Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

78

Ljubljana, petek

e-pošta: info@uradni-list.si

6. 9. 2002

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3799.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za ustvarjalni prispevek slovenski književnosti in kulturi
podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Mimi Malenšek.
Št. 996-01-30/2002
Ljubljana, dne 30. avgusta 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Leto XII

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3801.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zaslužno in zagnano delo z mladimi na področju
varstva okolja podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Nadi Pavšer.
Št. 996-01-32/2002
Ljubljana, dne 30. avgusta 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam
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Št. 996-01-31/2002
Ljubljana, dne 30. avgusta 2002.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

3800.

Cena 1540 SIT

3802.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

Za dolgoletno bogato baletno, koreografsko, režisersko in realizatorsko delo podeljujem ob sedemdesetletnici
Častni znak svobode Republike Slovenije Majni Sevnik
Firšt.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
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Ob stoletnici uspešnega in zaslužnega delovanja na
področju ljubiteljske glasbene dejavnosti podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Pihalnemu
orkestru železarjev Ravne.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 115-22/2002
Ljubljana, dne 16. avgusta 2002.
Vlada Republike Slovenije

Št. 996-01-33/2002
Ljubljana, dne 30. avgusta 2002.

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3805.

3803.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

Odločba o imenovanju na funkcijo državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00,
30/01 in 52/02), je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 111-38/02-0515 z dne 29. 7.
2002, na 158. dopisni seji dne 16. 8. 2002 sprejela naslednjo

ODLOČBO
UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za dolgoletno požrtvovalno in uspešno delo na področju slovenistike v Rusiji podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije prof. dr. Marianni Leonidovni Beršadski in prof. dr. Olgi Sergejevni Plotnikovi.

Ivan Žaberl, roj. 12. 1. 1953, zaposlen na Okrožnem
državnem tožilstvu v Celju, se imenuje na funkcijo državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 115-21/2002
Ljubljana, dne 16. avgusta 2002.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

Št. 996-01-34/2002
Ljubljana, dne 30. avgusta 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA
3806.

VLADA
3804.

Odločba o imenovanju na funkcijo državne
tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v
Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00,
30/01 in 52/02), je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 111-20/02-0515 z dne 29. 7.
2002, na 158. dopisni seji dne 16. 8. 2002 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Saška Žontar, roj. 3. 12. 1961, zaposlena na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, se imenuje na funkcijo
državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Dole

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

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Dole
1
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011.
2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črni
vrh, Trg Sv. Ahacija 2, Idrija. Javna razgrnitev se začne osmi
dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS.
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3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črni vrh.
4
V času javne razgrnitve bo v Kmečkem hramu Fortuna,
Idršek 1A, Spodnja Idrija, organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih ter na kraju javne
razgrnitve objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 322-01-01-5/2001/2
Ljubljana, dne 31. julija 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

3807.

Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in
sodnih kolkov

Na podlagi 9. člena zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00 in 42/02) in 6. člena
zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78,
36/83, 46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91,
38/96, 20/98, 70/00 in 93/01) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za pravosodje in ministrom za
notranje zadeve

PRAVILNIK
o izdajanju in uporabi upravnih
in sodnih kolkov
1. člen
Ta pravilnik ureja tiskanje upravnih in sodnih kolkov (v
nadaljevanju: kolkov), dajanje v obtok, distribucijo, umik iz
obtoka, zamenjavo in uničenje kolkov, način uporabe kolkov, ter znesek do katerega se takse lahko plačujejo v
kolkih.
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se
upravne takse plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim
denarjem ali drugimi veljavnimi instrumenti, lahko pa se plačujejo v kolkih, kolikor znesek takse ne presega 5.000
tolarjev.
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se sodne takse plačujejo v kolkih, kolikor znesek takse ne presega 10.000 tolarjev.
2. člen
Kolki se izdajajo v apoenih po 1, 2, 5, 10, 20, 50,
100, 200, 500, 1.000 in 3.000 tolarjev.
3. člen
Kolki se tiskajo na belem papirju z nevidno zaščito, na
hrbtni strani premazanim z vodotopnim lepilom.
Velikost kolkov skupaj z belim robom je 18mm x 24mm.
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4. člen
Kolki imajo takle videz: v sredini kolka je na tonski
podlagi, ki jo predstavlja računalniško izvedena vinjeta, odtisnjen slovenski grb. Obrisi Triglava in tri zvezde nad njim so
v grbu odtisnjeni v beli barvi, drugi elementi pa v enaki barvi,
kot je osnovna barva kolka. Nad grbom je v dveh vrstah
napis “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod grbom je navedena
nominalna vrednost posameznega kolka, pod njo pa oznaka
“UPRAVNI KOLEK” oziroma “SODNI KOLEK”. Levo in desno od številčne oznake kolka je pravokotno postavljen naziv za denarno enoto “SIT”. Celotno podobo zaključuje milimetrski rob, ki prehaja v perforirano podlago.
Upravni kolki se tiskajo v modri barvi, sodni kolki pa v
rdeči barvi.
5. člen
Banka Slovenije sodeluje z Ministrstvom za finance pri
izbiri tiskarja in dobavitelja kolkov v postopku javnega naročanja in skrbi za nadzor nad tiskanjem kolkov.
Podrobnejši način izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka se določi s pogodbo, ki jo z Banko Slovenije sklene
minister za finance.
6. člen
Naloge naročanja tiskanja, hranjenja, prodaje na debelo, zamenjave in umika kolkov iz prodaje ter brezplačno
distribucijo za upravne in druge državne organe opravlja
Uprava RS za javna plačila.
7. člen
Kolke prodajajo na drobno pravne in fizične osebe, ki
so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno,
upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil.
Pravne in fizične osebe, organi lokalnih skupnosti ter
nosilci javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka kupujejo kolke pri Upravi RS za javna plačila. Uprava RS za javna plačila
sklene z osebami iz prejšnjega stavka, na podlagi pisne
vloge, kupoprodajno pogodbo.
Upravni in drugi državni organi pridobivajo kolke pri
Upravi RS za javna plačila brezplačno. Uprava RS za javna
plačila vodi evidenco o brezplačni distribuciji kolkov po posameznem naročniku.
8. člen
Uprava RS za javna plačila prodaja kolke pravnim in
fizičnim osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti
trgovine na drobno in ima z njimi sklenjeno kupoprodajno
pogodbo za 90% nominalne vrednosti kupljenih kolkov.
9. člen
Osebe, ki iz kakršnegakoli razloga ne uporabijo kolkov, ki so v obtoku, lahko kolke zamenjajo za gotovino na
blagajnah maloprodajalcev, na uradih Uprave RS za javna
plačila pa za brezgotovinsko nakazilo, tako da se mu izplača
90% nominalne vrednosti kupljenih kolkov.
10. člen
Prodajalci kolkov na drobno lahko zamenjajo kolke
tekoče emisije, ki so se pri njih naključno poškodovali, za
nove kolke samo na uradih Uprave RS za javna plačila.
Kolki, ki so bili nalepljeni na spis ali so tako poškodovani, da ni mogoče ugotoviti, če so bili uporabljeni ali naključno poškodovani, se ne smejo zamenjati.
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11. člen
Kolke je potrebno nalepiti na spis, s tem da organ vse
nalepljene kolke uniči s pečatom in podpisom uradne osebe.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni
list RS, št. 17/92).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 9691/02
Ljubljana, dne 19. julija 2002.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.
Soglašata!
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

3808.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
izvrševanju zakona o prijavi prebivališča

Na podlagi 26. člena zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/01) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
1. člen
V pravilniku o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
(Uradni list RS, št. 105/01) se v tretjem odstavku 5. člena
za besedo »francoskem« postavi vejica in dodajo besede:
»italijanskem in nemškem«.
2. člen
Obrazec za prijavo oziroma odjavo gosta (priloga št.
10) se nadomesti z novim obrazcem, ki je objavljen skupaj s
tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1333/07-209/41-2002-2
Ljubljana, dne 20. avgusta 2002.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3809.

Splošni pogoji poslovanja Javnega jamstvenega
in preživninskega sklada Republike Slovenije

Direktorica Javnega jamstvenega in preživninskega
sklada Republike Slovenije v skladu s 6. in 16. členom
zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) ter na
podlagi 13. in 19. člena ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/00) po predhodnem soglasju nadzornega sveta določa

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA
Javnega jamstvenega in preživninskega sklada
Republike Slovenije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Splošni pogoji poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju:
sklad) opredeljujejo:
– merila za določitev upravičencev do ugodnosti po
zakonu o jamstvenem in preživninskem skladu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99;
v nadaljevanju: ZJSRS), iz naslova pravic delavcev v primeru
insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin,
– vsebino pravic in obveznosti sklada, upravičencev in
tretjih oseb, na podlagi pravic, ki pripadajo upravičencem na
podlagi ZJSRS,
– prehode terjatev na sklad (subrogacija) in izterjavo.
II. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV SKLADA
2. člen
Upravičenci do sredstev sklada iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic
otrok v primeru neplačevanja preživnin, so opredeljeni v
ZJSRS in zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 54/99, 110/99; v nadaljevanju: ZFPPod).
1. Upravičenci iz naslova pravic delavcev v primeru
insolventnosti delodajalca
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5. člen
Delodajalec je insolventen po teh splošnih pravilih:
– če je nad njim začet stečajni postopek ali
– če je sklep o potrditvi prisilne poravnave z načrtom
finančne reorganizacije nad njim postal pravnomočen.
6. člen
Upravičenec pridobi pravice iz naslova pravic delavcev
v primeru insolventnosti delodajalca z dnem prenehanja delovnega razmerja.
Pogoj za pridobitev pravic je:
– v primeru stečaja podjetja, da je delavec svoje pravice prijavil v rokih in na način, določen v zakonu o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, za prijavljanje terjatev,
– v primeru pravnomočnega sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi s finančno reorganizacijo, da je delavec zahteval
varstvo svojih pravic v rokih in na način, določen v predpisih,
ki urejajo delovna razmerja, če mu pravice niso bile priznane
v skladu s temi predpisi.
Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka
prijava terjatve v stečajnem postopku ni pogoj za pridobitev
pravic po ZJSRS, če je bil stečajni postopek zaključen, ne
da bi bila opravljena delitev upnikom, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni zadoščalo niti za stroške stečajnega postopka oziroma je bilo neznatne vrednosti.
7. člen
Pravice iz naslova insolventnosti delodajalca, ki se upravičencu priznajo na podlagi določil ZJSRS, so neodtujljive
osebne materialne pravice in jih ni dopustno prenesti na
drugega in ne podedovati.
2. Upravičenci iz naslova pravic otrok v primeru
neplačevanja preživnin
8. člen
Pravico do nadomestila preživnine po ZJSRS ima otrok:
– ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo
sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo
določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje,
– ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
če je tako odločeno z meddržavnim sporazumom ali ob
pogoju vzajemnosti,
– ki še ni star 18 let,
– ki živi v družini, v kateri dohodek na družinskega
člana ne presega 55% povprečne plače v državi v preteklem
letu.

