega območje naslednjih ulic:
– Aškerčeva ulica
– Cesta na Vrhe
– Goličnikova ulica
– Levstikova ulica
– Na Gradišču
– Podvrh
– Praprotnikova ulica
– Prešernova ulica
– Šolska ulica
Volijo se trije člani sveta.
Volilna enota št. 2 obsega naslednja območja:
– Cesta na Rožnik
– Hoffbauerjeva ulica
– Hribernikova ulica
– Mlinska pot
– Na Tratah
– Na Trgu
– Nove Trate
– Ob Savinji
– Ob Trnavi
– Savinjska cesta
– Šmihelska cesta
– del naselja Brezje – h. št. 8–10, 16–19, 29, 32–
34, 36–39, 43, 55–57 in 64
Volita se dva člana sveta.
Volilna enota št. 3 obsega naslednja naselja:
– Loke pri Mozirju
– Nove Loke,
– Cesta v Loke,
– V Savinjski gaj
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 4 obsega naselja:
– Cesta na Lepo Njivo
– Ljubija
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 5 obsega naselja:
– Lepa Njiva
– del naselja Brezje – h. št. 12, 40–42, 44, 46–49,
51, 52, 58 in 61
Voli se en član sveta.

Št.
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Volilna enota št. 6 obsega naselja:
– Radegunda
– del naselja Brezje – h. št. 11, 13–15, 20–27, 30,
31, 35, 45, 50, 60, 62 in 63
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 7 obsega naselja:
– Šmihel
– del naselja Radegunda – h. št. 32–34, 38, 38 a,
41–46, 55
– del naselja Brezje – h. št. 28
– del naselja Lepa Njiva – h. št. 19
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 8 obsega naselje
– Dobrovlje pri Mozirju
Voli se en član sveta.

KS Rečica ob Savinji
Volilna enota št. 1 obsega območje naselij:
– Dol Suha
– del naselja Poljane h. št. 1–37 in 44–49
Voli se en član sveta.
Volilna enota št. 2 obsega območje naselij:
– Rečica ob Savinji
Volita se dva člana sveta.
Volilna enota št. 3 obsega območje naselij:
– Grušovlje
– Homec
– Šentjanž
– del Poljan h. št. 38 – 43
Volita se dva člana sveta.
Volilna enota št. 4 obsega območje naselij:
– Nizka
– Varpolje
V svet se volita dva člana.
Volilna enota št. 5 obsega območje naselij:
– Sp. Pobrežje
– Trnovec
– Zg. Pobrežje
V svet se voli en član.
Volilna enota št. 6 obsega območje naselij:
– Sp. Rečica
Voli se en član sveta.
3. člen
Te spremembe odloka se objavijo v Uradnem listu RS,
in začnejo veljati takoj.

Št. 07/08-02
Mozirje, dne 14. avgusta 2002.

Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.
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3646.

Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih
enot za volitve članov Občinskega sveta občine
Mozirje in volitve župana Občine Mozirje

Uradni list Republike Slovenije
Št. 07/K/08-02
Mozirje, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02),
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 75/98)
in 18. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št.
61/02), je Občinski svet občine Mozirje na 7. korespondenčni seji dne 14. 8. 2002 sprejel

NOVO MESTO
3648.

ODLOK
o spremembi odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov Občinskega sveta občine
Mozirje in volitve župana Občine Mozirje
1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Mozirje in volitve župana Občine
Mozirje (Uradni list RS, št. 69/98) se v 2. členu črta naselje:
– Prihova.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati z
dnem objave.
Št. 07/08-02
Mozirje, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Mestne občine Novo
mesto

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 66. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Mestne občine Novo mesto
1. Redne volitve v Svete krajevnih skupnosti Bela Cerkev, Birčna vas, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž,
Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija–Grm, Karteljevo, Ločna–Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne Njive, Otočec, Podgrad, Prečna, Regerča vas, Šmarjeta, Šmihel, Stopiče, Straža, Uršna sela in Žabja vas bodo v nedeljo 10.
novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 006-08-25/2002-1110
Novo mesto, dne 5. avgusta 2002.

3647.

Sprememba sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Mozirje

Župan
Mestne občine
Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

Na podlagi 33., 35. in 38. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02)
ter 18. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje
Savinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 ter Uradni list RS,
št. 61/02) je Občinski svet občine Mozirje na 7. korespondenčni seji dne 14. 8. 2002 sprejel

SPREMEMBO SKLEPA
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Mozirje
1
Besedilo sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 19/99), se v III. točki
spremeni tako, da se glasi:
Sedež občinske volilne komisije je: Občina Mozirje
Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2
Ta sprememba sklepa začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.

OSILNICA
3649.

Razpis rednih volitev v svete vaških skupnosti na
območju Občine Osilnica

Na podlagi prvega odstavka 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 34. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99)

razpisujem
redne volitve v svete vaških skupnosti
na območju Občine Osilnica
1. Redne volitve v svete vaških skupnosti Osilnica, Papeži, Podvrh-Padovo in Ribjek-Bosljiva Loka se opravijo v
nedeljo, 10. novembra 2002.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 001-340/02
Osilnica, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.
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5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate
iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek
po drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato
bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na
stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Podčetrtek.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

PODČETRTEK
3650.

Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje

Št. 06202-208/2002
Podčetrtek, dne 19. avgusta 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 45/99, 95/99 in 6/01), je
Občinski svet občine Podčetrtek na 3. izredni redni seji dne
16. 8. 2002 sprejel

3651.
ODLOK
o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja
na plakatnih mestih v lasti Občine Podčetrtek v času volilne
kampanje.
2. člen
Za čas volilne kampanje Občina Podčetrtek določa
naslednja plakatna mesta, kjer je dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili:
– oglasne deske v Podčetrtku (pri Zdravstvenem domu, v poslovni coni in v križišču za Olimje)
– oglasna deska pri gasilsko-kulturnem domu v Pristavi
pri Mestinju,
– oglasna deska pri Sv. Emi (stara šola)
– oglasna deska v Olimju (pred samostanom)
– oglasna deska v Imenem (pri trgovini Turk)
– oglasna deska v Virštanju (pri Banovini)
– oglasna deska v Polju ob Sotli (pri gasilskem domu)
– oglasna deska v Sedlarjevem (pri mlekarni).
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en
plakat na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu
tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno
le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca stavb in drugih
objektov in zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
4. člen
Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega
odloka, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Podčetrtek na stroške organizatorja.

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov
sveta KS Olimje, Podčetrtek, Polje ob Sotli,
Pristava pri Mestinju in Virštanj za volitve članov
sveta krajevne skupnosti

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02),
19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02) in 64. člena statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01), je Občinski svet
občine Podčetrtek na 3. izredni redni seji dne 16. 8. 2002
sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot in števila članov sveta KS
Olimje, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava
pri Mestinju in Virštanj za volitve članov sveta
krajevne skupnosti
1. člen
S tem odlokom se določi volilne enote in število članov
sveta krajevne skupnosti, ki se jih izvoli v posamezni volilni
enoti.
2. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se območje
posameznih krajevnih skupnosti razdelijo na volilne enote in
se voli v vsaki volilni enoti določeno število članov sveta
krajevne skupnosti.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju KS Olimje določi ena volilna enota, ki obsega območja
naselij Olimje in Rudnica – v njej se voli pet članov sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju KS Podčetrtek določijo štiri volilne enote, ki obsegajo
območja naselij oziroma dela naselij v Krajevni skupnosti
Podčetrtek:
1. volilna enota: obsega del območja naselja Podčetrtek (vse ulice, razen ulice Slake) – v njej se volijo trije člani
sveta.
2. volilna enota: obsega del območja naselja Podčetrtek (Ulica Slake) – v njej se voli en član sveta.
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3. volilna enota: obsega območja naselij Imeno in Imenska gorca – v njej se volijo trije člani sveta.
4. volilna enota: obsega območja naselij Golobinjek
ob Sotli in Pecelj – v njej se voli en član sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju KS Polje ob Sotli določi pet volilnih enot, ki obsegajo
območja naselij v Krajevni skupnosti Polje ob Sotli.
1. volilna enota: obsega območje naselja Polje ob Sotli
– v njej se voli en član sveta.
2. volilna enota: obsega območje naselja Sedlarjevo –
v njej se volita dva člana sveta.
3. volilna enota: obsega območje naselja Prelasko – v
njej se voli en član sveta.
4. volilna enota: obsega območje naselja Brezovec pri
Polju – v njej se volita dva člana sveta.
5. volilna enota: obsega območje naselja Lastnič – v
njej se volijo trije člani sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju KS Pristava pri Mestinju določi devet volilnih enot, ki
obsegajo območja naselij v Krajevni skupnosti Pristava pri
Mestinju.
1. volilna enota: obsega območje naselja Pristava pri
Mestinju – v njej se voli en član sveta.
2. volilna enota: obsega območje naselja Jerčin – v
njej se voli en član sveta.
3. volilna enota: obsega območje naselja Sodna vas –
v njej se voli en član sveta.
4. volilna enota: obsega območje naselja Cmereška
gorca – v njej se voli en član sveta.
5. volilna enota: obsega območje naselja Roginska gorca – v njej se voli en član sveta.
6. volilna enota: obsega območje naselja Sv. Ema – v
njej se voli en član sveta.
7. volilna enota: obsega območje naselja Nezbiše – v
njej se voli en član sveta.
8. volilna enota: obsega območje naselja Vidovica – v
njej se voli en član sveta.
9. volilna enota: obsega območje naselja Vonarje – v
njej se voli en član sveta.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju KS Virštanj določi pet volilnih enot, ki obsegajo območja
naselij v krajevni skupnosti Virštanj.
1. volilna enota: obsega območje naselja Virštanj – v
njej se volijo trije člani sveta.
2. volilna enota: obsega območje naselja Verače – v
njej se volita dva člana sveta.
3. volilna enota: obsega območje naselja Sela – v njej
se volita dva člana sveta.
4. volilna enota: obsega območje naselja Gostinca – v
njej se voli en član sveta.
5. volilna enota: obsega območje naselja Pristava pri
Lesičnem – v njej se voli en član sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-207/2002
Podčetrtek, dne 19. avgusta 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3652.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
občinski svet in za volitve župana Občine
Podčetrtek

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94
in 56/98), 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 17. člena
statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99
in 6/01), je Občinski svet občine Podčetrtek na 3. izredni
redni seji dne 16. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
v občinski svet in za volitve župana Občine
Podčetrtek
1. člen
Za volitve članov v svet Občine Podčetrtek se določi
ena volilna enota, v kateri se voli dvanajst članov občinskega
sveta.
Volilna enota obsega območje celotne Občine Podčetrtek.
2. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Podčetrtek.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet in za volitve
župana Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 65/98).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-206/2002
Podčetrtek, dne 19. avgusta 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

3653.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01), je
Občinski svet občine Podčetrtek na 3. izredni redni seji dne
16. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Podčetrtek
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet
občine Podčetrtek.

Uradni list Republike Slovenije
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

Št.

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Olimje,
Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava pri Mestinju in Virštanj,
bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00608-0001/2002
Podčetrtek, dne 12. avgusta 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

IV
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
V
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
VI
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine Podčetrtek v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih
in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0209/2002
Podčetrtek, dne 19. avgusta 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

3654.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Podčetrtek
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POLZELA
3655.

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
in 15. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Polzela z dne 19. 8. 2002
na izredni seji sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini Polzela
1. člen
Odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Polzela in volilno enoto za volitve župana
Občine Polzela.
2. člen
Območje Občine Polzela obsega območje, ki ga določa zakon.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi 3 volilne
enote, v katerih se skupno voli šestnajst članov občinskega
sveta Občine Polzela.
1. volilna enota obsega območje naselja Polzela – del
(razen izločenega dela, ki spada pod 2. volilno enoto) v
kateri se voli šest članov občinskega sveta,
2. volilna enota obsega območje naselij: Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela del (h. št. od 152 do 166a,
172 do 173, 245 do 292), v kateri se voli pet članov
občinskega sveta,
3. volilna enota obsega območje naselij: Andraž nad
Polzelo, Dobrič, Podvin pri Polzeli, Založe in Orova vas v
kateri se voli pet članov občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je na Polzeli.

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, 20/98 in 51/02)

4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Polzela.

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Podčetrtek

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 006-05/002/02
Polzela, dne 19. avgusta 2002.

PUCONCI
3658.

Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

POSTOJNA
3656.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Postojna

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Postojna
1. Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Bukovje, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Landol, Planina, Postojna, Prestranek, Razdrto, Studeno, Šmihel pod Nanosom in Veliko Ubeljsko bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Puconci

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in
51/02) ter drugega odstavka 62. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Puconci
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bodonci,
Bokrači, Brezovci, Dolina, Gorica, Mačkovci, Puconci, Šalamenci, Vaneča in Zenkovci bodo 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 skrbi Občinska volilna komisija
občine Puconci.
Št. 00607-1/2002
Puconci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

Št. 006-07-1/02
Postojna, dne 20. avgusta 2002.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

RADEČE
3659.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Radeče

PREVALJE
3657.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Prevalje

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) ter 60. člena statuta Občine Prevalje
(Uradni list RS, št. 15/99, 51/01)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Prevalje
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Holmec,
Leše in Šentanel bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 00608-0001/2002-06
Prevalje, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, 20/98 in 51/02) in 57. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 57/95)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Radeče
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrhovo bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00608-1/02
Radeče, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.
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3660.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja Občine Radeče

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00) in 18. člena statuta Občina Radeče (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 17. redni
seji dne 14. 8. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva
in podeželja Občine Radeče
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
S tem pravilnikom se določita namen in način razdeljevanja sredstev, ki so v letnem proračunu Občine Radeče
namenjena za razvoj kmetijstva in podeželja.
2. člen
Sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče so predvidena za naslednje namene:
– prevozi mleka,
– melioracije zemljišč in urejanje pašnikov,
– analize zemlje in krme,
– izobraževanje, tekmovanja, ekskurzije,
– ostale aktivnosti.
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih postavk vsako leto določi odbor za razvoj kmetijstva in
podeželja.
3. člen
Do sredstev so upravičene fizične osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost na območju Občine Radeče in praviloma izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo status kmeta,
– imajo najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin
ter pravne osebe, povezane s kmetijsko dejavnostjo.
II. UKREPI
4. člen
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:
1. Prevozi mleka
Občina sofinancira prevoz mleka iz območja Čimerno,
Zavrate in Jelovo.
Občina sofinancira prevoz v višini 25% od cene traktorske ure.
Upravičenec je organizator odkupa mleka (kmet, ki
opravlja prevoz), ki zagotovi sredstva kmetom izvajalcem
prevoza.
2. Melioracije zemljišč in urejanje pašnikov
A) Melioracije
Občina subvencionira melioracije v naslednji višini:
– samo planiranje in ob setev 100.000 SIT/ha,
– agromelioracije z delnim odvodnjavanjem
(do 100 m drenažnih cevi) 150.000 SIT/ha,
– agromelioracije z več drenažami 200.000 SIT/ha.
Upravičenci do sredstev so kmetje, ki so že izvedli
melioracijo, skladno s projektom KSS Laško.
Upravičenec k vlogi predloži projekt, ki ga je izdelala
KSS Laško, ter račune opravljenih del in nabavljenega in
porabljenega materiala.
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B) Urejanje pašnikov
Urejanje pašnikov se izvaja na podlagi programa, ki ga
izdela KSS Laško in dokazila o že izvedenih delih, in sicer:
a) za novo postavitev pašnika
– do 30.000 SIT/ha za govedo in konje,
– do 40.000 SIT/ha za drobnico in rejno divjad,
b) za obnovo pašnika: (obnova ne prej kot po 10 letih),
– do 20.000 SIT/ha za govedo in konje,
– do 25.000 SIT/ha za drobnico in rejno divjad.
Največja površina pašnika znaša 2,5 ha.
Upravičenec k vlogi priloži projekt, ki ga je izdelala KKS
Laško ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala.
3. Analize zemlje in krme
– Višina regresiranja znaša 50% za analize zemlje in
70% za analize krme.
– Izvedbo analiz spremlja KSS Laško.
– Upravičenec k vlogi priloži dokazilo o plačilu analize.
4. Izobraževanje, tekmovanja, ekskurzije
a) Izobraževanje
Zagotovi se sofinaciranje tečajev, predavanj, delavnic
namenjene kmetovalcem.
Občina sofinancira zunanjega predavatelja, ali prostor
ali do 50% stroškov za izobraževanje obvezno po kmetijski
zakonodaji.
Upravičenec k vlogi priloži račun o nastalih stroških.
b) Tekmovanja
Sofinancira se tekmovanja, ki se nanašajo na kmetijsko
dejavnost.
Občina sofinancira 30% takega tekmovanja.
Upravičenec k vlogi priloži stroške tekmovanja.
c) Ekskurzije
Sofinancira se strokovne ekskurzije s kmetijsko tematiko.
Občina praviloma sofinancira prevoz.
Upravičenec k vlogi priloži račun za prevoz.
III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
5. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi sklepa komisije za
kmetijstvo.
6. člen
Upravičenci morajo k vlogi priložiti vso dokumentacijo,
ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih s tem pravilnikom.
Komisija za kmetijstvo opravi pregled vlog ter jih odobri
ali zavrne na podlagi pogojev in meril iz tega pravilnika.
Komisija lahko v posameznih primerih zahteva dodatno dokumentacijo.
Dodelitev sredstev pomoči iz proračuna RS, izključuje
vlogo upravičenca za dodelitev pomoči iz občinskega proračuna.
7. člen
Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem
vrstnem redu. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo kmetje,
katerih kmetovanje je osnovni vir preživljanja.
IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
8. člen
Nadzor nad namensko porabo opravlja komisija, ki jo
imenuje župan.
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Prejemnik sredstev, za katerega se ugotovi, da je za
katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke oziroma dela ni opravil v skladu s pogodbo, je dolžan
vrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dodeljenih
sredstev.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 03200-1/02-63
Radeče, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar l. r.

RIBNICA
3661.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Miklova hiša

Na podlagi 3. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 35. in 37. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni
list RS, št. 75/94), 61. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 20. člena zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01) sta Občinski svet občine Ribnica
v skladu z 82. členom statuta Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 37/00) na 20. redni seji dne 20. 6. 2002 in Občinski svet občine Sodražica v skladu z 72. členom statuta
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) na 27.
redni seji dne 11. 7. 2002 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Miklova hiša

Uradni list Republike Slovenije
V sklopu zavoda deluje enota knjižnice Sodražica, Trg
25. maja 3, Sodražica.
V sestavo zavoda sodita še naslednji organizacijski
enoti:
– Galerija Miklova hiša, Škrabčev trg 21, Ribnica in
– Muzej Miklova hiša, Škrabčev trg 21, Ribnica.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa
statut zavoda.
3. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti, ki se uvršča med obvezno javno službo, na
območjih Občine Ribnica in Občine Sodražica.
Za galerijsko in muzejsko dejavnost, ki se uvrščata
med izbirne javne službe, zadovoljuje zavod potrebe Občine
Ribnica, potrebe Občine Sodražica pa po pogodbi, ki jo
sklene zavod z Občino Sodražica in v kateri je določena
vsebina in obseg izbirne javne službe.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določata zakon in
ta odlok.
Za knjižnično dejavnost, zagotavljata sredstva ustanovitelja v skladu s sprejetima programom dela in finančnim
načrtom. Finančna obveznost za skupne stroške se razdeli
med občini premosorazmerno s številom njunih prebivalcev,
med tem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama.
Izvajanje galerijske in muzejske dejavnosti, za Občino
Ribnica financira Občina Ribnica. Občina Sodražica financira le tisti obseg izbirnih dejavnosti, ki je bil predhodno dogovorjen oziroma naročen s posebno pogodbo.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in
za svoj račun.
Zavod za vsako organizacijsko enoto zagotavlja ločeno
vodenje finančnega poslovanja.
5. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
6. člen
Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda Miklova hiša, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani, registrski vložek št. 1/15845/00, št. srg 1583/92
in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

I. UVODNA DOLOČBA
III. DEJAVNOST ZAVODA
1. člen
S tem odlokom Občina Ribnica s sedežem Gorenjska
cesta 3, Ribnica in Občina Sodražica s sedežem Trg 25.
maja 3, Sodražica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) ustanavljata javni zavod Knjižnica Miklova hiša (v nadaljnjem
besedilu: zavod) za opravljanje knjižnične dejavnosti splošne knjižnice na območju Občine Ribnica in na območju
Občine Sodražica.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Knjižnica Miklova hiša.
Sedež zavoda je: Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica.
Skrajšano ime zavoda je: Miklova hiša.

7. člen
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnost zavoda v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti je:
– O 92.511
Dejavnost knjižnic,
– O 92.512
Dejavnost arhivov,
– O 92.521
Dejavnost muzejev,
– O 92.522
Varstvo kulturne dediščine,
– O 92.320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– M 80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d.n.,
– DE 22.110 Izdajanje knjig,
– DE 22.130 Izdajanje revij in periodike,
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– DE 22.140

Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa,
– DE 22.150 Drugo založništvo,
– G 52.486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G 52.500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– K 72.400
Omrežne podatkovne storitve,
– K 73.202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju humanistike,
– K 74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K 74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– O 91.330
Dejavnost drugih članskih organizacij,
– O 92.310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
V okviru teh dejavnosti opravlja zavod naslednje naloge:
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje
knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti do knjižničnega gradiva in
elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk
in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih
proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– dejavnost knjižničnega informacijskega servisa,
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti in uporaba gradiv javnih
oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizacija dejavnosti, ki so posebej namenjene
vzpodbujanju bralne kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke,
mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne
kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke,
mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z
dejavnostjo zavoda,
– skrb za premično dediščino v muzeju in izven njega,
– skrb za zbirke, ki so v upravljanju muzeja izven matične hiše,
– evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, obdelovanje
in konzerviranje muzejskega gradiva,
– vodenje registra premične dediščine,
– hranjenje – deponiranje muzejskega gradiva v skladu
z mednarodnimi normativi in standardi,
– vodenje inventarnih knjig za premično dediščino v
muzeju in izven njega,
– priprava strokovnih predlogov za razglasitev premične dediščine izven muzejskih zbirk,
– predstavljanje pridobljenega gradiva javnosti,
– posredovanje informacij o kulturni dediščini zainteresirani javnosti, zagotavljanje dostopnosti gradiva, popularizacijski program,
– srednjeročni in dolgoračni programi varovanja in prezentiranja premične dediščine,
– zbiranje, hranjenje, proučevanje, razstavljanje in popularizacija likovne umetnosti,
– evidentiranje in dokumentiranje del likovne umetnosti,
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– sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami
pri vzgoji in pri popularizaciji likovne umetnosti,
– strokovne storitve fizičnim in pravnim osebam v zadevah, ki se nanašajo na likovno umetnost,
– izdaja strokovnih publikacij s področja likovnih umetnosti,
– izposoja in prodaja likovnih del,
– odkup umetniških del, eksponatov in drugih gradiv
vezanih na dejavnost zavoda,
– izvajanje založniške dejavnosti,
– vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami doma
in v tujini,
– opravljanje drugih nalog s področja kulture.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost s soglasjem
ustanoviteljev.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
a) Direktor
9. člen
Zavod vodi direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja. Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod,
– vodi poslovanje in strokovno delo zavoda,
– svetu zavoda dvakrat letno predloži poročilo o rezultatih poslovanja,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta zavoda,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– pripravlja predlog sistemizacije delovnih mest,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter o drugih pravicah in
obveznostih zaposlenih iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom, statutom zavoda in drugimi predpisi.
10. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. Svet si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje Občine Ribnica in mnenje Občine Sodražica ter mnenje strokovnih delavcev zavoda. Strokovni
delavci zavoda o mnenju glasujejo tajno.
Če ustanoviteljice in strokovni delavci ne dajo soglasja
oziroma mnenja v 60 dneh od prejema zaprosila, se šteje,
da je soglasje oziroma mnenje pozitivno.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti, ki jih zavod pokriva,
– strokovni izpit s področja knjižničarstva,
– organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jih dokazuje z minulim delom,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,
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– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– predložitev programa dela za svoj mandat.
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata
lahko ponovno imenovan.
11. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o
delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem
zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov
organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim in nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
b) Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje šest članov in ga sestavljajo:
– en predstavnik ustanovitelja Občine Ribnica,
– en predstavnik uporabnikov iz Občine Ribnica,
– en predstavnik ustanovitelja Občine Sodražica,
– en predstavnik uporabnikov iz Občine Sodražica,
– dva predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnika ustanoviteljev imenujeta občinska sveta
občin. Praviloma občine ustanoviteljice zastopajo župani ali
po njihovem pooblastilu druge osebe.
Predstavnika uporabnikov na podlagi javnega poziva
imenujeta ustanovitelja Občina Ribnica oziroma Občina Sodražica izmed uporabnikov dejavnosti zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah v skladu z zakonom in na
način, ki ga določi statut zavoda.
Mandat članov traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Po preteku mandata je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.
13. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih več kot
polovica članov sveta, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
O imenovanju in razrešitvi direktorja odloča svet z večino glasov vseh članov sveta.
14. člen
Člani sveta izmed sebe izvolijo na ustanovitveni seji
predsednika in namestnika predsednika. Kandidate za ta
mesta lahko predlaga vsak član sveta.
15. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda
po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
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Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
16. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja
njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– obravnava polletno poročilo,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z Občino
Ribnica in z mnenjem Občine Sodražica ter mnenjem strokovnih delavcev zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljema odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu in o letni nagradi
direktorja,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglasjem ustanoviteljev,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev
zavoda,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, izvršilnih organov in stalnih ter občasnih komisij,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem
odlokom in statutom zavoda.
c) Strokovni svet
17. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje
svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda. Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega
sveta natančneje določi statutu zavoda v skladu z zakonom.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
18. člen
Ustanovitelja in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelja zagotavljata zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Premoženje in sredstva (oprema), s katerimi zavod
upravlja, so v lasti občine ustanoviteljice, na območju katere
je le-to locirano, kolikor ta odlok na določa drugače.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, uporablja pa jih na način in za namen, kot to
določata zakon in ta odlok.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljev kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanoviteljev in države,
– iz drugih javnih sredstev,
– s plačili uporabnikov za storitve,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
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– z donacijami, prispevki sponzorjev in darili,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom.
Z odlokom o proračunu ustanovitelja določita letno
višino sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi
programa dela in finančnega načrta zavoda, h katerima sta
ustanovitelja predhodno podala soglasje. Sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti, ki jih zagotavljata ustanovitelja iz
proračuna, pokrivajo stroške za plače, za materialne stroške
za delo, za nakup knjižničnega gradiva.
Za opravljanje dejavnosti zavoda, ki se zaradi specifike
zagotavljajo na enem mestu in služijo potrebam obeh občin,
zagotavljata ustanovitelja potrebna sredstva v deležih, določenih v delitvenem sporazumu in sicer za tisti del dejavnosti,
za katerega ustanovitelja nesporno ugotovita skupen interes. Ustanovitelja ugotavljata skupni interes za vsako vlaganje oziroma investicijo posebej ter glede na izkazan interes
in določila delitvenega sporazuma določata sofinancerske
deleže.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti s prodajo proizvodov ali storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem
odlokom, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
21. člen
Primanjkljaj sredstev krije zavod iz lastnih sredstev,
ustanovitelja pa le do višine v vsakoletnem proračunu zagotovljenih sredstev za dejavnost zavoda.
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– ugotavljata skladnost programov dela zavoda s plani
oziroma programi občin,
– dajeta soglasje k statusnim spremembam,
– dajeta soglasje k programu dela in finančnemu načrtu zavoda,
– dajeta soglasje oziroma mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– dajeta soglasje k statutu zavoda in k notranji organizaciji in sistemizaciji,
– dajeta soglasje k enkratni letni nagradi direktorja,
– dajeta soglasje k povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu,
– dajeta soglasje k najemanju kreditov in zadolževanju,
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.
27. člen
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni načrt
ter ju posreduje ustanoviteljema v soglasje. Zavod je dolžan
poročati ustanoviteljema o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
28. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic lahko Občinski
svet občine Ribnica in Občinski svet občine Sodražica ustanovita skupni organ, ki ga sestavljata župana obeh občin
ustanoviteljic.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja. Zavod
je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter
jima dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
23. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem in
drugimi sredstvi, s katerimi razpolaga.
V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno
soglasje ustanoviteljev v skladu s tem odlokom.
24. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje
opreme, stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE
IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
25. člen
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno, do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
26. člen
Ustanovitelja imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

29. člen
Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga
vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda,
v skladu s statutom.
IX. NADZOR
30. člen
Nadzor nad opravljanjem osnovne dejavnosti v zavodu, upravljanjem z nepremičninami ter izvajanjem zakonov,
drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje in namensko porabo sredstev izvajajo inšpektorji ministrstva, pristojnega za kulturo in ustanovitelja preko pristojnih organov.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije
družbenega nadzora, določene z zakonom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določili tega odloka v
roku šestih mesecev od dneva veljavnosti tega odloka.
V skladu z določili tega odloka se mora svet zavoda
konstituirati v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
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32. člen
Funkcijo direktorja zavoda opravlja sedanji direktor zavoda. Direktor se imenuje v skladu z določili tega odloka po
preteku mandata sedanjemu direktorju.
33. člen
Financiranje javne službe po določilih tega odloka poteka od podpisa sporazuma o delitvi premoženja dalje.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Miklova hiša (Uradni list RS, št.
70/97).
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Ribnica, v roku 8 dni po tem, ko ga v enakem besedilu
sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Št. 01-67-1/2002
Ribnica, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.
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3. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.
4. člen
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na
način kot ga določa zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ter določb 4. člena zakona.
6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-345-1/2001
Ribnica, dne 13. avgusta 2002.

Št. 00201-6/02
Sodražica, dne 9. avgusta 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

3663.
3662.

Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Ribnica

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00)
je Občinski svet občine Ribnica na 3. izredni seji dne 13. 8.
2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Ribnica
1. člen
S tem odlokom se določa način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoje in
roke vračila.
2. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Ribnica

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 21. člena statuta Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine
Ribnica na 3. izredni seji dne 13. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Ribnica
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Ribnica.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
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Št.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov
na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Ribnica v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-006-4/2002
Ribnica, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

3664.

Program priprave lokacijskega načrta Širitev
pokopališča v Hrovači

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 44/95 in 41/96) je Občinski svet občine Ribnica na 3.
izredni seji dne 13. avgusta 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta Širitev pokopališča
v Hrovači
1. člen
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta Širitev pokopališča v Hrovači:
Program priprave se nanaša na širitev obstoječega pokopališča, ki je bilo že v gradnji zasnovano tako, da je
možna širitev v smeri, kot jo določa prostorski del družbenega plana Občine Ribnica. S programom priprave se določa
nosilca aktivnosti, izbor izvajalca, vir sredstev potrebnih za
realizacijo, subjekte, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega
načrta ter roki izdelave.
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2. člen
Organizacija priprave lokacijskega načrta širitve pokopališča v Hrovači:
Za organizacijo priprave prostorskega izvedbenega akta se kot nosilec določi župan in oddelek za okolje in prostor
Občine Ribnica. Izvajalec je izbran na podlagi zbiranja ponudb (v skladu z zakonom o javnih naročilih). Za izdelavo
lokacijskega načrta so predvidena proračunska sredstva iz
postavke planska dokumentacija.
3. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti:
Organi, organizacije in skupnosti, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega
načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku lokacijskega
načrta so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Ljubljana, izpostava Ribnica,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Ljubljana,
4. Komunala Ribnica,
5. Hydrovod Kočevje-Ribnica,
6. JP Elektro Ljubljana p.o., PE Elektro Kočevje,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Centralna enota,
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
9. Krajevna skupnost Ribnica.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo
podati svoja soglasja oziroma mnenja na dopolnjen osnutek
ureditvenega načrta v tridesetih dneh od prejema zahteve.
4. člen
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov vprostor
(Uradni list RS, št. 18/84),
– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
– sklep o sprejetju dolgoročnega DP Občine Ribnica
za obdobje 1986–2000 (Skupščinski dolenjski list št. 9/86,
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 8/96),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine
Ribnica za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 27/98),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
planske celote R5-KS Ribnica (Uradni list RS, št. 17/88).
5. člen
Terminski plan:
– Izdelava osnutka lokacijskega načrta v 30 dneh po
pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.
– Občinski svet občine Ribnica na seji po obravnavi
sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu RS.
– V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine Ribnica in krajevni skupnosti in bo trajala 30 dni, se
izvede javna obravnava.
– Občani, organi, organizacije in skupnosti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
– Na podlagi pripomb iz javne razprave in pisnih pripomb fizičnih in pravnih oseb, pripravi izdelovalec strokovno
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poročilo, ki ga obravnava občinski svet in odloča o pripombah.
– Z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih
na javni razgrnitvi, izvajalec pripravi usklajen predlog lokacijskega načrta, na katerega pridobi soglasja in mnenja ustreznih organizacij.
– Občinski svet sprejme predlog lokacijskega načrta z
odlokom, ki je objavljen v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta program priprave za izdelavo lokacijskega načrta
Širitev pokopališča v Hrovači začne veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-351-01-46/2002
Ribnica, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

3665.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Ribnica

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95, 51/02) ter
16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00)
je Občinski svet občine Ribnica na 3. izredni seji dne 13. 8.
2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Št. 01-006-01-2/2002
Ribnica, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

3666.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ribnica

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 11. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95 in 51/02 ter 59. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ribnica
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Ribnica,
Dolenja vas, Velike Poljane in Sveti Gregor bodo v nedeljo,
10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začne teči rok za
volilna opravila, še šteje 2. september 2002.
3. Volitve v svete krajevnih skupnosti vodijo in izvajajo
občinska volilna komisija in volilne komisije volilnih enot.
Št. 01-006-01-7/2002
Ribnica, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Ribnica
ROGAŠKA SLATINA
1
V Občinsko volilno komisijo občine Ribnica se imenuje
za:
– predsednico: Dragica Abrahamsberg, roj. 1957, Ribnica, Gornje Lepovče 22,
– namestnico predsednice: Alenko Šilc Katern, roj.
1968, Ribnica, Sajevec 26,
– članico: Metka Lesar, roj. 1971, Ribnica, Gorenjska
c. 69,
– namestnika članice: Anton Adamič, roj. 1948, Graben 3, Ortnek,
– člana: Slavko Kersnič, roj. 1953, Ribnica, Nemška
vas 8,
– namestnika člana: Cvetko Marinšek, roj. 1949, Knafljev trg 14, Ribnica,
– članico: Bernarda Blatnik, roj. 1925, Ribnica, Kolodvorska 25,
– namestnika članice: Janez Perovšek, roj. 1952, Krnče 3, Ortnek.
2
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Ribnica, Gorenjska cesta 3.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3667.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 111. člena v zvezi z 28. členom zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
70/95, 51/02) in 61. člena statuta Občine Rogaška Slatina

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Rogaška Slatina
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Mestna
krajevna skupnost Rogaška Slatina, Krajevna skupnost Kostrivnica in Krajevna skupnost Sv. Florijan, se opravijo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00608-0002/02
Rogaška Slatina, dne 19. avgusta 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

ROGAŠOVCI
3668.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Rogašovci

Na podlagi 17. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99) in v skladu z določbami zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine
Rogašovci na 28. redni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Rogašovci
1. člen
V statutu Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99)
se v 5. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
“Občina se z drugimi občinami zaradi predstavljanja in
uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.”
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti. V ta namen ustanavlja zveze,
lahko združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev.”
2. člen
V 10. členu se za drugim odstavkom dodajo novi trije
odstavki, ki glasijo:
“Od upravljavca centralnega registra prebivalstva lahko
občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje
osebne podatke:
– enotno matično številko,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov.”
3. člen
V 15. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustu prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena
po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na
podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske
svete.”
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
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4. člen
Za triindvajseto alineo 17. člena se doda nova alinea,
katere besedilo glasi:
“- v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje
in razrešuje direktorje javnih podjetij in javnih zavodov oziroma daje soglasje oziroma mnenje k imenovanju in razrešitvi
ter daje mnenja o kandidatih za ravnatelje javnih zavodov.”
5. člen
Besedilo drugega stavka prvega odstavka 22. člena se
črta in se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa
drugačno večino glasov.”
6. člen
V prvem odstavku 23. člena se doda nova šesta alinea,
ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, oziroma ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,”.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo
“četrto” doda vejica ter črta beseda “in” za besedo “peto” pa
se dodata besedi “in šesto”.
V tretjem odstavku se doda nov drugi in tretji stavek, ki
se glasita:
“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.”
Doda se nov četrti odstavek,ki se glasi:
“Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, se
lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni
bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper
odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena,
oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
V prvem stavku prvega odstavka 30. člena se beseda
“državljani” nadomesti z besedo “volivci”.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
“Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 15. člena tega
statuta.”
Spremeni se tretji odstavek, ki se glasi:
“Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu
pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih
volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih
volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki
so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona
opravljene po rednih volitvah v občinske svete.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
8. člen
Doda se nova šesta alinea prvega odstavka 38. člena
tako, da glasi:
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“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni
združljiva, oziroma ni združljiva s funkcijo župana in podžupana.”
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
V drugem stavku četrtega odstavka se za besedo “peto”
doda vejica za besedo “šesto” pa dodata besedi “in sedmo”.
V šestem odstavku se doda nov drugi in tretji stavek, ki
se glasita:
“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in
podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.”
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje
podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev
pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni
bila vložena, oziroma po pravnomočnosti odločitve sodišča.”
Dodata se nov osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
“Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu
po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O
imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali dela iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s
funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana ali še naprej funkcijo ali
delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti
občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in
enajsti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 40. člena se za drugim stavkom
doda nov stavek, ki glasi:
“Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.”
10. člen
Doda se novi prvi odstavek 48. člena, ki se glasi:
“Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.”
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in
tretji odstavek.
V novem tretjem odstavku se za besedo “upravi” doda
besedilo “na predlog tajnika občine”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja
položaj javnih uslužbencev.”

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 49. člena, ki se glasi:
“Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi aktov iz drugega odstavka
48. člena tega statuta.”
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega
organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega
odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.”
12. člen
V petem odstavku 63. člena se za besedo “večino”
doda beseda “opredeljenih”.
13. člen
V prvem odstavku 67. člena se črtata besedi “s samoprispevkom”.
14. člen
Tretji odstavek 83. člena se spremeni tako, da glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina glasovalnih upravičencev oziroma
upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod
pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.”
15. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015 02-2/2002-1
Rogašovci, dne 26. julija 2002.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

3669.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Rogašovci

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 62. člena statuta Občine Rogašovci
(Uradni list RS, št. 66/99)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Rogašovci
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Pertoča,
Rogašovci in Sveti Jurij bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 02. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija
občine Rogašovci.
Št. 006 08-1/2002-2
Rogašovci, dne 20. avgusta 2002.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.
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ROGATEC
3670.

Razpis rednih volitev svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Rogatec

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, 20/98 in 51/02) in 61. člena statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01)

Št.

lju Semič (Uradni list RS, št. 46/01) spremeni ime ulice
»Gozetova pot« v ime ulice »Med vinogradi«.
Območje ulice ostane nespremenjeno.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01-02/2000-25
Semič, dne 13. avgusta 2002.

razpisujem
redne volitve svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Rogatec
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Rogatec,
Donačka Gora in Dobovec, bodo v nedeljo, 10. novembra
2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00608-0001/2002
Rogatec, dne 12. avgusta 2002.
Župan
Občina Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. str. l. r.

SEMIČ
3671.