3. člen
Pravice v primeru insolventnosti delodajalca ima delavec, ki mu je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca oziroma zaradi izbrisa delodajalca iz sodnega registra v skladu s 27. in na podlagi 35. člena
ZFPPod, pri katerem je bil zaposlen neprekinjeno najmanj
tri mesece pred datumom prenehanja delovnega razmerja (v
nadaljnjem besedilu: upravičenec) v skladu z določili
ZJPSRS in v skladu z določili ZFPPod.

9. člen
Šteje se, da preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, če preživnina ni plačana zaporedoma tri mesce ali če
jo preživninski zavezanec plačuje neredno.
Sklad pri odločanju o pravici do nadomestila preživnine
upošteva kot merilo za neredno plačevanje preživnine iz
prvega odstavka 21.b člena ZJSRS, če preživninski zavezanec dolguje skupaj vsaj znesek treh povprečnih mesečnih
preživnin v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo zahtevka. Mesec, v katerem zastopnik vloži zahtevo, se ne šteje med
zadnjih 12 mesecev.

4. člen
Delodajalec v teh splošnih pravilih je pravna in fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje
delavca.

10. člen
Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do
dopolnjenega 15. leta starosti, oziroma 18. leta starosti
otroka, če ni v delovnem razmerju.
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11. člen
Pri ugotavljanju višine dohodka na družinskega člana
se smiselno upoštevajo določbe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/01).
Dohodkovni pogoj sklad preverja po uradni dolžnosti vsako
leto s 1. julijem. Dohodkovni položaj preverja na podlagi
podatkov o odmeri otroškega dodatka pristojnega centra za
socialno delo.
Za otroke, kjer zakoniti zastopnik pri centru za socialno
delo ni uveljavljal pravice do otroškega dodatka, sklad pozove zakonitega zastopnika, da mu posreduje podatke za izračun dohodkovnega položaja na enak način kot je to določeno za uveljavitev pravice do otroškega dodatka.
V primeru, da dohodkovni pogoj, ob nespremenjenih
drugih okoliščinah ni več izpolnjen, izda sklad ugotovitveno
odločbo, na podlagi katere se ustavi izplačilo nadomestila
preživnine, do naslednjega preverjanja dohodkovnega pogoja.
12. člen
Otroku pripada pravica do nadomestila preživnine, če
je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja
več kot tri mesce.
Kadar preživninski zavezanec biva v tujini, se pravica
do nadomestila preživnine prizna, če otrokov zakoniti zastopnik skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi poda pisno zahtevo za izterjavo preživnine
iz tujine.
13. člen
Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki:
– živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
– je oddan v rejništvo,
– je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen
v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.
III. VSEBINA PRAVIC IN OBVEZNOSTI SKLADA,
UPRAVIČENCEV IN TRETJIH OSEB, NA PODLAGI
PRAVIC, KI PRIPADAJO UPRAVIČENCEM
NA PODLAGI ZJSRS
1. Iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti
delodajalca
14. člen
Upravičenec izgubi pravice:
– če mu je bila terjatev poravnana s strani stečajnega
dolžnika oziroma delodajalca najmanj v višini določeni v
drugem odstavku 19. člena ZJSRS pred izvršitvijo odločbe,
izdane v postopku po ZJSRS;
– če je dal neresnične podatke glede izpolnjevanja
pogojev za pridobitev oziroma obseg pravic po ZJSRS;
– če ni sporočil sprememb, ki lahko vplivajo na pridobitev oziroma obseg pravic po ZJSRS.
15. člen
Sklad ima pravico zahtevati vrnitev sredstev povečanih
za pripadajoče obresti in stroške postopkov, izplačanih po
ZJSRS, če so bile pravice pridobljene na podlagi neresničnih podatkov oziroma če upravičenec ni sporočil skladu
dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic po
ZJSRS.
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2. Iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja
preživnin
16. člen
Otrok pridobi pravico do nadomestila preživnine po
ZJSRS od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.
Višina nadomestila preživnine se usklajuje na način, ki
je s posebnimi predpisi določen za preživnine.
Sklad pisno obvesti otrokovega zakonitega zastopnika
o vsakokratni uskladitvi in novem znesku nadomestila preživnine. Obvestilo sklada je skupaj z odločbo o pravici do
nadomestila preživnine izvršilni naslov.
Nadomestilo preživnine se ne izplačuje, če je znesek
nadomestila preživnine nižji kot 2.000 tolarjev.
17. člen
Nadomestilo preživnine plačuje sklad zakonitemu zastopniku otroka do 15. v mesecu za tekoči mesec.
18. člen
Zastopnik mora pisno sporočiti skladu vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do nadomestila
preživnine ali spremembo njene višine, v osmih dneh od
dneva, ko je taka sprememba nastala. Kot spremembe se
štejejo zlasti sklenitev delovnega razmerja otroka starejšega
od 15 let, oddaja otroka v rejništvo, namestitev otroka v
zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo, sprememba števila družinskih članov, bistvena sprememba dohodka družine, sprememba preživnine s sodbo ali dogovorom in druge spremembe.
19. člen
Center za socialno delo mora sporočiti skladu vsako
spremembo glede otroka v osmih dneh od dneva dejanske
namestitve otroka v rejništvo, zavod oziroma oddaje otroka v
družino zaradi posvojitve.
Center za socialno delo mora sporočati skladu tudi
podatke o uskladitvi preživnin.
20. člen
Preživninski zavezanec lahko pisno sporoči skladu vsako spremembo glede plačevanja preživnine. Plačilo preživnine dokazuje s potrdilom o plačilu preživnine, iz katerega
mora biti razviden namen plačila, obdobje, na katerega se
plačilo nanaša in za katerega otroka je preživnina plačana.
Med izplačevanjem nadomestila preživnine sklad zmanjša višino plačila le-tega za znesek plačane preživnine od
preživninskega zavezanca, če se plačilo preživnine nanaša
na obdobje izplačevanja nadomestila preživnine.
21. člen
Sklad upošteva vsako spremembo, ki ima za posledico
spremembo višine nadomestila ali višine plačanega zneska
nadomestila, od prvega dne naslednjega meseca po prejemu sporočila.
22. člen
Sklad ima pravico zahtevati vrnitev sredstev povečanih
za pripadajoče obresti in stroške postopkov, izplačanih po
ZJSRS, če so bile pravice pridobljene na podlagi neresničnih podatkov oziroma če upravičenec ni sporočil skladu
dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic po
ZJSRS.
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IV. PREHOD TERJATEV NA SKLAD (SUBROGACIJA)
IN IZTERJAVA TERJATEV
1. Subrogacija
23. člen
Z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravic delavcem,
preidejo terjatve upravičenca do delodajalca oziroma do
stečajnega dolžnika na sklad, in sicer do višine sredstev
izplačanih na podlagi odločbe o priznanju pravic.
S prehodom terjatve na sklad, vstopi sklad v razmerju
do delodajalca oziroma do stečajnega dolžnika v položaj
delavca kot upnika, do višine sredstev izplačanih na podlagi
odločbe o priznanju pravic.
24. člen
Z dnem izvršitve odločbe sklada o priznanju pravice do
nadomestila preživnine, preide terjatev otroka do preživninskega zavezanca na sklad.
S prehodom terjatve na sklad, vstopi sklad v razmerju
do preživninskega zavezanca v položaj otroka kot upnika do
višine sredstev izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu
preživnine, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov.
2. Odlog oziroma obročno poplačilo terjatve
2.1. Dogovor z delodajalcem, nad katerim je sklep
o potrditvi prisilne poravnave pravnomočen, o odlogu
oziroma o obročnem poplačilu terjatve
25. člen
Izjemoma, ob skrbni presoji vseh okoliščin in po postopku, določenem v tem poglavju, sklad lahko sklene z
delodajalcem, nad katerim je sklep o potrditvi prisilne poravnave postal pravnomočen, dogovor o odlogu oziroma o
obročnem poplačilu terjatve (v nadaljevanju: dogovor).
Odlog plačila dolga ali obročno plačilo dolga se lahko
dovoli, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo
dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati
celotnega dolga.
Dogovor se sklene v obliki pogodbe s klavzulo neposredne izvršljivosti, v skladu z določili zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94 in 41/95).
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28. člen
Dolžnik, ki je pravna oseba, mora prošnji priložiti:
– prikaz višine dolga na dan, ki izkazuje zadnjo spremembo dolga, ali na zadnji dan koledarskega meseca pred
vložitvijo prošnje, skupaj s prikazom vseh dosedanjih sprememb dolga in posebnosti dolžniškoupniškega razmerja ter
navedbo obrestne mere,
– poslovno poročilo z računovodskimi izkazi za preteklo poslovno leto skupaj z revizijskim poročilom, če je dolžnik zavezan k revidiranju poslovanja,
– računovodske izkaze na zadnji dan koledarskega meseca pred vložitvijo prošnje,
– plan denarnih tokov za naslednje polletno obdobje
po mesecih in plan denarnih tokov za obdobje vračila dolga
po letih oziroma mesecih, če je obdobje vračila dolga krajše
od dveh let in
– možne instrumente zavarovanja plačila dolga skupaj
s poročilom o obremenitvi premoženja, kateremu mora biti
priložen originalni zemljiško knjižni izpisek, ki ne sme biti
starejši od enega meseca.
29. člen
Dolžnik je dolžan plačilo obveznosti do sklada ustrezno
zavarovati. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in
sodni stroški ipd.) bremenijo dolžnika.
Dolžnik lahko zavaruje plačilo dolga z:
– z zastavo premoženja (premičnine, nepremičnine,
vrednostni papirji, kapitalske naložbe ipd.),
– z zavarovanjem pri zavarovalnici,
– z bančno garancijo, izdano v korist sklada ali
– s poroštvom pravnih ali fizičnih oseb.
Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga z zastavo premoženja, mora predložiti listine, ki dokazujejo obstoj premoženja, namenjenega za zavarovanje plačila in dokazila o njegovi vrednosti.
Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga s poroštvom pravne osebe, je dolžan ob predložitvi prošnje za
odlog ali spremembo plačila predložiti poslovno poročilo z
računovodskimi izkazi za preteklo poslovno leto skupaj z
revizijskim poročilom poroka, če je porok zavezan k revidiranju poslovanja, in računovodske izkaze poroka na zadnji
dan koledarskega meseca pred vložitvijo prošnje.
V primeru, da dolžnik predlaga zavarovanje plačila dolga s poroštvom fizične osebe, mora ob prošnji za odlog ali
spremembo plačila predložiti listine, ki dokazujejo obstoj
premoženja poroka, in dokazila o njegovi vrednosti.

26. člen
Sklad lahko sklene dogovor le, če po skrbni presoji
vseh okoliščin iz drugega odstavka tega člena presodi, da je
to zaradi gospodarnega ravnanja s sredstvi sklada smotrno.
Pri odločitvi o sklenitvi dogovora in pogojih poplačila
terjatev sklad presoja:
– skupno višino vseh terjatev sklada do delodajalca,
– ekonomski položaj delodajalca,
– možnosti delodajalca za bodoče uspešno poslovanje,
– ostale okoliščine, iz katerih izhaja smotrnost poravnave.

30. člen
V pogodbi se sklad z delodajalcem dogovori za način
poplačila vseh terjatev, ki so na podlagi odločb o priznanju
pravic bivšim delavcem delodajalca, prešle na sklad.
V pogodbi se sklad z delodajalcem dogovori za takšen
način poplačila terjatev, ki omogoča nadaljnje likvidno in
solventno poslovanje delodajalca. V ta namen se s pogodbo
določi zlasti:
– odlog plačila,
– znižanje dolga iz naslova zamudnih obresti,
– obročno odplačevanje.

27. člen
Dolžnik lahko na sklad predloži prošnjo za:
– odlog plačila dolga,
– obročno plačilo dolga.
V prošnji dolžnik navede razloge za spremembo dolžniškoupniškega razmerja. Dolžnik predloži prošnjo skupaj s
prilogami v enem izvodu.

31. člen
Dolžnik mora v prošnji za odlog ali obročno odplačilo
dolga navesti dosedanjo višino obrestne mere za sredstva,
za katera je sklad vstopil v terjatve delavcev do delodajalca z
izvršitvijo odločb o priznanju pravic po ZJSRS.
Odlog plačila dolga in obročno odplačilo dolga sta
lahko obrestovana najmanj v enaki višini, kot je bila ob
nastanku razmerja.
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V primeru, da dolžnik z listinami izkaže, da ne bo plačilno sposoben za redno in pravočasno poravnavanje obveznosti iz naslova obresti, se pri odlogu plačila dolga in pri
določitvi obročnega plačila osnovna obrestna mera lahko
zniža. Pri tem pa letna obrestna mera ne sme biti nižja od
obrestne mere TOM + 1,5% oziroma obrestne mere, katere
realni del ne sme biti nižji od 1,5% letno, razen v primerih,
ko je obrestna mera že ob nastanku dolžniškega razmerja
nižje določena.
32. člen
Za obravnavo prošenj pooblačeni organ sklada v 30
dnevih po prejemu prošnje dolžnika predloži direktorju sklada poročilo in predlog rešitve.
Če za obravnavo prošenj pooblaščeni organ sklada
ugotovi, da prošnja dolžnika izpolnjuje pogoje, določene v
tem aktu, predlaga direktorju sklada odložitev plačila ali
dovolitev obročnega plačila, pri čemer navede:
– vrsto spremembe dolžniško upniškega razmerja,
– nove pogoje dolžniškoupniškega razmerja,
– posledice, ki nastanejo zaradi spremembe obstoječega dolžniškoupniškega razmerja.
Direktor sklada odloči o prošnji dolžnika v 10 dneh in
ga o tem obvesti. Če prošnji ugodi, direktor sklada z dolžnikom sklene dogovor.
Če znesek celotne terjatve sklada do delodajalca presega 50,000.000 SIT, dokončno odločitev o sklenitvi dogovora pod dogovorjenimi pogoji sprejme nadzorni svet sklada. Nadzorni svet lahko v postopku zahteva spremembo
pogojev dolžniškoupniškega razmerja, ki jih predlaga direktor. V primeru, da nadzorni svet zavrne sklenitev dogovora z
dolžnikom, direktor o tem obvesti dolžnika.
V primeru, da nadzorni svet da soglasje k predlaganemu dogovoru iz prejšnjega odstavka, direktor o tem obvesti
dolžnika in sklene z dolžnikom dogovor.
Direktor sklada poroča nadzornemu svetu o prejetih
prošnjah in sklenjenih dogovorih na sejah.
2.2. Odlog oziroma obročno poplačilo terjatve
do preživninskega zavezanca
33. člen
Na podlagi prvega odstavka 28.a člena ZJSRS lahko
sklad preživninskemu zavezancu, če ni zaposlen in nima
drugih dohodkov, na njegovo zahtevo dovoli odlog ali obročno poplačilo terjatve, vendar ne dlje kot za obdobje šestih
mesecev.
34. člen
Zahtevi preživninski zavezanec priloži dokazila, iz katerih izhaja, da ni zaposlen in da nima drugih dohodkov. Pri
odločanju o zahtevi se sklad opre tudi na vsa dejstva in
dokaze v zvezi z zaposlitvijo in premoženjskim stanjem preživninskega zavezanca, ki jih je tekom postopka pridobil
sam.
Dokazila so zlasti:
– potrdilo o vpisu v evidenco iskalcev zaposlitve,
– potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb,
– potrdilo o premoženjskem stanju,
– dohodninska odločba za preteklo leto
– izpisek iz zemljiške knjige o morebitnem lastništvu
nepremičnine.
35. člen
O zahtevi preživninskega zavezanca na predlog posebne komisije sklada z odločbo odloči direktor sklada.
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36. člen
Komisija ima tri člane, ki jih izmed zaposlenih delavcev
sklada imenuje in razrešuje direktor.
37. člen
Pri ugotavljanju dohodkov in s tem premoženjskega
stanja preživninskega zavezanca sklad upošteva vse dohodke, ki se na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/01) upoštevajo pri
ugotavljanju pravice do otroškega dodatka.
38. člen
Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo dolga oziroma dovoljeno obročno plačilo, se ne obračunajo zamudne
obresti.
3. Odpis terjatev
3.1. Odpis terjatev do stečajnega dolžnika
39. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o zaključku stečajnega postopka sklad odpiše neizterjane terjatve do stečajnega dolžnika.
40. člen
Direktor sklada na predlog vodje finančno računovodskega sektorja izda nalog za odpis terjatev iz knjigovodskih
evidenc.
3.2. Odpis terjatev do preživninskih zavezancev
41. člen
Na podlagi drugega odstavka 28.a člena ZJSRS sklad
lahko preživninskemu zavezancu odpiše dolg delno ali v
celoti, kadar izvršba ni bila uspešno končana ali ne obeta
uspeha za poplačilo terjatve.
42. člen
Pri odločanju o odpisu terjatve sklad, na podlagi vseh
listin v spisu, presoja dosedanji potek izvršbe, možnosti za
izterjavo v bodoče in višino stroškov izvršilnega postopka.
43. člen
O odpisih se odloča praviloma enkrat letno ob koncu
obračunskega leta.
Pooblaščen delavec finančno računovodskega sektorja ob sodelovanju delavca, ki skrbi za izterjavo dolga iz
naslova plačanih nadomestil preživnine, pripravi dokumentacijo v zvezi s terjatvami preživninskih zavezancev, za katere
ocenjuje, da so izpolnjeni pogoji za odpis terjatve.
Po pregledu dokumentacije komisija iz 36. člena poda
predlog o odpisu terjatev, o katerem z odločbo odloči direktor sklada.
44. člen
Odpis terjatve iz knjigovodskih evidenc se opravi na
podlagi dokončne odločbe o odpisu terjatve.
45. člen
Na podlagi dokončne odločbe o odpisu terjatve sklad v
ustreznem delu umakne predlog za izvršbo.
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3.3. Odpust plačila terjatve v primeru smrti
preživninskega zavezanca

46. člen
V primeru smrti preživninskega zavezanca sklad zapustnikovemu dediču lahko odpusti plačilo terjatve, če bi bilo
plačilo v nasprotju z interesi otroka, kateremu je bila z odločbo sklada priznana pravica do nadomestila preživnine, in če
se dedič z odpustom strinja.
47. člen
O odpustu terjatve na predlog komisije iz 36. člena
odloči direktor sklada.
48. člen
Na podlagi odpusta terjatve sklad odpiše ustrezni del
terjatve iz knjigovodskih evidenc.
49. člen
Po odpustu terjatve sklad v ustreznem delu umakne
predlog za izvršbo.
V. KONČNA DOLOČBA
50. člen
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-5-1/2002
Ljubljana, dne 13. marca 2002.
Direktorica
Javnega jamstvenega in preživninskega
sklada Republike Slovenije
Lilijana Madjar l. r.