Odlok o spremembi odloka o spremembi
območij naselij Trebnji Vrh in Preloge ter
ukinitvi naselij Vrtača, Coklovca, Kašča,
Mladica, Sela, Vavpča vas, Trata, Sadinja vas,
Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem Semič
v enovito naselje ter uvedbi uličnega sistema v
novem naselju Semič

Na podlagi zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86,
8/90), pravilnika o določanju imen in ulic ter označevanju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 – odl. US
– Uradni list RS, št. 58/92) in 17. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je
Občinski svet občine Semič na 2. izredni seji dne 12. 8.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o spremembi območij
naselij Trebnji Vrh in Preloge ter ukinitvi naselij
Vrtača, Coklovca, Kašča, Mladica, Sela, Vavpča
vas, Trata, Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi
združitvi z naseljem Semič v enovito naselje ter
uvedbi uličnega sistema v novem naselju Semič
1. člen
S tem odlokom se v 3. členu odloka o spremembi
območij naselij Trebnji Vrh in Preloge ter ukinitvi naselij
Vrtača, Coklovca, Kašča, Mladica, Sela, Vavpča vas, Trata,
Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem Semič
v enovito naselje ter uvedbi uličnega sistema v novem nase-
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Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

SEVNICA
3672.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja občinskih cest v
Občini Sevnica

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 29/97 in 18/02), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 70/94), 26. člena odloka o občinskih cestah v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 101/99 in 13/00), 3. člena
odloka o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 101/01)
ter 16. in 103. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 35. seji dne 31. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja občinskih cest
v Občini Sevnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih
cest v Občini Sevnica.
Občinske ceste so kategorizirane lokalne ceste in javne poti.
2. člen
Redno vzdrževanje občinskih cest obsega vzdrževalna
dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega
pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih
nesrečah.
II. NAČIN OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA
OBČINSKIH CEST
3. člen
Obvezna gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest se zagotavlja skladno z določili tega odloka in koncesijske pogodbe.
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S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Sevnica
kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: predmet in območje izvajanja koncesije, pogoje za podelitev in
izvajanje koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja
koncesije, vire financiranja koncesije, način plačila koncesije,
nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega
razmerja, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
sklenitev koncesijske pogodbe, zavarovanje resnosti ponudbe
in pogodbenih obveznosti ter druge sestavine, potrebne za
določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
4. člen
Službo rednega vzdrževanja javnih poti, na svojem območju zagotavljajo krajevne skupnosti Občine Sevnica, ob
smiselni uporabi določil tega odloka, odloka o občinskih
cestah in predpisov o javnih naročilih.
5. člen
Vrsta vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja je
določen s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter koncesijsko pogodbo.
1. Predmet izvajanja koncesije
6. člen
Predmet koncesije je obvezna gospodarska javna služba rednega vzdrževanja lokalnih cest (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
2. Območje izvajanja koncesije
7. člen
Območje Občine Sevnica se, za potrebe podelitve koncesije, razdeli na dva sektorja:
I. sektor: obsega območje severno od reke Save;
II. sektor: obsega območje južno od reke Save.
Koncesija se podeli po sektorjih.
Seznam občinskih cest, za katere se podeli koncesija,
se določi s koncesijsko pogodbo.
3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
8. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki
Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke in prispevke,
3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje koncesije,
4. da izkaže finančno usposobljenost,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
6. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
7. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil
tretji osebi,
8. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane
v javnem razpisu.
9. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile.

Uradni list Republike Slovenije
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev.
4. Javna pooblastila
10. člen
Koncedent lahko za pripravo dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje
prometa na njih, pooblasti koncesionarja.
Vrsta in obseg pooblastila se določi v koncesijski pogodbi.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
11. člen
Koncesija se podeli za obdobje štirih let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije.
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
6. Viri financiranja koncesije
12. člen
Sredstva za plačilo koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta.
7. Način plačila koncesionarja
13. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela so
cenovne osnove iz koncesijske pogodbe in, s strani nadzornika, potrjena dokumentacija o izvedenih delih.
Način plačila koncesionarju se določi s koncesijsko
pogodbo.
8. Nadzor nad izvajanjem koncesije
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna
služba koncedenta, pristojna za ceste, ali oseba, ki je s
strani koncedenta pooblaščena za nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzornik).
Koncesionar mora, v skladu s koncesijsko pogodbo,
posredovati nadzorniku dokumentacijo o izvedenih delih in
sodelovati z njim pri izvedbi terenskih ogledov.
Nadzornik je dolžan podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
9. Prenehanje koncesijskega razmerja
15. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
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Št.

Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
16. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere
na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije se izvede po predpisih o javnih naročilih in določilih tega odloka.
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno
odločbo.
17. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– cenovne osnove iz ponudbe,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost
interesenta,
– izkušnje interesenta na področju predmeta koncesije,
– druge ugodnosti, ki jih nudi interesent.
Koncesija se lahko podeli, če je v postopku pridobljena vsaj ena primerna ponudba za vsak sektor.
18. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo, brez pismenega soglasja koncedenta.

11. Sklenitev koncesijske pogodbe
19. člen
S koncesijsko pogodbo se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.

12. Zavarovanje resnosti ponudbe in pogodbenih
obveznosti
20. člen
Od interesenta za pridobitev koncesije se zahteva finančno zavarovanje resnosti ponudbe.
Koncesionar zavaruje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s finančnim zavarovanjem.
Finančna zavarovanja se zahtevajo skladno z navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja in koncesijsko pogodbo.
III. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34404-0001/02
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

3673.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je
Občinski svet občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94) se v 2. členu drugi odstavek
spremeni tako, da glasi:
»Občinska uprava je dolžna zagotavljati, da se javne
službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, in sicer na
osnovi odlokov, predpisov in sklepov, katere sprejme občinski svet.«
2. člen
V 5. členu se besedilo »skupščina občine ali z njenim
pooblastilom izvršni svet skupščine občine« nadomesti z
besedno zvezo »občinski svet«.
3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku v deveti alinei beseda
»lokalne« nadomesti z besedo »občinske« in beseda »magistralne« nadomesti z besedo »glavne«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
»Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina
v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem kapitala v dejavnost oseb zasebnega
prava,
– v režijskem obratu.«
5. člen
V 8. členu se v drugem odstavku črta besedilo »določi
izvršni svet skupščine občine v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah« in se nadomesti z besedilom »se
izvede v skladu z veljavno zakonodajo«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Po končanem postopku občinska uprava z upravno
odločbo odloči o izboru izvajalca.«
6. člen
V 10. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
»Ustanovitelj uresničuje ustanoviteljske pravice s soglasjem občinskega sveta.«
7. člen
V 11. členu se črta stavek:
»Koncesionar je lahko tudi krajevna skupnost.«
8. člen
V 12. členu se prvi odstavek črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
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»Po končanem postopku občinska uprava z upravno
odločbo odloči o izboru izvajalca.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi,
drugi in tretji odstavek.
9. člen
V celoti se črta 15. člen.
10. člen
V 16. členu se besedilo »posebnim sklepom izvršnega
sveta skupščine občine preneseni v upravljanje na javno
podjetje« nadomesti z besedilom »pogodbo preneseni na
javno podjetje«.
11. člen
V 21. členu se v prvi alinei besedilo »skupščine občine
in njenemu izvršnemu svetu« nadomesti z besedno zvezo
»občinskemu svetu«, v drugi alinei se besedilo »skupščine
občine in njenega izvršnega sveta« nadomesti z besedno
zvezo »občinskega sveta«.
12. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet je dolžan obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov ter ga o svojih stališčih in ukrepih
obveščati v skladu s poslovnikom občinskega sveta.«
13. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 24. člena se črtajo in
nadomestijo z novim odstavkom, ki glasi: »Občinski svet
določa oziroma obravnava cene storitev javnih služb, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi« in postanejo drugi odstavek.
14. člen
V celoti se črta 26. in 27. člen.
15. člen
V celotnem odloku se besedni zvezi »skupščina občine« in »izvršni svet skupščine občine« nadomestita z besedno zvezo »občinski svet«, razen v 9. členu se besede
»izvršni svet skupščine občine« nadomestijo z besedo »župan« in v 13. členu se besede »izvršni svet občine« nadomestijo z besedo »župan«.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0002/02
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za
parcelo s št. 1347/4 – neplodno zemljišče v izmeri
943 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisana v seznamu I., k.o.
Podgorje.
2. člen
Nepremičnina, ki je navedena v 1. členu tega sklepa
preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz seznama
I., k.o. Podgorje in se za njo v isti k.o. odpre nov vložek,
nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-0011/2002
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

3675.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za
naslednji parceli s št. 1347/7 – neplodno zemljišče v
izmeri 406 m2 in 1347/8 – neplodno zemljišče v izmeri
800 m 2, ki so v zemljiški knjigi vpisani v seznamu I., k.o.
Podgorje.
2. člen
Nepremičnini, ki sta navedeni v 1. členu tega sklepa
prenehata imeti značaj javnega dobra in se odpišeta iz seznama I., k.o. Podgorje in se za njih v isti k.o. odpre nov
vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica
na ime Občine Svenica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3674.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski
svet občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002
sprejel

Št. 46502-0010/2002
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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3676.

Št.

SEŽANA

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra, in sicer
za parcelo št. 1473/4 – pot v izmeri 230 m2, ki je vpisana v
ZKV: seznam VIII., k.o. Studenec, in za parcelo št. 2668/4
– pot v izmeri 1412 m2, ki je vpisana v ZKV: seznam VIII,
k.o. Studenec.
2. člen
Nepremičnini, zemljišči iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in se odpišeta od ZKV:
seznam VIII., k.o. Studenec, vpišeta se v nov ZKV te iste
k.o., in v tem novem ZKV vknjiži lastninska pravica na ime
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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3678.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Sežana

Na podlagi 110. in prvega odstavka 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) in drugega
odstavka 62. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Sežana
1. Redne volitve v Svete krajevnih skupnosti Avber,
Dane pri Sežani, Dutovlje, Kazlje, Lokev, Pliskovica, Povir,
Sežana, Štjak, Štorje, Tomaj in Vrabče, bodo v nedeljo,
10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00601-1/2002-11
Sežana, dne 6. avgusta 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

Št. 04300-0013/01
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

SLOVENJ GRADEC
3679.
3677.

Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Sevnica

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95
in 51/02) in 77. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Sevnica
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Blanca,
Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Primož, Sevnica,
Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje bodo 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 občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00601-0001/2002
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in
primestnih vaških skupnosti na območju Mestne
občine Slovenj Gradec

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) in 25. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99)

razpisujem
redne volitve članov svetov četrtnih in primestnih
vaških skupnosti na območju Mestne občine
Slovenj Gradec
1. Redne volitve v svete četrtnih skupnosti: Polje, Center, Legen – mesto, Štibuh, Stari trg – mesto in svete primestnih vaških skupnosti: Stari trg, Pameče, Gradišče, Sele –
Vrhe, Podgorje, Razbor, Šmiklavž, Šmartno, Turiška vas in
Legen bodo v nedeljo 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije volilnih enot.
Št. 00608-01/2002
Slovenj Gradec, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA
3680.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Slovenska Bistrica

ŠENTJUR PRI CELJU
3682.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske
cone P3 in P4 – proizvodna dejavnost

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
2/94, 33/94, 70/95 in 51/02), 21. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99
in 65/02) ter na podlagi določil odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
19/96, 65/98, 79/01 in 50/02)

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93) ter 37. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) izdaja
župan Občine Šentjur

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Slovenska Bistrica

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske
cone P3 in P4 – proizvodna dejavnost

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Alfonz
Šarh, Impol, Pohorski odred, dr. Jagodič, Vrhole-Preloge,
Zgornja Ložnica, Kebelj, Tinje, Šmartno na Pohorju, Zgornja
Polskava, Spodnja Polskava, Pragersko-Gaj, Leskovec-Stari Log, Črešnjevec, Laporje, Poljčane, Studenice in Makole
bodo v nedeljo 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitve skrbijo volilne komisije krajevnih
skupnosti in občinska volilna komisija.
Št. 20/315/02
Slovenska Bistrica, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

SLOVENSKE KONJICE
3681.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) in 58. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Slovenske Konjice
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bezina,
Dobrava-Gabrovlje, Draža vas, Jernej, Konjiška vas, Loče,
Polene, Slovenske Konjice, Sojek-Kamna gora, Spodnje
Grušovje, Špitalič, Tepanje, Vešenik-Brdo, Zbelovo, Zeče
in Žiče 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 skrbi občinska volilna komisija in
volilne komisije v krajevnih skupnostih.
Št. 006-08-0001/2002-100
Slovenske Konjice, dne 7. avgusta 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