3810.

Razlage določil kolektivne pogodbe za
kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

Na podlagi 73. člena, 2. točke drugega odstavka kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 58/01) je komisija za razlago kolektivne pogodbe sprejela dne 24. 7. 2002

RAZLAGE DOLOČIL KOLEKTIVNE
POGODBE
za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
1. Razlaga določil 33. člena KP KŽIS (pogodbena
kazen):
Določila 33. člena KP KŽIS določajo, da je delodajalec
dolžan izplačati delavcu najmanj »štiri povprečne mesečne
plače v zadnjih treh mesecih dela«, če sodišče ugotovi, da
je delavcu delovno razmerje nezakonito prenehalo. V praksi
se v zvezi s tem odpira vprašanje, ali gre za neto ali bruto
plačo ter vprašanje, kaj pomeni zadnje tri mesece dela.
Določila 33. člena KP KŽIS urejajo način izračuna
pogodbene kazni, če se ugotovi, da je delavcu delovno
razmerje nezakonito prenehalo. Višina pogodbene kazni je
odvisna od delavčeve povprečne mesečne plače. Določila
kolektivne pogodbe ne določajo, da bi bilo treba kot osnovo
za izračun vzeti neto plačo oziroma le tisti del plače, ki se
delavcu neposredno izplača, zato je treba kot plačo šteti
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celotno plačo, kakršna mu pripada po predpisih in pogodbi
o zaposlitvi. Določila kolektivne pogodbe o plači, doseženi v
zadnjih treh mesecih dela je treba uporabiti tako, kot so
zapisana. Gre za plačo, ki jo je delavec prejel za zadnje tri
mesece, ko je dejansko opravljal delo, torej v obdobje zadnjih treh mesecev ni mogoče šteti obdobij, v katerih je
delavec prejemal nadomestilo plače.
2. Razlaga določil 36. člena KP KŽIS (izobraževanje zunaj delovnega časa):
Določila tretjega odstavka 36. člena kolektivne pogodbe določajo, da delodajalec, ki za delavce organizira izobraževanje izven delovnega časa, o pravicah delavcev odloča
»dogovorno z reprezentativnim sindikatom«. Kolektivna pogodba ne določa, kakšne pravice ima delavec, ki se izobražuje v lastnem interesu. Določila 37. člena kolektivne pogodbe določajo le pravice tistih delavcev, ki jih delodajalec
napoti na izobraževanje ali če se izobražujejo v interesu
delodajalca. V teh primerih delavci z delodajalci sklenejo
pogodbo, s katero se uredi obseg delovnega časa, ki je
namenjen izobraževanju. Kadar je delavec napoten na izobraževanje izven delovnega časa, se pojavlja vprašanje, kako razrešiti položaj in odločiti o pravicah delavcev, če med
delodajalcem in reprezentativnim sindikatom o tem ne pride
do dogovora, ki ga predpostavlja 3. točka 36. člena kolektivne pogodbe.
Določila tretjega odstavka 36. člena kolektivne pogodbe pridejo v poštev le v primeru, ko delodajalec iz objektivnih razlogov ne more delavcem, ki jih napoti na izobraževanje, omogočiti izobraževanja v okviru redne razporeditve,
prerazporeditve ali neenakomerne razporeditve delovnega
časa. V primeru, da so delavci napoteni na izobraževanje
izven delovnega časa, so s tem postavljeni v manj ugoden
pravni položaj kot bi bili, če bi bili napoteni na izobraževanje
med delovnim časom, zato je legitimna in smiselna ureditev,
po kateri je treba v takšnem primeru pravice delavcev v zvezi
z izobraževanjem urediti v dogovoru z delodajalcem. Gre za
splošno urejanje pravic omenjenih delavcev, zato je pravilo
o dogovoru med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom po svoji naravi klavzula obligacijskega dela kolektivne
pogodbe. To pa pomeni, da nesoglasje o tem vprašanju ob
delodajalčevem vztrajanju o napotitvi delavcev na izobraževanje lahko preraste v kolektivni spor. Če je med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom v organizaciji sklenjena
kolektivna pogodba, ki ureja vprašanja preprečevanja in
razreševanja kolektivnih delovnih sporov, je mogoče tovrstni
spor poskusiti razrešiti na način, ki ga določa kolektivna
pogodba, sicer pa je mogoče spor predložiti v reševanje
delovnemu sodišču.
3. Razlaga četrtega odstavka 47. člena KP in sedmega odstavka 47. člena KP (zaupnost plač):
Določila sedmega odstavka 47. člena KP določajo, da
ima predsednik sindikata ali od njega pooblaščeni zaupnik
pravico do vpogleda v podatke o vseh izplačanih plačah po
KP. Odpira se vprašanje, kaj se šteje za »vse izplačane
plače«.
Podatki o plačah in merilo za izračun vseh delov plač
po določilih kolektivne pogodbe, so javne. Zaradi varstva
osebnih podatkov so dejanska izplačila plač posameznim
delavcem zaupne narave (četrti odstavek 47. člena KPKŽIS).
Poseg v pravno sfero zaupnosti osebnih podatkov ne more
biti predmet dogovarjanja med strankami kolektivnih pogodb v obligacijskem delu kolektivne pogodbe ali predmet
urejanja v normativnem delu KP tako, da bi bila s tem omejena pravica delavcev do varstva njihovih osebnih podatkov.
Določila sedmega odstavka 47. člena KP KŽIS je torej
mogoče razlagati le tako, da ima predsednik sindikata ali od
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njega pooblaščen sindikalni zaupnik pravico do vpogleda v
splošne podatke o izplačanih plačah po kolektivni pogodbi.
S splošnimi podatki je treba razumeti zlasti vsoto izplačanih
plač pri delodajalcu, ter izplačane plače po posameznih
tarifnih in plačilnih razredih. Dopusten je tudi vpogled v
podatke o izplačanih plačah posameznim delavcem, če ti s
tem predhodno soglašajo.
4. Razlaga določil o božičnici (5. točka 56. člena
KP KŽIS):
Določila 5. točke KP KŽIS določajo, da delavcem pripada božičnica, če družba, v kateri so zaposleni, posluje
brez motenj. O višini, načinu in obliki izplačila se delodajalec dogovori z reprezentativnim sindikatom. Besedilo kolektivne pogodbe ne določa, kdaj se šteje, da družba posluje
brez motenj.
Motnje v poslovanju niso pravna kategorija, ki bi bila
podrobneje urejena v delovnem pravu, zato je treba vsebino
tega pojma ugotavljati v sferi statusnih in finančnih predpisov
ob upoštevanju razsežnosti, ki so veljale za ta pojem v preteklosti. S tega vidika bi kot motnje v poslovanju družbe lahko
označili plačilno nezmožnost družbe, ki ima v zakonu določene posledice ter izgubo, zaradi katere je s predpisi predvidena sanacija ali uvedba postopka za prenehanje organizacije.
5. Razlaga razsežnosti kategorije »delovne dobe«
po določilih osmega odstavka 47. člena in 52. člena
KP KŽIS v zvezi z drugim odstavkom 56. člena KP KŽIS
(jubilejne nagrade):
Kolektivna pogodba veže nekatere pravice delavcev na
delovno dobo. Ko omenja pravico do dodatka za delovno
dobo ter druge materialne pravice na podlagi delovne dobe
določa, katera izpolnjena leta delovne dobe je treba pri tem
upoštevati. Gre za leta, ki jih je delavec »prebil na delu, ali v
delovnem razmerju doma oziroma v tujini, ali pri opravljanju
samostojne dejavnosti, ki so ustrezno potrjene z vpisom v
delovno knjižico«. Ob tem se odpira vprašanje, kako obravnavati čas opravljanja kmetijske dejavnosti, za katerega je
zavezanec plačal prispevke na podlagi 195. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (1983).
Doba, v kateri je zavezanec opravljal kmetijsko dejavnost in za katero je vplačal prispevke v skladu s tedaj veljavno zakonsko ureditvijo, ni »dokupljena doba«, temveč doba,
ki jo je oseba dejansko prebila na delu. Omenjeno dobo je
zato treba šteti kot delovno dobo, na temelju katere je delavec upravičen do dodatka za delovno dobo ter do drugih
materialnih pravic na podlagi delovne dobe, med katere
spada tudi pravica do jubilejne nagrade.
6. Razlaga določil o določanju dolžine letnega
dopusta (3. točka 27. člena KP KŽIS):
Določila 3. točke 27. člena KP KŽIS določajo, da je pri
določanju dolžine letnega dopusta zaposlenih treba upoštevati delovne pogoje, prispevek delavca k delu, zahtevnost
dela, delovno dobo ter zdravstveno stanje in socialne razmere, v katerih delavec živi. Pojavlja se vprašanje, na kakšen način se določa letni dopust delavca na teh osnovah.
Kriterije in obseg letnega dopusta iznad obsega, ki ga
delavcem jamči zakon, je po obstoječih pravnih standardih
treba urediti z avtonomnimi pravnimi viri. V poštev pride
katerakoli kolektivna pogodba kot tudi dogovor, sklenjen
med svetom delavcev in delodajalcem, če niso urejeni s
splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami. Če noben izmed omenjenih dvostranskih pravnih aktov ni sprejet, je to
tematiko dolžan urediti delodajalec s splošnim aktom. Če
omenjena tematika ni urejena z normami avtonomnega

Št.
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pravnega vira, je treba obseg letnega dopusta delavca dogovoriti v pogodbi o zaposlitvi.
7. Prehrana med delom povračilo stroškov
(57. člen KP KŽIS), razlaga:
Ker so po KP do povračila stroškov za prehrano med
delom upravičene osebe, ki delajo s polnim delovnim časom in tiste, ki delajo najmanj s polovičnim delovnim časom,
se odpira vprašanje, ali so delavci, kadar delajo dnevno
najmanj 12 ur, upravičeni do dvakratnega povračila stroškov
za prehrano med delom.
Pravica do povrnitve stroškov za prehrano med delom
je vezana na dneve prisotnosti na delu. Polni delovni čas ni
kategorija, vezana na dnevno razporeditev in obseg delovnega časa. Ker besedilo kolektivne pogodbe veže obravnavano pravico na dnevno prisotnost in to povezuje z najmanj
polovičnim delovnim časom, kar je z vidika narave obravnavane pravice smiselno, je treba kot dnevni polovični delovni
čas šteti najmanj polovico dnevnega delovnega časa in ne
polovičnega delovnega časa, obravnavanega kot kategorije,
ki je določena za obdobje enega tedna. Kljub temu pa
ureditev v KP ne daje pravne osnove za dvojno povračilo
stroškov za prehrano med delom. Omenjena določba določa le najkrajši dnevni delovni čas delavca, ob katerem je ta
upravičen do povrnitve stroškov za prehrano med delom, ne
določa pa tega, da bi se ta pravica povečala, če je dnevni
delovni čas daljši od tistega, ki je določen s standardno
razporeditvijo delovnega časa.
8. Merila za letni dopust (peti in šesti odstavek
27. člena KP KŽIS), razlaga:
Po določilih šestega odstavka 27. člena KP KŽIS pripada delavcu za težje delovne pogoje, določene v aktu
delodajalca določeno število dni letnega dopusta. Če pa
težji pogoji dela niso opredeljeni v aktu delodajalca, se za
težje pogoje dela šteje delo v neugodni klimi, prahu, sevanju
in podobno, če delavec dela v teh pogojih najmanj tretjino
»delovnega časa na leto«. Ob tem se zastavlja vprašanje,
kako ugotavljati omenjeno tretjino delovnega časa na leto –
kot tretjino vseh delovnih ur preteklega leta, vseh predvidenih ur v tekočem letu vključno z urami, ko je bil delavec
upravičeno odsoten z dela. Vprašanje se pojavlja tudi v zvezi
z odmero letnega dopusta delavcu, ki se na novo zaposli v
letu, v katerem mu bo odmerjen letni dopust in izraba.
Pravna ureditev ne določa, za katera obdobja se ugotavlja izpolnjevanje pogojev, od katerih je odvisno trajanje
letnega dopusta. Zato je treba kot čas, v katerem se ugotavlja izpolnjevanje teh pogojev, šteti čas, ko delodajalec odloča o pravici delavca o izrabi letnega dopusta. Če je nastanek
okoliščin, ki vplivajo na obseg pravice do letnega dopusta v
koledarskem letu odvisen od izpolnitve pogojev v zvezi z
nastankom okoliščin, ki vplivajo na obseg pravice, je treba o
obsegu pravice ponovno odločiti, ko se takšen pogoj, ki v
času odločanja o obsegu pravice do letnega dopusta še ni
bil izpolnjen, izpolni. To pomeni, da je treba delavcu, ki je v
obdobju pred odločanjem o njegovem letnem dopustu, tretjino delovnega časa na leto delo opravljal v težkih delovnih
pogojih, priznati del letnega dopusta na tej osnovi. V nasprotnem primeru pa delavcu, ki v preteklem letu ni delal v
težkih delovnih pogojih, tega dela letnega dopusta ni mogoče priznati, vendar pa mu je v tekočem koledarskem letu
treba ta del letnega dopusta priznati takrat, ko oziroma če se
izpolni omenjeni pogoj. To velja tudi za delavce, ki se zaposlijo na novo, če se med letom izpolnijo omenjeni pogoji.
Predsednik komisije
dr. Zvone Vodovnik l. r.
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3811.

Razlaga kolektivne pogodbe za cestno
gospodarstvo

Komisija za tolmačenje kolektivne pogodbe za cestno
gospodarstvo je na podlagi 96. člena kolektivne pogodbe
za cestno gospodarstvo (Uradni list RS, št. 21/98) in
66. člena splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97) na 2. seji dne 18. 6.
2002 soglasno sprejela

RAZLAGO KOLEKTIVNE
POGODBE
za cestno gospodarstvo
Jubilejna nagrada - 68. člen KPCG
1. V zadnjem stavku 68. člena kolektivne pogodbe za
cestno gospodarstvo (Uradni list RS, št. 21/98) se šteje, da
je delavec upravičen do jubilejne nagrade pri istem delodajalcu enkrat za posamezni jubilej.
2. Glede uveljavljanja pravic na podlagi delavne dobe
pri zadnjem delodajalcu se upošteva razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti št. 4/99 (Uradni
list RS, št. 98/99).
Št. 1/02
Ljubljana, dne 18. junija 2002.
Predsednik komisije
Borut Gržinič l. r.

OBČINE

BELTINCI
3812.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
oblikovanju volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Beltinci

Na podlagi 22., 23., 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 15., 16., in 122. člena statuta Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je
Občinski svet občine Beltinci na 46. (2. izredni) seji dne 28.
8. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
oblikovanju volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Beltinci
1. člen
Besedilo 1. člena odloka o oblikovanju volilnih enot za
volitve članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 64/98) se spremeni tako, da se pravilno
glasi:

»Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta občine
Beltinci, ki šteje osemnajst članov, se oblikujejo naslednje
volilne enote:
– volilna enota 1, ki zajema območje KS Beltinci in KS
Lipa. V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta,
– volilna enota 2, ki zajema območje KS Dokležovje,
KS Ižakovci in KS Melinci. V volilni enoti se voli šest članov
občinskega sveta,
– volilna enota 3, ki zajema območje KS Bratonci, KS
Lipovci in KS Gančani. V volilni enoti se voli šest članov
občinskega sveta.«
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se pravilno
glasi: »Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 006-01/02-172
Beltinci, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.
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3813.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16.
člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,
118/00 in 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 46. (2.
izredni) seji dne 28. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Beltinci
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
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7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 345/02-173
Beltinci, dne 28. avgusta 2002.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta
1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti oziroma vaškimi odbori za izgradnjo telekomunikacijskega
omrežja pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti
ali druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.

Po 3-mestnih kontih
Zap.
št.

Konto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

70
70
70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
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BRASLOVČE
3814.

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

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97,
10/98, 74/98 in 70/00) 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št.
37/99 in 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji
dne 29. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Braslovče
za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2002
(Uradni list RS, št. 13/02) se besedilo 2. člena nadomesti z
novim, ki se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev
Besedilo

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki

Proračun leta 2002

488.773
301.645
283.288
232.455
19.281
31.552
18.357
8.572
2.261
159
1.185
6.180
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Po 3-mestnih kontih
Zap.
št.

Konto

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

72
720
721
722
73
730
731
74
740
40
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
430

41
42
43
44
45
46
47
48
49

75
750
751
752
44
440
441
442

50
51
52
53
54
55
56

50
500
55
550

v tisoč tolarjev
Besedilo

Proračun leta 2002

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
Prihodki od podaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE (730+731)
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim org. in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.–II.

400

136.689
136.689
506.839
124.109
27.719
4.029
89.161
3.200
209.644
13.847
124.399
19.578
51.821
165.871
165.871
7.215
7.215
–18.066

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

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/06/02
Braslovče, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

3815.

50.439
50.039

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

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 37/99 in 55/00) je Občinski svet občine Braslovče
na seji dne 29. 8. 2002 sprejel

900

900

–18.066
18.066
18.066«

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana
Občine Braslovče
1. člen
Občinski svet občine Braslovče s tem odlokom določa
volilne enote za volitve članov občinskega sveta in volitve
župana v Občini Braslovče.
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo tri volilne enote, v katerih se skupno voli petnajst članov občinskega sveta.
1. volilna enota obsega območje Letuš, Podgorje pri
Letušu, Parižlje, Topovlje in Male Braslovče, v kateri se voli
pet članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselij: Braslovče,
Rakovlje, Podvrh, Spodnje Gorče, Zgornje Gorče, Kamenče, Dobrovlje, Glinje, Poljče in Preserje, v kateri se voli pet
članov občinskega sveta.
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3. volilna enota obsega območje naselij: Grajska vas,
Gomilsko, Šmatevž, Zakl, Trnava, Orla vas in Šentrupert, v
kateri se voli pet članov občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je v Braslovčah.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Braslovče.
4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 63/98).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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škov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, in sicer le na
podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07/01/02
Braslovče, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

Št. 032-01/01/02
Braslovče, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

3817.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Nadzornega odbora občine Braslovče

Odlok o delnem povračilu stroškov
za organiziranje volilne kampanje

Na podlagi 46. člena statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 37/99 in 55/00) je Nadzorni odbor občine
Braslovče na seji dne 12. 8. 2002 sprejel

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 16. člena statuta Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99 in 55/00) je Občinski
svet občine Braslovče na seji dne 29. 8. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Nadzornega odbora občine Braslovče

ODLOK
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
volilne kampanje

1. člen
Določbe 1. in 2. člena sprememb in dopolnitev poslovnika Nadzornega odbora občine Braslovče (Uradni list RS,
št. 97/00) se razveljavijo.

3816.