I
Župan Občine Šentjur odreja javno razgrnitev osnutka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta P3 in P4 –
proizvodna dejavnost. Projekt osnutka je izdelalo projektantsko podjetje RRD, Regijska razvojna družba, d.o.o., Domžale, št. proj.: 8/2002, julij 2002.
II
Na pobudo investitorja Petrol, d.d., Ljubljana, za potrebe
nadomestne lokacije bencinskega servisa Šentjur, je bil sprožen postopek za spremembo in dopolnitev obstoječega zazidalnega načrta P3 in P4 – proizvodna dejavnost (Uradni list RS,
št. 28/88). Sprememba zazidalnega načrta se izvaja zaradi
nove, nadomestne lokacije bencinskega servisa Šentjur, na
parcelnih številkah 965/1, 965/21, 822/49 in 822/50, k.o.
Šentjur in določitve proizvodne dejavnosti na površinah parc.
št. 965/12, 965/13, 965/14, 965/25 in 965/26, k.o. Šentjur, za dopolnilno trgovskih in poslovnih dejavnosti z ustreznimi
zunanjimi manipulativnimi, parkirnimi in zelenimi površinami za
potrebe obstoječih poslovnih in proizvodnih objektov.
Zasnova, spremembe zazidalnega načrta temelji na prostorskih omejitvah obravnavanega območja, željah investitorjev in obstoječega zazidalnega načrta P3 in P4 – proizvodna dejavnost.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu
RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Šentjur na oddelku za varovanje okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe.
V času javne razgrnitve mora pristojna občinska služba
organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora Občinski svet občine
Šentjur v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z
ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki
poskrbi za preučitev pripomb in jih predloži Občinskemu
svetu občine Šentjur, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 005-12/02-100
Šentjur, dne 9. avgusta 2002.
Župan
Občine Šentjur
Jurij Malovrh l. r.
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3683.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Šentjur

Na podlagi 124. in 125. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 124/00), 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni RS, št. 54/00) in 15. člena statuta Občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 01/02) je
župan dne 19. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji
za dodelitev finančnih sredstev, ki so v proračunu Občine
Šentjur namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šentjur.
2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
v Občini Šentjur se finančna sredstva usmerjajo v:
– izboljšanje kmetijskih zemljišč in njihove dostopnosti,
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših
dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
– zagotovitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj
kmetijstva.
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pogojevati uveljavljanja ali izplačila intervencijskih sredstev
upravičencu z obsegom proizvodnje oziroma pogodbenega
sodelovanja ali nakupom blaga iz svoje trgovske mreže.
5. člen
1. Razpisi, natečaji ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za ketere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo
dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15
dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo zahtevki,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu
razpisa.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom, natečajem ali
javno objavo zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen še ni v tekočem
letu prejel sredstev iz državnega, občinskega proračuna ali
mednarodnih virov, če pa je, mora to dokazati z ustrezno
dokumentacijo,
– pomoč se lahko dodeli, če pomeni spodbudo za
izvedbo projekta oziroma je za upravičenca nujno potrebna.
6. člen
Na podlagi določil tega pravilnika in pogojev razpisa ali
javne objave pripravi odbor ob sodelovanju občinske uprave
predlog upravičencev za dodelitev finančnih sredstev.
Izplačilo sredstev odobri župan s posebno odločbo
oziroma sklepom.

3. člen
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj predlaga odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja (v
nadaljevanju: odbor).
Letni program ukrepov mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in
druge pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.

7. člen
Župan z upravičenci, katerim so bila s sklepom odobrena sredstva, sklene pogodbo, v kateri se podrobneje
opredeli:
– namen,
– višina sredstev,
– pogoje plačila,
– možnosti za preverjanje namenske porabe sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

III. UKREPI

4. člen
1. Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in
imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Šentjur,
– društva, krožki in združenja ter strokovne in veterinarske službe, ki delujejo za področje kmetijstva v občini.
2. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo kot regresi, premije, podpore, subvencije in plačila
storitev.
3. Zahtevke za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva vložijo upravičenci na osnovi razpisa ali javne
objave, če v tem pravilniku ni drugače določeno.
4. Zahtevke vlagajo upravičenci iz 1. točke tega člena
v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
5. Vlagatelji, ki pridobivajo sredstva za druge upravičence, morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najpozneje
v dveh delovnih dneh od njihovega prejema. Vlagatelj ne sme

8. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so razdeljeni
po naslednjih področjih:
1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za ureditev in
izboljšanje kmetijskih zemljišč – manjše agromelioracije.
Upravičeni stroški: stroški opravljenih strojnih ur, stroški drenažnega peska, drenažnih cevi, travnega semena.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva za sofinanciranje usposabljanja kmetijskih zemljišč lahko pridobijo upravičenci, ki so lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine na osnovi predloženih originalnih računov
nabavljenega materiala oziroma opravljenih strojnih ur, oddanih na Kmetijsko svetovalno službo Šentjur. Sofinanciranje znaša do 80% upravičenih stroškov oziroma do 150.000
SIT/ha.
2. Subvencioniranje obrestne mere za dolgoročna namenska bančna posojila
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Namen ukrepa: sredstva so namenjena upravičencem
za subvencioniranje obrestne mere za dolgoročna posojila.
Upravičeni stroški: strošek nakupa zemlje, strošek
gradbenega materiala in strojnega dela izvajalca za izgradnjo in adaptacijo gospodarskih objektov, nakup opreme in
obnova obstoječih objektov za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (sušenje sadja, pridelava sira…), kadar
ne gre za turistično dejavnost oziroma malo obrt, strošek
nabavljene kmetijske mehanizacije, strošek nakupa plemenske črede (plemenskih krav in telic) in strošek ureditve
trajnih nasadov (stroški nakupa sadik, mrež proti toči).
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva lahko pridobijo upravičenci – nosilci kmetijskih gospodarstev z vložitvijo
zahtevka na osnovi javnega razpisa. Regresira se obrestna
mera za dolgoročne kredite, ki ne smejo biti krajši od 5 let,
namenjene nakupu zemlje, izgradnji in adaptaciji gospodarskih objektov, pospeševanju dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah in nabavi kmetijske mehanizacije, nakupu plemenske črede, ureditvi trajnih nasadov. Zahtevku morajo
priložiti sklenjeno kreditno pogodbo v tekočem letu z ustrezno institucijo, kateri mora biti priložena overovljena kupoprodajna pogodba oziroma račun za namen, za katerega so sklenili dolgoročno posojilo. Investicija ne sme biti
začeta pred 1. januarjem tekočega leta, priloženo pa mora
biti tudi mnenje Kmetijsko svetovalne službe, ki ga poda na
program razvoja kmetije.
Višina obrestne mere znaša maks. TOM + 5%.
Sredstva so kot dotacija v enkratnem znesku, izplačajo pa se maksimalno 700.000 SIT na upravičenca (oziroma 15% od celotne vrednosti kredita). Izplača se instituciji,
s katero upravičenci sklenejo kreditno pogodbo, tako da je
zagotovljena namenska poraba sredstev.
Subvencionirana obrestna mera na posameznega
upravičenca ne sme preseči 40% upravičenih stroškov
investicije oziroma 50% upravičenih stroškov investicije v
območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Če
investicijo izvaja mlad kmet v obdobju 5 let od nakupa ali
prevzema kmetije, se navedene stopnje povečajo za 5%
upravičenih stroškov investicije.
3. Zavarovanje živine
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za spodbujanje zavarovanja živine.
Upravičeni stroški: stroški zavarovalne premije zavarovane živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva lahko pridobijo upravičenci – nosilci kmetijskih gospodarstev ob predložitvi zavarovalne police do 25% upravičenih stroškov oziroma do maksimalne višine 150.000 SIT na upravičenca, če
v tekočem letu zavarujejo najmanj pet glav živine. Vloge se
sprejemajo do porabe sredstev za te namene.
4. Regres za osemenjevanje
Namen ukrepa: namen je zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem.
Upravičeni stroški: stroški osemenitve živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: vse osemenitve po glavi
živali v višini do 10% upravičenih stroškov, ki se regresirajo
neposredno veterinarskim službam na podlagi zahtevkov in
dokazil o opravljenih pripustih na osnovi sklenjene pogodbe za opravljanje osemenjevanja.
5. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen ukrepa: sofinancira se programe in aktivnosti
društev in združenj s področja kmetijstva, ki so neprofitna
in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, za izvedbo
strokovnega dela, strokovnih prireditev ipd.
Upravičeni stroški: finančno ovrednoten letni program
društva oziroma združenja, stroški izobraževanja članov
društev, stroški udeležbe društev na občinskih prireditvah…
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Pogoji za pridobitev sredstev: do podpore so upravičena društva in združenja, ki so registrirana in delujejo na
področju kmetijstva. Sofinanciranje programov in drugih
aktivnosti poteka na osnovi letnih programov društev s
priloženim poročilom o delu v preteklem letu. Na predlog
odbora se lahko objavijo pogoji in merila za izbor programov in drugih aktivnosti, ki jih bo sofinancirala občina.
Odbor pregleda in odobri sofinanciranje posameznih programov.
Višina sofinanciranja posameznega programa oziroma aktivnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev za te
namene, vendar največ 50% letnega programa društva, če
pa društvo deluje za več občin, pa glede na % članov iz
Občine Šentjur.
6. Strokovno izpopolnjevanje za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa: spodbujanje uvajanja novih znanj in
novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.
Upravičeni stroški: stroški izpopolnjevanja.
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinanciranje poteka na
osnovi potrdil o plačilu izobraževanja, ki jih predložijo kmetje. Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje strokovnega
izpopolnjevanja znaša do 50% upravičenih stroškov. Vloge
se sprejemajo do porabe sredstev za te namene.
7. Sofinanciranje kemijskih analiz zemlje in krme
Namen ukrepa: preprečevanje nestrokovnega pristopa pri gnojenju in krmljenju ter s tem zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.
Upravičeni stroški: stroški analize zemlje.
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinanciranje poteka
na osnovi računov, ki jih predložijo upravičenci – koristniki
analiz. Sofinanciranje kemijskih analiz zemlje znaša do 50%
upravičenih stroškov na upravičenca. Vloge se sprejemajo
do porabe sredstev za te namene.
8. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov
Namen ukrepa: zmanjšanje napak pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev pri varstvu rastlin in s tem prispevek k
zmanjšanju obremenitve okolja.
Upravičeni stroški: stroški testiranja škropilnic in pršilnikov.
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinanciranje poteka
na osnovi predloženega računa izvajalca testiranja s priloženim seznamom kmetov, katerim je bilo izvršeno testiranje škropilnic in pršilnikov. Sofinanciranje znaša do 50%
upravičenih stroškov.
9. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: spodbujanje ekološkega kmetovanja.
Upravičeni stroški: stroški ekološke kontrole.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenci morajo biti
vključeni v združenje ekoloških kmetijstev. K vlogi priložijo
račune o stroških ekološke kontrole. Sofinanciranje znaša
do 50% upravičenih stroškov na upravičenca. Vloge se
sprejemajo do porabe sredstev za te namene.
10. Regres za zdravljenje čebeljih družin
Namen ukrepa: zatiranje bolezni in ohranjanje čebelarstva na področju Občine Šentjur.
Upravičeni stroški: stroški zdravil za celoletno zdravljenje čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se uveljavljajo
preko čebelarskih društev, ki morajo sporočiti natančno
število čebeljih družin. Subvencioniranje znaša do 50%
upravičenih stroškov.
11. Pomoč v primeru neugodnih vremenskih razmer
Namen ukrepa: pomoč pri odpravljanju škode na poljščinah oziroma trajnih nasadih, povzročene zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki so zajele določena področja v Občini Šentjur – neurje, toča, zmrzal, mraz.
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Upravičeni stroški: stroški prizadetosti posamezne kul-
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ture.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo
na podlagi vloge, ki jo poda oškodovanec. Komisija, sestavljena v ta namen, pregleda prizadeto območje in sestavi zapisnik ter oceni škodo. Sredstva se lahko dodelijo le,
kolikor je stopnja poškodovanostni na posamezni kmetijski
rastlini na geografsko zaokroženem območju več kot 30%
ali več kot 20% na manj ugodnih regijah, in še to upravičencem, kjer je škoda tako visoka, da bi vplivala na eksistenčni razvoj kmetije, vendar največ do 50% ocenjene
škode. V primeru, da prejme oškodovanec povračilo za
nastalo škodo že iz naslova zavarovalnih polic pri pristojni
zavarovalnici, se mu sredstva iz naslova državne pomoči
ne izplačajo.
Občina bo posredovala Ministrstvu za okolje in prostor seznam in višino prejetih sredstev državne pomoči, ki
so jo upravičenci prejeli kot povračilo za nastalo škodo
zaradi neugodnih vremenskih razmer, vključno z zapisnikom komisije, ki je ocenjevala škodo.
12. Opravljanje raziskovalnih nalog na področju kmetijstva za potrebe šolske dejavnosti
Namen ukrepa: opravljanje raziskovalnih nalog s področja kmetijstva za potrebe šolske dejavnosti.
Upravičeni stroški: stroški ureditve zeliščnih vrtov, sadovnjakov, čebelnjakov, vzorčnih kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo
na podlagi vloge, ki jo podajo osnovne in srednje šole ter
kmetije, ki nudijo svoje zemljišče za opravljanje raziskovalnih nalog, z območja Občine Šentjur. V vlogi navedejo
stroške za opravljanje raziskovalnih nalog dijakov in študentov. Sredstva se dodeljujejo do 50% upravičenih stroškov.
9. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev
za posamezni ukrep, namenjenih za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, predvidenem po letnem programu, se le-ta prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilnika. Prerazporeditev določi župan s sklepom.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
10. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja Občinska uprava Šentjur oziroma pristojna komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih
po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s
pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
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Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Šentjur

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95,
20/98 in 51/02) ter 37. člena statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Šentjur
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Blagovna,
Slivnica pri Celju, Dramlje, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina
pri Sevnici, Ponikva, Prevorje, Šentjur – mesto in Šentjur –
okolica bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 004-8/02-100
Šentjur, dne 20. avgusta 2002.
Župan
Občine Šentjur
Jurij Malovrh l. r.