1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za
volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za
volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki na
tem glasovanju kandidirata, upravičena do povrnitve stro-

2. člen
V poslovniku Nadzornega odbora občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 56/00) se v 16. členu doda tretji odstavek, ki glasi:
»Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, v skladu s pravilnikom o plačah funkcionarjev, nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
z dnevom sprejetja in se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-02/03/02
Braslovče, dne 12. avgusta 2002.
Predsednik
Nadzornega odbora
občine Braslovče
mag. Uroš Rožič l. r.
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3818.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Braslovče

Uradni list Republike Slovenije
Št. 46502/01/2002
Braslovče, dne 29. avgusta 2002.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02) in
16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št.
37/99 in 55/00) ter sklepa o imenovanju Občinske volilne
komisije občine Braslovče (Uradni list RS, št. 63/98), je
Občinski svet občine Braslovče na seji dne 29. 8. 2002
sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Braslovče
I
V Občinski volilni komisiji občine Braslovče se razreši:
– Janez Hočevar, Gomilsko 33, 3303 Gomilsko –
predsednik.
II
V občinsko volilno komisijo se do konca mandata volilne komisije, imenovane 9. 9. 1998, imenuje:
– Janez Prislan, Topovlje 18 a, Braslovče – predsednik.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02/02
Braslovče, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

3819.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 29. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi
parc. št. 1443/2 – cesta v izmeri 486 m2, vpisana v seznam
85, k.o. Podvrh. Navedena parcela preneha imeti status
dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Braslovče.
2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

CELJE
3820.

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini Celje

Na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) in 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št, 54/00) je župan Mestne občine Celje dne
21. 8. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev finančnih sredstev, ki so v proračunu Mestne občine Celje (v nadaljevanju: občina) namenjeni za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Celje.
2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: občina) se finančna
sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko
stabilnih družinskih kmetij,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– uvajanje kakovostnih semen, plemenskih živali in tehnologije,
– ohranitev, varstvo in optimalno rabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva z upoštevanjem območij s
težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj
kmetijstva,
– sofinanciranje priprave strokovnih podlag za varstvo
in urejanje kmetijskih zemljišč,
– sofinanciranje celostnega razvoja podeželja in obnove vasi,
– občinski program urejanja kmetijskih zemljišč.
3. člen
Prednost pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja ter
usmerjanja sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva določi
z letnim programom Komisija za kmetijstvo Mestnega sveta
Mestne občine Celje (v nadaljevanju: komisija), na podlagi
razpoložljivih sredstev potrjenih v proračunu občine.
Letni program ukrepov se pripravi na osnovi določil
tega pravilnika in mora vsebovati najmanj:
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– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in
druge pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
Predlog letnega programa pripravi občinski oddelek
pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni občinski oddelek) sprejme pa ga komisija.
4. člen
1. Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini oziroma delujejo na področju kmetijstva v občini,
– društva, krožki in združenja ter strokovne in veterinarske službe, ki delujejo na področju kmetijstva v občini ali
regiji.
2. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo kot regresi, premije, podpore, subvencije, plačila
storitev in investicijski odhodki. Sredstva se dodeljujejo tudi,
če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj
nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene navedene v 7. členu
tega pravilnika podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov že pridobili.
Investicije v kmetijska gospodarstva za katera se dodeljujejo sredstva morajo biti začete v tekočem letu, razen
tistih, ki jih je zaradi sezonskih del nujno potrebno pričeti že
prej, pri čemer mora biti podana ocena možnosti obstoja
kmetijskega gospodarstva ter ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti prejemnika pomoči iz strani kmetijske svetovalne službe.
5. člen
Zahtevke za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva vložijo upravičenci na osnovi razpisa oziroma obvestila na pristojni občinski oddelek.
1. Razpis oziroma obvestilo objavljeno v časopisu ali
na drug krajevno običajen način mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev in navedbo
dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od
15 dni od dneva objave, ter naslov na katerega se vložijo
zahtevki,
– rok do katerega bodo prosilci obveščeni o rešitvi.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom oziroma obvestilom zahtevane podatke.
6. člen
Po prejemu zahtevkov na podlagi javnega razpisa oziroma obvestila iz prejšnjega člena, pristojni občinski oddelek
pripravi predlog za izplačilo sredstev, v katerem navede
vloge, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje za izplačilo sredstev. Pred izplačilom sredstev, predlog obravnava in sprejme komisija za kmetijstvo.
II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva se izvajajo na
naslednjih področjih:
1. Subvencije v živinoreji
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji
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Namen ukrepa:
Podpora vzreji kvalitetne osnovne črede plemenske
živine. Sem štejemo:
– sofinanciranje osemenjevanja krav,
– regresiranje naravnega pripusta konj in svinj.
Višina pomoči:
– sofinancirajo se stroški za opravljeno storitev osemenjevanja v vrednosti 1000 SIT/kravo,
– stroški naravnega pripusta konj in svinj se sofinancirajo v vrednosti do 40% upravičenih stroškov pripusta.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva namenjena osemenjevanju krav se izplačujejo
službam, ki imajo koncesijo za osemenjevanje, neposredno
na podlagi izstavljenega računa in poročila o opravljenih
osemenitvah.
Sredstva namenjena naravnemu pripustu konj in svinj
se izplačujejo na podlagi vlog, katerim mora upravičenec
priložiti fotokopijo potrdila o pripustu kobile, Inštituta za rejo
in zdravstveno varstvo kopitarjev ali potrdila o pripustu svinje.
1.2. Sofinanciranje dejavnosti veterinarske službe
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena sofinanciranju veterinarske dežurne službe, jemanju vzorcev in regresiranju preiskav za
zatiranje živalskih bolezni in preiskavam potrebnim za licenciranje plemenskih ovnov in kozlov.
Višina pomoči:
– veterinarske dežurne ure se sofinancirajo ena ura na
dan oziroma 365 ur na leto,
– subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov za
izvedbo ostalih dveh ukrepov.
Pogoji za izplačilo sredstev:
Sredstva se izplačujejo neposredno na podlagi izstavljenih računov oziroma zahtevkov veterinarske službe.
2. Subvencije v rastlinski pridelavi
2.1. Subvencije v rastlinski proizvodnji
Namen ukrepa:
Namen podpor je spodbujanje nabave kvalitetnega reprodukcijskega materiala za uvajanje ekološkega in integriranega kmetovanja, obnovo trajnih nasadov, za zatiranje
rastlinskih bolezni.
Višina sredstev:
1. sofinancira se do 100% upravičenih stroškov kontrole ekološke in integrirane pridelave rastlin pooblaščene
organizacije;
2. sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za nabavo reprodukcijskega materiala za uvajanje ekološkega in
integriranega kmetovanja ter za obnovo trajnih nasadov in
zatiranje rastlinskih bolezni.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških
kmetij,
– dokazilo o vključenosti v integrirano pridelavo,
– račun o plačilu stroškov kontrole ekološke oziroma
integrirane pridelave v tekočem letu,
– dokazilo o stroških obnove trajnega nasada,
– dokazilo o stroških, ki nastanejo pri nakupu sredstev
za zatiranje škodljivih bolezni rastlin,
– mnenje kmetijsko svetovalne službe.
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in
sofinanciranje analiz zemlje in krme
Namen ukrepa:
Namen testiranja škropilnic, pršilnikov je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti
tal in okolja. Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave
gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajo-
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čih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme pa
služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 100% upravičenih stroškov za analizo zemlje in
krme.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije
2.3. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih
namakalnih sistemov
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivnejše rastlinske pridelave.
Višina pomoči:
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer za: pripravo in izdelavo
dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje,
vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina
namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje),
– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije,
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za
okolje in prostor,
– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke
študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,
– dokazilo da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo
2.4. Sofinanciranje aktivne obrambe proti toči (mreže)
Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja vzpostavitve aktivne obrambe
proti toči (mreže) je zaščita pridelkov pred elementarnimi
nesrečami v intenzivnih sadovnjakih.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov za nakup in postavitev
mreže v nasadih.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z označbo obravnavanih
parcel,
– ZK izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o nakupu materiala.
3. Programi prestrukturiranja kmetij ter investicije in
tehnološke posodobitve v kmetijstvu
3.1. Prestrukturiranje kmetij
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za podporo naložbam za prestrukturiranje kmetij, pripravo dokumentacije za gradnjo ali
adaptacijo, preusmeritve in modernizacijo proizvodnje, ekološko kmetovanje, nakup specializirane mehanizacije za ekološko pridelavo hrane, nakup kmetijskih zemljišč in druge
vrste prestrukturiranja, ki pomenijo razširitev kmetijske dejavnosti ali uvedbo novih del na kmetiji.
Višina pomoči:
– za pripravo dokumentacije za izgradnjo, nakup ali
izboljšanje nepremičnine ter nakup novih strojev in opreme
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do 12% upravičenih stroškov celotne investicije začete v
tekočem letu
– ostalo do največ 40% upravičenih stroškov za investicije začete v tekočem letu
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za prestrukturiranje kmetije lahko pridobijo
upravičenci z zahtevkom na osnovi javnega razpisa. Zahtevku mora biti priloženo mnenje kmetijsko svetovalne službe,
o pomenu naložbe za razvoj kmetije ter računi za nakup
materiala ali opravljeno delo, vezano na naložbo, dokazila o
plačilu računov in odločba o gradbenem dovoljenju oziroma
priglasitvi del, če to zahtevajo veljavni predpisi. Za preusmeritev kmetije v ekološko pridelavo hrane upravičenec predloži dokazilo o vključenosti v kontrolo ekoloških kmetij, račun
o nakupu, orodij oziroma strojev v tekočem letu, potrebnih
za ekološko kmetovanje. Prednost imajo upravičenci, ki jim
je kmetijstvo osnovna dejavnost.
3.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je vzpodbujanje urejanja gnojišč in gnojiščnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda).
Višina pomoči:
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in
sicer za gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
3.3. Podpora trženju ekološko pridelane hrane
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje
na ekološki način pridelane hrane.
Višina pomoči:
– sofinancirajo se upravičeni stroški stojnin na tržnici
do 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun oziroma pogodbo s pooblaščeno organizacijo
za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah),
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških
kmetij.
4. Urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za izboljšanje fizikalno-kemičnih in bioloških lastnosti tal, preprečevanje zaraščenosti,
ravnanje terena itd. Sredstva se prioritetno namenjajo za
pripravo in izvajanje ukrepov občinskega programa agrarnih
operacij in urejanje kmetijske infrastrukture in manjše agromelioracije.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki so lastniki ali
najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine v višini, ki
jo glede na razpoložljiva sredstva določi komisija v letnem
programu.
Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi priloženega programa in popisa predvidenih del, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca kmetijska svetovalna služba.
Maksimalna strnjena površina, za katero lahko upravičenec
pridobi sredstva za sofinanciranje je 0,5 ha. Najvišjo vrednost za urejanje 1 ha zemljišča določi komisija.. Zahtevku
mora biti priloženo dokazilo o lastništvu ali najemu zemljišča, soglasje najemodajalca, če gre za najeto zemljišče in