ŠKOCJAN
3685.

Sklep občinske volilne komisije

Občinski svet občine Škocjan je na 7. izredni seji dne
9. 9. 1998 sprejel naslednji

SKLEP
1. Lokalne volitve članov Občinskega sveta občine
Škocjan se izvedejo po proporcionalnem načelu.
2. Občina Škocjan je ena volilna enota. Volitve se izvajajo na 7 voliščih.
3. Voli se dvanajst članov občinskega sveta.
Št. 00601-10/98
Škocjan, dne 6. oktobra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan
Marija Halas l. r.

V. KONČNE DOLOČBE

3686.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-95/02-151
Šentjur, dne 19. julija 2002.
Župan
Občine Šentjur
Jurij Malovrh l. r.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi in
38. člena zakona o lokalnih volitvah je Občinski svet občine
Škocjan, na 3. redni seji dne 8. 3. 1999 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
1. V Občinsko volilno komisijo občine Škocjan se imenujejo:
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za predsednika: Bojan Avbar, roj. 1955, Novo mesto,
Kandijska c. 45
za namestnika predsednika: Darko Kovačič, roj. 1958,
Škocjan, Hrastulje 6
za člana: Marija Zupan, roj. 1954, Škocjan, Škocjan
66
za namestnika člana: Antonija Jarc, roj. 1948, Škocjan, Škocjan 39
za člana: Jožica Nadu, roj. 1962, Škocjan, Hrastulje 9
za namestnika člana: Cvetka Klobučar, roj. 1974,
Škocjan, Dobruška vas 11
za člana: Slavko Pungeršič, roj. 1962, Škocjan, Jerman Vrh 6a
za namestnika člana: Jože Mlakar, roj. 1962, Škocjan,
Jarčji vrh 19.
2. OVK ima sedež na Občini Škocjan, 8275 Škocjan
67.
Št. 03201-19/99
Škocjan, dne 15. marca 1999.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

ŠKOFLJICA
3687.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Škofljica

Na podlagi 64. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00,
51/02) – odl. US (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 16. člena statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
občine Škofljica na 37. redni seji dne 23. 7. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
statuta Občine Škofljica
1. člen
V statutu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99)
se v drugem odstavku 2. člena za dvopičjem besedilo zamenja z naslednjim:
Krajevne skupnosti so: Lavrica (Ulica pod Strahom,
Babnogoriška cesta, Babškova pot, Pot na debeli hrib, Nebčeva ulica, Vrečarjeva ulica, Kamnikarjeva ulica, Srednjevaška ulica, Selska ulica, Jagrova ulica, Šeparjeva pot, Dolenjska cesta od št. 185 do 439 A – Lavrica, Cesta ob barju 4),
Pijava Gorica (Pijava gorica in Drenik), Želimlje.
Četrtne skupnosti so: Pevčeva dolina in Hribi (Ulica ob
pošti, Hribi, Albrehtova, Finčeva, Ulica bratov Zakrajšek,
Tonijeva, Puciharjeva, Gratova, Mijavčeva, Dolenjska cesta
od št. 466 do 477 – Škofljica), Ravenska dolina (Ravenska
pot, Dolenjska cesta od št. 433 do 464 – Škofljica), Žaga
(Žagarska ulica, Ahlinova ulica, Habičeva ulica, Ulica Jerneja Petriča, Cesta ob Barju), Novo Lanišče (Bučarjeva ulica,
Ulica bratov Kastelic, Laniška ulica, Ulica 16. maja, Rabska
ulica, Šmarska cesta).
Vaške skupnosti so: Orle, Lanišče (vas in Lisičje), Zalog – Klanec (Zalog, Klanec, Primičeva ulica, Kočevska
cesta), Glinek, Pleše, Dole in Reber, Gumnišče, Gorenje
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Blato, Gradišče nad Pijavo Gorico, Smrjene, Vrh nad Želimljami, Klada.
2. člen
V 14. členu se spremeni drugi odstavek in se glasi:
Občinski svet šteje petnajst članov.
3. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni in se glasi:
˝Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta˝.
4. člen
V 30. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi:
˝Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi
seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja˝.
Za deveto alineo istega člena statuta se doda nova:
˝– Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje
in razrešuje župan˝.
5. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedilo vsaj enega podžupana zamenja z besedilom ˝najmanj enega podžupana˝.
6. člen
V 39. členu se po drugem stavku prvega odstavka
doda stavek, ki se glasi: ˝Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji˝.
7. člen
Besedilo 58. člena se v celoti briše in se glasi:
˝Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti, četrtne skupnosti
in vaške skupnosti.
Krajevne skupnosti, četrtne skupnosti in vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko – finančnem in pravnem smislu.
Krajevne skupnosti, četrtne skupnosti in vaške skupnosti nimajo statusa osebe javnega prava.
Pobuda za ustanovitev nove krajevne skupnosti, četrtne skupnosti ali vaške skupnosti ali ukinitev ali spremembo
njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine
ali 10 odstotkov volivcev tega območja po postopku in na
način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti, četrtne skupnosti in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet z odlokom po prej ugotovljeni volji prebivalcev o
imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na
zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem
naj bi se ustanovila skupnost.
8. člen
V 59. členu se v prvem odstavku za krajevne skupnosti
doda vejico ter besedilo: Četrtne skupnosti in vaške skupnosti.
9. člen
V 60. členu se za sveti krajevnih skupnosti doda, četrtni odbori in vaški odbori.
10. člen
Prvemu odstavku 61. člena se na koncu doda besedilo: o lokalnih volitvah.
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Tretjemu odstavku se doda:
˝Občinski svet z odlokom ustanovi kot svoja posvetovalna telesa četrtne in vaške odbore.
Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet
po predlogih zbranih na zborih prebivalcev četrtnih ali vaških
skupnosti ali na predlog komisije KVIAZ.
Četrtemu odstavku se za besedo skupnosti doda:, četrtnih odborov in vaških odborov.
V petem odstavku se črta: ˝ člana občinskega sveta in
podžupana˝.
11. člen
V šestem odstavku 62. člena se prvi stavek črta, zamenja pa se z naslednjim: ˝Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti, četrtnega ali vaškega odbora po potrebi˝.
V sedmem odstavku se za besedo skupnosti doda:,
četrtnih odborov in vaških odborov.
12. člen
V prvem odstavku 63. člena se za besedami svet krajevnih skupnosti doda: “četrtni in vaški odbori izvršujejo”. Za
besedo svet se doda: “in odbori”.
V zadnjem odstavku se za svet krajevne skupnosti doda: “četrtni in vaški odbori”.
Za krajevne skupnosti se doda:, ter zbore četrtnih in
vaških skupnosti.
13. člen
V 64. členu se za besedo skupnosti doda: “četrtnih in
vaških odborov”.
14. člen
V 65. členu se za vsemi besedami krajevnih skupnosti
doda: “četrtnih in vaških skupnosti”.
Zadnji odstavek se črta v celoti.
15. člen
V tretjem odstavku 78. člena se črta beseda ˝vseh˝.
16. člen
V prvem odstavku 119. člena se besedilo uradnem
glasilu zamenja z besedilom ˝Uradnem listu RS˝.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 01502/02/02/25-2
Škofljica, dne 6. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

Št.
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SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2002 v Občini Šmarje
pri Jelšah
1. člen
V Občini Šmarje pri Jelšah se bodo organizatorjem
oziroma kandidatom na lokalnih volitvah 2002 delno povrnili
stroški volilne kampanje v skladu s tem sklepom.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev na dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
6. člen
Organizator volilne kampanje za člana občinskega sveta ali župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati
občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v roku 30 dni po predložitvi poročila o
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.

ŠMARJE PRI JELŠAH
3688.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini
Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 11. 7.
2002 sprejel

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-44/02
Šmarje pri Jelšah, dne 16. julija 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.
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3689.

Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02)
in 64. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 41/99, 91/01 in 57/02)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Šmarje pri Jelšah
I
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Dol-Spodnje
Mestinje, Lemberg, Mestinje, Kristan Vrh, Sladka Gora, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Tinsko, Sv. Štefan in
Zibika se opravijo v nedeljo, 10. novembra 2002.
II
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
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dni list RS, št. 91/01) in 7. člena statuta Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je županja Občine
Tabor sprejela

SKLEP
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občine Tabor
1. člen
Uradni elektronski poštni naslov Občine Tabor se glasi: obcina.tabor@siol.net.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 083-01/02
Tabor, dne 1. avgusta 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

III
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 00608-0001/02
Šmarje pri Jelšah, dne 5. avgusta 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

ŠTORE
3690.

Razpis rednih volitev članov sveta krajevne
skupnosti na območju Občine Štore

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) in na podlagi 32. in 61. člena statuta Občine Štore
(Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00)

razpisujem
redne volitve članov sveta krajevne skupnosti na
območju Občine Štore
1. Redne volitve v Svet krajevne skupnosti Svetina
bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 00607-0001/2002-005
Štore, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

TREBNJE
3692.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2002

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US,
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US,
39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US,
16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 –
odl. US, 51/02), na podlagi določil zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28. in 29. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje
na 28. redni seji dne 24. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu občine Trebnje
za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
(Uradni list RS, št. 6/02) se celotno besedilo 3. člena
spremeni in glasi:
“Največji dovoljeni obseg obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih se
izvaja v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto
2002 in 2003.”
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

TABOR
3691.

Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občine Tabor

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ura-

Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.
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3693.

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi volilnih
enot za volitve članov občinskega sveta

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02), 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02) ter
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 28. seji dne
24. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov občinskega sveta
1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot (Uradni list RS, št.
64/94, 61/98) se prvi stavek 1. člena, spremeni in se glasi:
»Za volitve članov Občinskega sveta občine Trebnje se
določi 4 volilne enote«.
2. člen
Za 3. točko 1. člena se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. volilna enota obsega območje celotne občine ter
zajema pripadnike romske skupnosti, s stalnim prebivališčem v Občini Trebnje«
V 4. volilni enoti se voli en član občinskega sveta –
pripadnik romske skupnosti, po večinskem načelu.
3. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00607-01/2002
Trebnje, dne 24. julija 2002.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

3694.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje ter v
skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi – ZLS
– (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02) in 45.a člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 51/02) je Občinski svet občine
Trebnje na 28. redni seji dne 24. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
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drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni
list RS, št. 24/99) se v vseh členih besede “plača” ali
“dela plače” nadomesti z besedilom “plačilo za opravljanje
funkcije” s tem, da se smiselno uporabi ustrezen sklon.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo “sveta” doda
beseda “letno” in za besedilom “ največ 15%” besedo
“letnega”.
3. člen
Na koncu drugega in tretjega odstavka 7. člena se
pika nadomesti z vejico in doda besedilo “kadar opravlja
funkcijo poklicno”.
V zadnjem odstavku istega člena pa se briše besedilo
“mesečno ali”.
4. člen
V 8. členu se za petim odstavkom doda nov šesti
odstavek ki se glasi:
“Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma
seji delovnega telesa občinskega sveta.”
Sedanji šesti in sedmi odstavek pa postaneta sedmi
oziroma osmi odstavek.
5. člen
12. člen se v celoti nadomesti z besedilom:
“Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do
nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije podžupana v občini.
Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki
imajo pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov
povprečnega mesečnega izplačila za poklicno opravljanje
funkcije župana.
Pravico do nadomestila imajo tudi predsednik in člani
posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti.”
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11001/001/99
Trebnje, dne 2. julija 2002.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

3695.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Trebnje

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95
in 51/2002) in 10. in 41. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98)
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IX.

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Trebnje

X.
XI.

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Čatež,
Dobrnič, Dol. Nemška vas, Knežja vas, Mirna, Mokronog,
Račje selo, Svetinja, Sela pri Šumberku, Šentlovrenc, Šentrupert, Štefan, Trebelno, Trebnje, Veliki Gaber in Velika
Loka bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00608-01/2002
Trebnje, dne 12. avgusta 2002.

Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
Neto financiranje (VI.+X.)

32,097.212
93,262.732
79,148.277

3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada
Občine Tržič, ki znašajo:
Zneski v SIT
Končno stanje rezervnega
sklada 31. 12. 2001
6,969.710
Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na
koncu leta 2001 se prenesejo v prihodnje leto.
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.

Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

5. člen
Kot posebni del odloka o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Tržič za leto 2001, se potrjujejo tudi
zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.

TRŽIČ
3696.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2001

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2001 (Uradni list RS, št. 2/01, 38/01
in 79/01) ter 18. in 92. člena statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15 /99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič
na 23. redni seji dne 16. 7. 2002 sprejel

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-08/00-06
Tržič, dne 16. julija 2002.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Tržič za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za
leto 2001.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2001 se potrjuje v
naslednjih zneskih:
Zneski v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Skupaj prihodki
1.559,268.017
II. Skupaj odhodki
1.638,416.294
III. Proračunski presežek oziroma
primanjkljaj (I.-II.)
– 79,148.277
B)
IV.
V.
VI.

Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
1,259.145
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
15,373.600
Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) – 14,114.455

C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna
125,359.944
VIII. Odplačilo dolga

–

VERŽEJ
3697.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Veržej

Na podlagi 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list
RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine
Veržej na 7. izredni seji dne 1. 8. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Občini Veržej
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na
območju Občine Veržej.
2. člen
Sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Veržej se zagotavljajo iz
sredstev proračuna Občine Veržej.
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3. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik pospeševanja kmetijstva za posamezno obdobje določi Občinski svet
občine Veržej z odlokom o proračunu za tekoče leto, na
osnovi letnega programa, katerega pripravi občinska uprava
služba ob sodelovanju strokovnjakov Kmetijske svetovalne
službe in odbora za kmetijstvo.
4. člen
Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pravilnika
poteka preko javnih razpisov upravičencem, ki se objavijo
na krajevno običajen način. V primerih, ki jih določa ta
pravilnik, se sredstva lahko dodeljujejo tudi preko neposrednih pisnih vlog.
5. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
Občine Veržej se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strokovnega izobraževanja za potrebe
kmetijstva;
– pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovalnih premij za kmetijske pridelke;
– ohranjanje konjereje kot dopolnilne dejavnosti;
– urejanje kmetijskih zemljišč in kalcifikacija kmetijskih
zemljišč;
– ozelenitev njivskih površin z medovitimi rastlinami,
rastlinami za zeleni podor ter krmnimi rastlinami;
– testiranje škropilnih naprav;
– analizo zemlje in krme;
– umetno osemenjevanje in remont osnovne črede govedi;
– preventivno zdravljenje zunanjih in notranjih zajedavcev pri plemenskih svinjah in merjascih;
– obrambo pred točo.
6. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so fizične osebe –
kmetje in pravne osebe (tudi društva in zveze društev) ki
opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo
in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Veržej.
Sredstva namenjena razvoju kmetijstva se dodeljujejo
na podlagi javnega razpisa. V objavi je potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo intervencijska sredstva za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev za posamezen namen,
– upravičence do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo razpoložljiva sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti
k predpisanem obrazcu.
Vloge za izplačilo sredstev javnega razpisa uveljavljajo
upravičenci iz prvega odstavka v svojem imenu oziroma
njihovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun.
7. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti
iz javnega razpisa, občina ne plačuje obresti.
8. člen
Vloge sprejema občinska uprava in jih predloži v obravnavo komisiji, ki jo za ta namen imenuje župan. Na podlagi
mnenja komisije, odloči o vlogi župan s sklepom oziroma na
podlagi sklenjene pogodbe, ki jo morajo upravičenci oziro-
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ma organizacije skleniti v roku, ki ga določi župan, sicer
izgubijo pravico do odobrenih sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o
plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih
ukrepov.
Občinska uprava ima od posameznega prosilca pravico
zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih sredstev.
9. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
10. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za
namene, ki so določeni v pogodbi oziroma sklepu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve interventnih sredstev navajal neresnične
podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila občine upravičencu do dneva vračila.
11. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da
namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če se v obdobju med prijavo in podpisom pogodbe
oziroma izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za
pridobitev sredstev, o tem obvestiti občinsko upravo.
12. člen
Upravičenec je dolžan podati izjavo da za določen namen
ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. V
primeru, da pa je prejel navedena sredstva je dolžan navesti
višino prejetih sredstev in priložiti ustrezno dokumentacijo.
13. člen
Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta
predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč
nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave.
14. člen
Občina Veržej izplačuje upravičencem sredstva samo
do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. Če se
v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se
vloge v drugem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za določeni namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
15. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli
pred dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti tega pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo po obstoječem načinu.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 900-297/02
Veržej, dne 1. avgusta 2002.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.
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VIDEM
3698.

Odlok o razpisu volitev članov v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Videm

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95
in 51/02), 57. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS,
št. 18/99 in 117/00) izdajam

ODLOK
o razpisu volitev članov v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Videm
1. Redne volitve članov v svete krajevnih skupnosti
Videm pri Ptuju, Leskovec, Lancova vas, Pobrežje, SovičeDravci-Vareja, Tržec, Dolena in Sela se opravijo v nedeljo,
dne 10. novembra 2002, ob rednih volitvah za župane in
člane občinskih svetov.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 031-01-593/02-24
Videm, dne 12. avgusta 2002.

VOJNIK
3700.

Razpis rednih volitev v organe krajevnih
skupnosti na območju Občine Vojnik

Na podlagi 110. in prvega odstavka 111. člena zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
70/95 in 51/02) in na podlagi 6. in 9. člena statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02)

razpisujem
redne volitve v organe krajevnih skupnosti
na območju Občine Vojnik
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik 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 občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 940-8/02-2
Vojnik, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Župan
Občine Videm
Kirbiš Franc, inž. l. r.

ZREČE
VIPAVA
3699.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Vipava

Na podlagi 28. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) ter na podlagi 30. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02) dne 7. 8. 2002

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Vipava
1
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Erzelj, Goče, Gradišče pri Vipavi, Lozice, Lože-Manče, Podnanos,
Podraga, Slap, Vipava in Vrhpolje bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.

3701.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in 58. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Zreče
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Zreče,
Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje se opravijo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 006-08-01/2002.
Zreče, dne 1. avgusta 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

3
Volitve vodi in izvede Občinska volilna komisija občine
Vipava in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00608-1/02
Vipava, dne 7. avgusta 2002.

ŽELEZNIKI
3702.

Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes, dr. vet.
med. l. r.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Zreče

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Železniki

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
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70/95 in 51/02) in 39. člena statuta Občine Železniki
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96,
36/98 in 21/99)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Železniki
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Davča,
Dolenja vas, Dražgoše-Rudno, Selca, Sorica in Železniki
bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 080-09-5390
Železniki, dne 12. avgusta 2002.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

LITIJA
3703.

Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih
in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v
svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini
Litija

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02); 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 52/93, 7/94, 33/94,
70/95 in 51/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je Občinski svet občine
Litija na 7. izredni seji z dne 22. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov sveta krajevnih
in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve
v svete krajevnih in mestne skupnosti
v Občini Litija
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih in mestne skupnosti in volilne enote za volitve v svete
krajevnih in mestne skupnosti Občine Litija. Člani svetov
se volijo po večinskem volilnem sistemu.
2. člen
Sveti krajevnih in mestne skupnosti na območju Občine Litija imajo naslednje število članov:
– Svet Mestne skupnosti Litija sedem članov,
– Svet KS Dole pri Litiji sedem članov,
– Svet KS Gabrovka sedem članov,
– Svet KS Hotič sedem članov,
– Svet KS Jevnica devet članov,
– Svet KS Kresnice sedem članov,
– Svet KS Konjšica sedem članov,
– Svet KS Polšnik devet članov,
– Svet KS Ribče sedem članov,

76 / 23. 8. 2002 / Stran 8417

– Svet KS Sava šest članov,
– Svet KS Spodnji Log sedem članov,
– Svet KS Vače sedem članov.
3. člen
Za volitve v Svet mestne skupnosti Litija, ki obsega
območje naselij mesta Litija Ulica solidarnosti, Cesta komandanta Staneta, Grbinska cesta, Sitarjevška cesta, Maistrova ulica, Partizanska pot, Pokopališka pot, Šmarska
cesta, Ulica bratov Poglajen, Ljubljanska cesta, Cankarjeva cesta, Parmova ulica, Ponoviška cesta, Trg na stavbah,
Valvazorjev trg, Ulica Mire Pregljeve, Jerebova ulica, Levstikova ulica, Rudarska ulica, Trg svobode, Ulica Milana
Boriška, Frtica, Ježa, Brodarska ulica, Ulica Luke Svetca,
Graška cesta, Bobek, Kidričeva cesta, Badjurova ulica,
Vegova ulica, Bevkova ulica, Gubčeva ulica, Loška ulica,
Na Dobravi, Grumova ulica, Marokova pot, Na Gričku,
Prvomajska ulica, Topilniška ulica, Cesta Dušana Kvedra,
Praprošče, Cesta zasavskega bataljona, Prisojna ulica,
Prečna ulica, Savska cesta, Zasavska cesta, Cesta Dolenjskega odreda, Ulica 25. maja, Predilniška ulica, Vrvarska
ulica, Podšentjur, Pogonik, Podkraj, Širmanski hrib, Veliki
vrh pri Litiji in Zgornji Log, se sedem članov sveta voli v
mestni skupnosti kot eni volilni enoti.
4. člen
Za volitve v svet KS Dole pri Litiji, ki obsega območja
naselij Berinjek, Bistrica, Čeplje, Dobje, Dobovica, Dole
pri Litiji, Gorenje Jelenje, Gradišče – k.o. Št. Lovrenc,
Hude Ravne, Jelenska Reber, Ježevec, Kal pri Dolah,
Ljubež v Lazih, Mogolnik, Mala Goba, Prelesje, Prevale,
Preženjske Njive, Radgonica, Selce, Slavina, Sopota,
Spodnje Jelenje, Strmec, Suhadole, Velika Goba, Zagozd,
in Zavrh, se sedem članov sveta voli v štirih volilnih enotah,
in sicer:
1. volilna enota: Dole pri Litiji, Berinjek, Bistrica, Gorenje Jelenje, Hude Ravne, Jelenska Reber, Kal pri Dolah,
Prevale, Selce, Slavina, Sp. Jelenje, Suha – Dole in Zavrh
(volijo se trije člani sveta);
2. volilna enota: Dobovica, Mogolnik, Sopota, Radgonica in Zagozd (voli se en član sveta);
3. volilna enota: Dobje, Gradišče k.o. Št. Lovrenc,
Ježevec, Prelesje in Strmec (volita se dva člana sveta);
4. volilna enota: Čeplje, Ljubež v Lazih, Mala Goba,
Preženjske njive, Velika Goba (voli se en član sveta).
5. člen
Za volitve v svet KS Gabrovka, ki obsega območje
naselij Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez, Čateška Gora, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Gornje Ravne, Hohovica, Javorje pri Gabrovki, Kamni Vrh, Klanec pri Gabrovki, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze pri Gobniku,
Lukovec, Moravče pri Gabrovki, Maravška Gora, Nova Gora, Okrog, Pečice, Podpeč pod Skalo, Tihaboj, Tlaka in
Vodice pri Gabrovki, se sedem članov sveta voli v krajevni
skupnosti kot eni volilni enoti.
6. člen
Za volitve v svet KS Hotič, ki obsega območje naselij
Bitiče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Zapodje in Zgornji
Hotič, se sedem članov sveta voli v štirih volilnih enotah, in
sicer:
1. volilna enota: Zg. Hotič (volita se dva člana sveta);
2. volilna enota: Sp. Hotič in Bitiče (volijo se trije člani
sveta);
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3. volilna enota: Jesenje in Zapodje (voli se en član
sveta);
4. volilna enota: Konj (voli se en član sveta).

15. člen
Volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti izvedejo
Občinska volilna komisija občine Litija in volilni odbori.

7. člen
Za volitve v svet KS Jevnica, ki obsega območje naselij Golišče, Jevnica, Kresniške Poljane in Zgornja Jevnica,
se devet članov sveta voli v štirih volilnih enotah, in sicer:
1. volilna enota: Jevnica (volijo se trije člani sveta);
2. volilna enota: Kresniške Poljane (volijo se trije člani
sveta);
3. volilna enota: Golišče (volita se dva člana sveta);
4. volilna enota: Zgornja Jevnica (voli se en član).

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in števila
članov sveta mestne skupnosti, ter o določitvi volilnih enot
za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in sveta mestne skupnosti v Občini Litija (Uradni list RS, št. 19/96).
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.

8. člen
Za volitve v svet KS Kresnice, ki obsega območje
naselij Kresnice in Kresniški Vrh, se sedem članov sveta
voli v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.

Št. 008-8/2002
Litija, dne 22. avgusta 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

9. člen
Za volitve v svet KS Konjšica, ki obsega območje
naselij Konjšica in Ravne, se sedem članov sveta voli v
krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
10. člen
Za volitve v svet KS Polšnik, ki obsega območje naselij Borovak pri Polšniku, Dolgo Brdo, Mamolj, Polšnik, Preveg, Renke, Stranski Vrh, Šumnik, Tepe, Velika Preska in
Zglavnica, se devet članov sveta voli v šestih volilnih enotah, in sicer:
1. volilna enota: Polšnik, Šumnik in Preveg (volita se
dva člana sveta);
2. volilna enota: Stranski Vrh (voli se en član sveta);
3. volilna enota: Renke (voli se en član sveta);
4. volilna enota: Borovak pri Polšniku, Velika Preska,
Zglavnica (voli se en član sveta);
5. volilna enota: Tepe (volita se dva člana sveta);
6. volilna enota: Mamolj in Dolgo Brdo (volita se dva
člana).
11. člen
Za volitve v svet KS Ribče, ki obsega območje naselij
Ribče in Vernek, se sedem članov sveta voli v krajevni
skupnosti kot eni volilni enoti.
12. člen
Za volitve v svet KS Sava, ki obsega območja naselij
Leše, Ponoviče in Sava, se šest članov sveta voli v treh
volilnih enotah:
1. volilna enota: Sava (volijo se trije člani sveta);
2. volilna enota: Ponoviče (volita se dva člana sveta);
3. volilna enota: Leše (voli se en član sveta).

3704.

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95
in 51/02)

razpisujem
redne volitve članov v svet mestne skupnosti
Litija in v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Litija
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Dole pri
Litiji, Gabrovka, Hotič, Jevnica, Kresnice, Konjšica, Polšnik, Ribče, Sava, Spodnji Log, Vače in v svet mestne
skupnosti Litija, bodo v nedeljo 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002. Zadnji rok za
oddajo kandidatur je sreda, 16. oktober 2002 do 19. ure.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija
občine Litija, na voliščih pa volilni odbor.
4. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Litijskem občanu.
Št. 008-1/2002
Litija, dne 16. avgusta 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

13. člen
Za volitve v svet KS Spodnji Log, ki obsega območje
naselja Spodnji Log, se sedem članov sveta voli v krajevni
skupnosti kot eni volilni enoti.
14. člen
Za volitve v svet KS Vače, ki obsega območje naselij
Boltija, Cirkuše, Kanderše – del, Klenik, Laze pri Vačah,
Mala Sela, Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka set, Tolsti Vrh, Vače in Vovše, se sedem članov sveta voli v krajevni skupnosti kot eni volilni
enoti.

Razpis rednih volitev članov v svet mestne
skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Litija

MURSKA SOBOTA
3705.

Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine
Murska Sobota

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,

Uradni list Republike Slovenije
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 17. in 116. člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in
52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji
dne 22. 8. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V statutu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/99 in 52/01) se v drugem odstavku 1. člena za
besedo “Polana,” doda beseda “Pušča,”.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se črta besedilo 7. točke
in nadomesti z naslednjim besedilom:
“7. Krajevna skupnost Černelavci, ki obsega naselje
Černelavci,
8. Krajevna skupnost Kupšinci, ki obsega naselje Kupšinci,
9. Krajevna skupnost Polana, ki obsega naselje Polana,
10. Krajevna skupnost Pušča, ki obsega naselje Pušča,
11. Krajevna skupnost Veščica pri Murski Soboti, ki
obsega naselje Veščica pri Murski Soboti,”.
Sedanja 8., 9., 10. in 11. točka tega odstavka se
preštevilčijo in postanejo 12., 13., 14. in 15. točka.
3. člen
V drugem odstavku 17. člena se v štirinajsti alinei
besedi »dela plače« nadomestita z besedilom »plačila za
opravljanje funkcije«;
ter doda nova alinea, ki glasi:
“– sprejema odločitev o uvedbi samoprispevka”.
4. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova šesta
alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha
opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni
upravi, ki na podlagi določb 18. člena tega statuta ni
združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana mestnega
sveta.«
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo, ki se
glasi:
»Zoper ugotovitev mestnega sveta lahko član mestnega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno
sodišče v 30 dneh.«
5. člen
V 30. členu se v prvem odstavku beseda »državljani«
nadomesti z besedo »volivci«.
V drugem odstavku se doda besedilo: »Za začetek in
trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 15. člena tega statuta.«
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6. člen
V 38. členu se v prvem odstavku doda nova šesta
alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha
opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb zakona ni združljiva, oziroma ni
združljivo s funkcijo župana in podžupana.«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
Na koncu petega odstavka se doda besedilo, ki se
glasi:
»Zoper ugotovitev mestnega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v
30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30
dneh.«
Besedilo sedmega odstavka se dopolni z naslednjim
besedilom:
»Postopek za izvolitev novega župana ali imenovanje
podžupana se lahko začne po preteku roka za vložitev
tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev
pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni
bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
7. člen
V 48. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»Upravne naloge občine izvaja mestna uprava.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »upravi« doda besedilo »na predlog
direktorja mestne uprave«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
»Mestno upravo usmerja in nadzira župan, delo mestne uprave pa vodi direktor mestne uprave, ki ga imenuje
in razrešuje župan.
8. člen
Besedilo petega odstavka 63. člena se spremeni in
glasi: »Glede nadomestnih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti in mestnih četrti se uporabljajo določila zakona.«
9. člen
V prvem odstavku 65. člena se črta tretja alinea.
10. člen
V prvem odstavku 68. člena se črta besedilo “s samoprispevkom”.
V sedmem odstavku tega člena se črta beseda “žiro”
in nadomesti z besedo “transakcijske”.
11. člen
V prvem odstavku 71. člena se črta četrta alinea.
12. člen
Na koncu prvega odstavka 72. člena se črta beseda
“zaselek” in nadomesti z besedilom “eno ali več ulic”.
13. člen
V prvem odstavku 95. člena se za besedo ”ustanovi”
doda beseda “javni”.
Drugi odstavek tega člena se spremeni in glasi: “Javni
stanovanjski sklad je pravna oseba javnega prava.”
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14. člen
Krajevne skupnosti Černelavci, Kupšinci, Polana, Pušča in Veščica pri Murski Soboti so pravne naslednice
dosedanje Krajevne skupnosti Černelavci.
Obstoječa Krajevna skupnost Černelavci in svet te
krajevne skupnosti nadaljujeta z delom do konstituiranja
novoizvoljenih svetov krajevnih skupnosti Černelavci, Kupšinci, Polana, Pušča in Veščica pri Murski Soboti.
Prve volitve svetov novonastalih krajevnih skupnosti
se opravijo istočasno z rednimi volitvami v Mestni svet
mestne občine Murska Sobota.
Za prve volitve svetov novoustanovljenih krajevnih
skupnosti v letu 2002 se določi naslednje število članov
svetov:
1. Svet krajevne skuposti Černelavci šteje sedem
članov. Za volitve članov sveta KS Černelavci se določi
ena volilna enota, ki obsega območje naselja Černelavci.
2. Svet krajevne skuposti Kupšinci šteje pet članov.
Za volitve članov sveta KS Kupšinci se določi ena volilna
enota, ki obsega območje naselja Kupšinci.
3. Svet krajevne skuposti Polana šteje pet članov.
Za volitve članov sveta KS Polana se določi ena volilna
enota, ki obsega območje naselja Polana.
4. Svet krajevne skuposti Pušča šteje pet članov. Za
volitve članov sveta KS Pušča se določi ena volilna enota,
ki obsega območje naselja Pušča.
5. Svet krajevne skuposti Veščica pri Murski Soboti
šteje pet članov. Za volitve članov sveta KS Veščica pri
Murski Soboti se določi ena volilna enota, ki obsega
območje naselja Veščica pri Murski Soboti.
Sedeže novoustanovljenih krajevnih skupnosti določijo sveti teh krajevnih skupnosti.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti preneha veljati 3. člen odloka o
določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi
volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/98).
Št. 015-02-1/02
Murska Sobota, dne 22. avgusta 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

3706.

Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in
krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska
Sobota

Na podlagi 110. in prvega odstavka 111. člena zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
70/95 in 51/02)

Uradni list Republike Slovenije

razpisujem
redne volitve v svete mestnih četrti in krajevnih
skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
1. Redne volitve v svete mestnih četrti Center, Ledava, Park, Partizan in Turopolje v mestu Murska Sobota ter v
svete krajevnih skupnosti Bakovci, Černelavci, Kupšinci,
Krog, Nemčavci, Markišavci, Polana, Pušča, Rakičan in
Veščica pri Murski Soboti bodo v nedeljo, dne 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 občinska volilna komisija
in volilne komisije mestnih četrti ter krajevnih skupnosti.
Št. 00608-0001/2002
Murska Sobota, dne 23. avgusta 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

PIVKA
3707.

Razpis rednih volitev članov svetov vaških
skupnosti na območju Občine Pivka

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 60/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) 60. člena statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) ter 11. in 12. člena
odloka o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 52/96)

razpisujem
redne volitve članov svetov vaških skupnosti na
območju Občine Pivka
1. Redne volitve v svete vaških skupnosti Buje, Čepno,
Dolnja Košana, Gornja Košana, Gradec, Jurišče, Kal, Mala
Pristava, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Ribnica, Selce, Slovenska vas,
Stara Sušica, Suhorje, Šmihel, Trnje, Velika Pristava, Volče
in Zagorje bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 006-08/02 -1
Pivka, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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VLADA
3708.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o
upravnih taksah

Na podlagi 7. člena zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01, 41/01, 45/01 in
42/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke v zakonu
o upravnih taksah
I
Vrednost točke, določena v četrtem odstavku 6. člena
zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00,
81/00, 33/01, 41/01, 45/01 in 42/02), se uskladi z
gibanjem stroškov za delo upravnih organov v sorazmerju z
rastjo cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije tako, da znaša 17 tolarjev.
II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 41/01).
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-06/2001-2
Ljubljana, dne 20. avgusta 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Sotli
8364
3615. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
8364
BREZOVICA
3616. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Brezovica
8364
ILIRSKA BISTRICA
3617. Pravilnik o nadomestitvi dela plače pripravnikov
na območju Občine Ilirska Bistrica
8365
IVANČNA GORICA
3618. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
8366
KAMNIK
3619. Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti
8367
KOPER
3620. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
8367
KOZJE
3621. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje
8367
KRANJ
3622. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj
8368
KRŠKO
3623. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Krško
8368
LAŠKO
3624. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti 8368
LENART
3625. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za kompleks rekreacijskega centra ob Globovnici–Polana
8368

3626. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Lenart
8369
LITIJA
3703. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih in
mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija
8417
3704. Razpis rednih volitev članov v svet mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija
8418
LJUTOMER
3627. Odlok o spremembah odloka o sestavi in številu
članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v Krajevnih skupnostih občine Ljutomer
8369
3628. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ljutomer
8370
LOGATEC
3629. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Logatec
8370
LOŠKI POTOK
3630. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
v Občini Loški Potok
8370
MAJŠPERK
3631. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk
8371
MARKOVCI
3632. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Markovci
3633. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Markovci
3634. Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih – državnih pomoči namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci (prečiščeno besedilo)
3635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Markovci
MEDVODE
3636. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete krajevnih skupnosti občine Medvode
3637. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Medvode
3638. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Medvode
3639. Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Medvode

8371
8373

8373

8377

8378
8380
8380
8380

MIRNA PEČ
3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko
ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine
Mirna Peč
8381

Uradni list Republike Slovenije

3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
3642. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč
3643. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mirna Peč
3644. Sklep o javni razgrnitvi; a) osnutka ureditvenega
načrta kamnoloma Čemše in; b) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine
Novo mesto za območje Občine Mirna Peč zaradi programske zasnove za kamnolom Čemše

Št.
Stran

Stran

8382
8383

RADEČE
3659. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radeče
8390
3660. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče
8391

8384

8384

MOZIRJE
3645. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot
za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in KS Rečica ob Savinji
8384
3646. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov Občinskega sveta občine Mozirje in volitve župana Občine Mozirje
8386
3647. Sprememba sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mozirje
8386
MURSKA SOBOTA
3705. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine
Murska Sobota
8418
3706. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota 8420
NOVO MESTO
3648. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto 8386
OSILNICA
3649. Razpis rednih volitev v svete vaških skupnosti na
območju Občine Osilnica
8386
PIVKA
3707. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka
8420
PODČETRTEK
3650. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3651. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov sveta KS Olimje, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava
pri Mestinju in Virštanj za volitve članov sveta krajevne skupnosti
3652. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
občinski svet in za volitve župana Občine Podčetrtek
3653. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Podčetrtek
3654. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek
POLZELA
3655. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela
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8387

8387
8388
8388
8389
8389

POSTOJNA
3656. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna
8390

RIBNICA
3661. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša
3662. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ribnica
3663. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Ribnica
3664. Program priprave lokacijskega načrta Širitev pokopališča v Hrovači
3665. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Ribnica
3666. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ribnica

8392
8396
8396
8397
8398
8398

ROGAŠKA SLATINA
3667. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina
8398
ROGAŠOVCI
3668. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci
8399
3669. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogašovci
8400
ROGATEC
3670. Razpis rednih volitev svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Rogatec
8401
SEMIČ
3671. Odlok o spremembi odloka o spremembi območij naselij Trebnji Vrh in Preloge ter ukinitvi naselij
Vrtača, Coklovca, Kašča, Mladica, Sela, Vavpča
vas, Trata, Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem Semič v enovito naselje ter uvedbi uličnega sistema v novem naselju Semič
8401
SEVNICA
3672. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini
Sevnica
3673. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
3674. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3675. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3676. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3677. Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Sevnica

8401
8403
8404
8404
8405
8405

SEŽANA
3678. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
8405

PREVALJE
3657. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje
8390

SLOVENJ GRADEC
3679. Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in primestnih vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec
8405

PUCONCI
3658. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci
8390

SLOVENSKA BISTRICA
3680. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Slovenska Bistrica
8406

Stran

8424 / Št. 76 / 23. 8. 2002

Uradni list Republike Slovenije
Stran

SLOVENSKE KONJICE
3681. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Slovenske Konjice
8406

Stran

ŠMARJE PRI JELŠAH
3688. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2002 v Občini Šmarje pri Jelšah
8411
3689. Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah 8412

TREBNJE
3692. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2002
3693. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov občinskega sveta
3694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3695. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
TRŽIČ
3696. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2001
VERŽEJ
3697. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Veržej
VIDEM
3698. Odlok o razpisu volitev članov v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Videm
VIPAVA
3699. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Vipava
VOJNIK
3700. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik

ŠTORE
3690. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Štore
8412

ZREČE
3701. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Zreče
8416

TABOR
3691. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Tabor
8412

ŽELEZNIKI
3702. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki

ŠENTJUR PRI CELJU
3682. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone P3
in P4 – proizvodna dejavnost
8406
3683. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Šentjur
8407
3684. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur
8409
ŠKOCJAN
3685. Sklep občinske volilne komisije
3686. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

8409
8409

ŠKOFLJICA
3687. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofljica
8410

8412
8413

8413
8413

8414

8414

8416

8416

8416
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