Uradni list Republike Slovenije
če je po veljavnih predpisih za nameravan poseg na zemljišču potrebno, tudi odločba o gradbenem dovoljenju ali priglasitvi del.
5. Preprečevanje zaraščenosti in ohranjanje krajine
Namen ukrepa:
S sofinanciranjem vzpodbujati urejanje kmetijskih zemljišč in s tem preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
Višina izplačanih sredstev se določi na podlagi točkovnega sistema. Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih
sredstev in na razpis prispelih vlog, ki ustrezajo razpisnim
pogojem, in sicer:
1. kmetijska zemljišča 20 točk/ha,
2. gorsko višinske in strme kmetije 100 točk/ha in
100% na vse zbrane točke,
3. hribovske kmetije do 100 točk/ha in 100% na vse
zbrane točke,
4. število GVŽ/ha 30 točk/GVŽ,
5. čista kmetija 100 točk/ha in 100% na vse zbrane
točke,
6. predaja kmetije mladim 500 točk/ha,
7. naravni pogoji kmetovanja 500 točk/ha.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine najmanj 1 hektara primerljive kmetijske površine,
– vse travne površine morajo biti vsaj enkrat letno pokošene,
– pašnike popasti in sproti čistiti,
– krčitev grmovja,
– njivske površine posejati z žiti, okopavinami in TDM,
– obtežba na obdelovalnih površinah je od 0,5 do 1,9
GVŽ/ha,
– število živali na kmetiji mora biti najmanj 2 GVŽ/kmetijo,
– pod točko 5: nosilci gospodinjstva in člani se morajo
preživljati le s kmetijstvom,
– pod točko 7: kmetija ima težje pogoje kmetovanja
oziroma ekološko in integrirano pridelavo,
– ocena možnosti kmetijske svetovalne službe o obstoju kmetijskega gospodarstva.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev sredstev
se določijo z razpisom.
6. Naprava pašnikov
Namen ukrepa:
S sofinanciranjem vzpodbujati urejanje pašnih površin.
Namen ukrepa je podpora pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost
krajine in ohranjati izgled krajine.
Višina pomoči:
– sofinanciranje do višine 40% upravičenih stroškov
investicije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine,
– število živali na kmetiji mora biti najmanj
1,5 GVŽ/kmetijo,
– vlogi mora biti priložena ocena možnosti kmetijsko
svetovalne službe kot je navedeno v 4. členu tega pravilnika
ter poročilo o opravljenem delu ter posestni list,
– najmanjša površina 1 ha pašnika.
7. Razširitev in posodobitev ter pridobitev novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti

Št.

78 / 6. 9. 2002 / Stran 8539

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, pospeševanje strukturne spremembe v kmetijstvu, konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev in širitev obstoječih ali uvajanje novih dejavnosti
v skladu s VI. poglavjem zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št.
72/01). Te dejavnosti so: turizem na kmetiji, predelava in
prodaja kmetijskih pridelkov lastne proizvodnje, gradbena
in obrtniška dela.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 35% upravičenih stroškov za investicije za posamezne dopolnilne dejavnosti, začete v tekočem letu.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na podlagi javnega razpisa. Zahtevku mora biti priloženo mnenje Kmetijsko svetovalne službe, o pomenu in
smotrnosti uvajanja nove dejavnosti, računi za nakup materiala ali opravljeno delo, vezano na naložbo, dokazila o
plačilu računov ter odločbo o gradbenem dovoljenju ali o
priglasitvi del, če je to potrebno na podlagi veljavnih predpisov. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo glavna dejavnost.
8. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri
nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanjem velikostne sestave zlasti
tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči:
Sofinancira se do 40% stroškov notarja in stroškov
vpisa v zemljiško knjigo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo edini
vir preživljanja,
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajna pogodba, ki ne sme biti starejša od
enega leta,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– računi za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla,
– nakupa kmetijskega zemljišča,
– kopija katastrskega načrta.
9. Izobraževanje za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja izobraževanja kmetov je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.
Višina pomoči:
– pooblaščenemu izvajalcu se krijejo stroški izobraževanja posameznih programov do 100%.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Vsakoletni program izobraževanja pripravi in izvaja v
občini Kmetijsko svetovalna služba v okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje. Sofinanciranje se opravi na podlagi
pogodbe sklenjene med občino in izvajalcem izobraževanja.
Do sofinanciranja izobraževanja so upravičeni kmetje,
ki si želijo izpopolniti znanje z navedenim namenom.
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10. Sofinanciranje delovanja društev
Namen ukrepa:
Spodbujanje aktivnosti društev s področja kmetijstva za
izvajanje strokovnega dela, strokovnih prireditev (razstave,
promocije, prodaja kmetijskih pridelkov, organizirano trženje ipd.) pri izdajanju informativnih publikacij in prenosu
tržnih informacij.
Višina pomoči:
– subvencionira se do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičena društva in združenja, ki so
registrirana na območju občine oziroma delujejo na področju kmetijstva v občini.
Sofinanciranje društev poteka na podlagi zahtevkov v
skladu z letnim programom.
11. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Sredstva za financiranje projektov so namenjena za
pripravo dokumentacije in izvajanje projektov na področju
kmetijstva.
Višina pomoči:
– sofinancira se priprava dokumentacije za pripravo
projektov v vrednosti 12% upravičenih stroškov,
– krijejo se upravičeni stroški po posameznem projektu do višine 100%.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva se dodeljujejo na podlagi sklenjene pogodbe
med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta, in na
osnovi drugih dokazil o izvajanju in financiranju projekta.
Višina sredstev za posamezen projekt se določi z letnim
programom na podlagi ocene programa in razpoložljivih sredstev za te namene.
8. člen
Pristojni občinski oddelek opravlja vse strokovne in
administrativno tehnične naloge za komisijo.
III. NADZOR IN SANKCIJE
9. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja
komisija. V ta namen lahko komisija imenuje odbor, ki opravlja
nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega pravilnika.
10. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila
dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega oddelka upravičena zahtevati
vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001/1/2002
Celje, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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ČRNOMELJ
3821.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Črnomelj za
obdobje 1986–1990 – dopolnjene 2002
(programska zasnova za lokacijski načrt
zahodne obvozne ceste)

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
28/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/95) in
30. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.
87/99, 13/01 in 65/02) je župan Občine Črnomelj dne
29. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Črnomelj
za obdobje 1986–1990 – dopolnjene 2002
(programska zasnova za lokacijski načrt
zahodne obvozne ceste)
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – dopolnjene 2002. Sprememba in dopolnitev se nanaša na programsko zasnovo za
lokacijski načrt zahodne obvozne ceste Črnomlja oziroma
1. etapo obvozne ceste Črnomlja.
2
Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v
delovnem času občinske uprave in na sedežu Krajevne skupnosti Črnomelj.
Osnutek bo razgrnjen 30 dni po začetku veljavnosti
tega sklepa.
3
Med javno razgrnitvijo osnutka se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizirata Krajevna skupnost Črnomelj in Občina Črnomelj, ki tudi zagotovi potrebne strokovne razlage.
O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave morajo biti zainteresirani občani na primeren način obveščeni.
4
Pisne pripombe in predloge na osnutka podajo zainteresirani na naslov; Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/43/2000
Črnomelj, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
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DOBRNA
3822.

Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Dobrna

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Dobrna na korespondenčni seji dne
30. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencem v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Dobrna
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
Lokalne skupnosti, kakor tudi posamezni državljani
RS, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka,
v času do 1. 1. 1995, sklepali pogodbe v ta namen s
takratnimi predniki današnjega “Telekoma Slovenije d.d.”,
morajo v roku štirih mesecev po, s strani državne komisije
v Uradnem listu RS objavljeni lestvici o višini prispevkov
SIS ter višini cene telefonskega priključka v urbanih naseljih, kjer je omrežje že bilo zgrajeno, izdelati in vložiti pri
državnem pravobranilcu na območju, kjer je bil takrat
sedež podjetja PTT oziroma SIS (Samoupravna skupnost
za poštni, telegrafski in telefonski promet), s katerim so
se sklepale pogodbe, zahtevek za vračilo prekomernih
vlaganj.
Zahtevek je lahko izdelan samo na podlagi pogodbe iz
prvega odstavka tega člena in na podlagi pisnih dokazil
(računi in druge vrednostne listine ali dokumenti), ki morajo
v obliki kopij biti sestavni del zahtevka. V primeru, da se je
omrežje gradilo ločeno po fazah (medkrajevni vod, krajevno
omrežje, centrale, razvodno omrežje) in so se pogodbe
sklepale za vsako fazo posebej, mora biti skupni zahtevek
sestavljen iz zahtevkov s pripadajočo dokumentacijo za vsako pogodbo posebej.
Zneski iz pogodb se morajo preračunati v EUR po
uradno veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe, zneski iz ostalih vrednostnih listin pa po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan njihove izstavitve.
Vsota tako pridobljenih zneskov v EUR predstavlja višino
vloženih sredstev.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih
priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina
dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo, ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d.. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko
služi takratno zaključno finančno poročilo, ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.
3. člen
(vložitev izvršilnega naslova za sodno izvršbo
v breme sklada)
Lokalna skupnost ali posamezniki, ko so pri državnem
pravobranilcu že podpisali pisno poravnavo in je tako le-ta
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postala izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada za
vračanje, morajo le-tega v roku 30 dni poslati republiški
komisiji za vračanje.
4. člen
(seznam neposrednih upravičencev)
Lokalna skupnost, ki je sklepala pogodbo s takratnim
PTT mora v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave
pri državnem pravobranilcu, pripraviti na podlagi takratnih
vlaganj seznam neposrednih vlagateljev-upravičencev do vračil in ga na krajevno običajen način objaviti.
5. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)
V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to
je, ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo
izvaja v enakih deležih. V primerih, ko pa so interesenti –
naročniki telefonskih priključkov prispevali različno visoke
vložke, pa se mora delež vlaganja izračunati za vsakega
posameznika, nato pa se po enakih delih izvede tudi vračanje.
6. člen
(način, pogoji in rok vračanja)
Vračanje se izvede tako, da neposredni upravičenec
do vračila, proti podpisu lokalne skupnosti, prejme od lokalne skupnosti nalog za dvig določene višine tolarskih sredstev, ki mu pripadajo. Določena višina sredstev se nakaže
na upravičencev osebni račun.
Upravičenec je dejansko upravičen do vračila, kolikor
je ob izgradnji telefonskega omrežja do lokalne skupnosti
poravnal vse obveznosti. Kolikor temu ni tako, mora najprej
poravnati dolg do lokalne skupnosti, preostanek sredstev pa
se upravičencu vrne. Vrnjena sredstva lokalni skupnosti pa
se porabijo izključno za financiranje infrastrukture v tem
lokalni skupnosti.
Kolikor neposredni upravičenec ne živi več, so do
vračila upravičeni njegovi dediči. Dediči morajo enemu
izmed sebe izročiti skupno pisno pooblastilo za dvig vračila, ki ga lokalna skupnost zadrži kot dokazilo. Razdelitev
sredstev med dediči ni v pristojnisti in domeni lokalne
skupnosti.
Vračanje lokalna skupnost začne najkasneje v 30 dneh
po prispetju sredstev vračanja na njen račun. Lokalna skupnost mora vračanje zaključiti najkasneje v treh mesecih. V
primeru, da določenega upravičenca zaradi odselitve ni
več v lokalni skupnosti, le-ta pa njegovega novega naslova
nima oziroma ni znan, se taka sredstva po zaključku vračanja z navedbo upravičenca do njih, vrnejo v državni sklad
za vračanje prekomernih vlaganj v telekomunikacijsko
omrežje RS.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1041/02-1
Dobrna, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.
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GORIŠNICA
3823.

Skupina/Podskupina kontov

Odlok o spremembi proračuna Občine Gorišnica
za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 28. redni seji
dne 29. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi proračuna Občine Gorišnica
za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 2002
(Uradni list RS, št. 108/01) se spremeni tabela v 2. členu,
in sicer:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
tolarjev
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

42
43
III.

proračun leta 2002

413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

46.050
662.107
662.107
2.500
2.500

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-98/2002
Gorišnica, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

v tisoč

proračun leta 2002

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitev
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse na pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

938.902
474.460
285.736
156.128
129.369
239

3824.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in
51/02) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Gorišnica
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica
na 28. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

188.724
8.190
5.909

174.625

464.442
464.442
938.902
74.309
26.059
3.800
44.450
199.986
23.282
96.400
34.254

SKLEP
o imenovanju občinske volilne
komisije
I. V Občinsko volilno komisijo občine Gorišnica se
imenujejo:
1. za predsednika:
Barbara Debevec, roj. 1962, Ulica Jožefe Lacko 35,
Ptuj,
za namestnika predsednika:
Simona Čuš Zamuda, roj. 1973, Gajevci 6,
2. za člana:
Franc Skuhala, roj. 1958, Zamušani 53/b,
za namestnika:
Stanko Dernikovič roj. 1951, Cirkulane 48,
3. za člana:
Vekoslav Čagran, roj. 1958, Tibolci 22,
za namestnika:
Vili Horvat, roj. 1942, Gorišnica 21,
4. za člana:
Slavko Vesenjak, roj. 1981, Placerovci 30,
za namestnika:
Mirko Lesjak, roj. 1955, Cirkulane 68/a.
Št. 002-03-97/2002
Gorišnica, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3825.

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

Na podlagi 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. členu statuta
Občine Gorišnica (Uradni list RS, št 34/99) je Občinski svet
občine Gorišnica na 28. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

Št.

3826.
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Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi 3. člena odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Gorišnica je Občinski svet občine Gorišnica na 28.
redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

SKLEP
SKLEP
o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Gorišnica
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 Gorišnica.
II
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupno znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
III
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini
40 tolarjev za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 20 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
IV
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali kampanje za župana oziroma kandidat za župana mora
v šestdesetih dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu
svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
V
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne
kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve
župana oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo vrnjeno iz občinskega proračuna v treh mesecih po predložitvi dokončnega poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-100/2002
Gorišnica, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

I
Izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda kot obvezne javne službe na območju
Občine Gorišnica izvaja do 1. 1. 2006 Komunalno podjetje
Ptuj d.d.
II
S tem sklepom preneha veljati sklep Občinskega sveta
občine Gorišnica št. 12-2001.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 002-03-99/2002
Gorišnica, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

GROSUPLJE
3827.

Sklep o načinu plakatiranja in reklamiranja na
območju Občine Grosuplje za izvedbo rednih
volitev predsednika Republike Slovenije in
lokalnih volitev – »2002«

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 21. člena odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št.
16/96 ter 66/96) izdaja župan Občine Grosuplje

SKLEP
o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju
Občine Grosuplje za izvedbo rednih volitev
predsednika Republike Slovenije
in lokalnih volitev – »2002«
I
V skladu z razpisom rednih volitev predsednika republike, občinskih svetov in župana (Uradni list RS, št. 66/02) se
za potrebe volilne kampanje na območju Občine Grosuplje
določijo naslednja:
A) Brezplačna plakatna mesta
– notranja stran izložbenih oken in vrat,
– kandelabri, transparenti nad cestami in ulicami,
– oglasne deske.
Za prej našteta mesta, ki niso v lasti občine, morajo
organizatorji volilne kampanje pridobiti ustrezno soglasje lastnikov.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna
plakatna mesta v 20m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih
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cestah na območju Občine Grosuplje in ne bližje kot 2m od
roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih.
Plakatiranje in navezovanje transparentov na drevesih
ni dovoljeno.
B) Odplačna plakatna mesta
Plakatni stebri in dvostranski prostostoječi panoji, s
katerimi upravlja koncesionar Tam-Tam d.o.o., Kamniška
25, Ljubljana (tel. 01/ 434 42 20).
II
Na brezplačnih plakatnih površinah lahko organizatorji
volilne kampanje pripravijo plakatne površine sami in na njih
tudi plakatirajo pod naslednjima pogojema:
– da zagotovijo enakopravnost za vse organizatorje volilne kampanje,
– da po poteku volitev odstranijo propagandni material.
Kolikor organizatorji volilne kampanje po poteku volitev
ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove
stroške odstranil koncesionar občine.
Na odplačnih mestih sme plakatiranje izvajati samo
koncesionar občine.
Vloge za plakatiranje se naslovijo direktno na koncesionarja, in sicer najkasneje do 20. 9. 2002.
Plakatiranje, ki ni v skladu z tem sklepom, ni dovoljeno.
Nadzor bo opravljal občinski komunalni inšpektor, ki bo
zoper kršitelje ustrezno ukrepal.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-1/02
Grosuplje, dne 28. avgusta 2002.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
1. Za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana Občine Hodoš se določi ena volilna enota.
Volilna enota obsega območje celotne Občine Hodoš.
V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta in
župana.
2. Za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov
madžarske narodne skupnosti je volilna enota celotno območje Občine Hodoš.
V tej volilni enoti pripadniki madžarske narodne skupnosti volijo enega člana občinskega sveta – predstavnika
madžarske narodne skupnosti.
Sedež volilne komisije je na Hodošu št. 52.
3. člen
Volitve v občinski svet in volitve župana vodi in izvaja
Občinska volilna komisija občine Hodoš.
4. člen
Volitve članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodne skupnosti vodi in izvaja posebna Volilna
komisija občine Hodoš.
Sedež volilne komisije je na Hodošu št. 52.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 73/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311/02
Hodoš, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

3829.
HODOŠ
3828.

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

Na podlagi 19. do 23. 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 14. ter 15. člena statuta Občine Hodoš
(Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine
Hodoš na 30. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Hodoš
1. člen
Ta odlok določa oblikovanje volilnih enot za volitve
članov občinskega sveta in župana Občine Hodoš.
Občinski svet občine Hodoš šteje sedem članov, od
teh je en član predstavnik madžarske narodne skupnosti.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Hodoš

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02)
ter 24. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št.
21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Hodoš na 30. seji
dne 29. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Hodoš
I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika: Robert Stojko u.d. pravnik, roj. 1965
v Murski Soboti, stalno prebivališče Sebeborci 94
za namestnika predsednika: Marija Stojko-Tratnjek u.d.
pravnik, roj. 1968 v Murski Soboti, stalno prebivališče Žižki
93
za članico: Helena Roman, roj. 1964, stalno prebivališče Hodoš 75

Uradni list Republike Slovenije

Št.

za namestnika članice: Gabriela Roman, roj. 1982,
stalno prebivališče Hodoš 76
za člana: Geza Toth, roj. 1958, stalno prebivališče
Hodoš 13
za namestnika člana: Brigita Abraham, roj. 1979, stalno prebivališče Hodoš 31
za člana: Viljem Peilschmidt, roj. 1958, stalno prebivališče Hodoš 49
za namestnika člana: Arpad Kerčmar, roj. 1974, stalno
prebivališče Krplivnik 29.
II
V občinsko posebno volilno komisijo:
za predsednika: Boris Štefanec u.d. pravnik, roj. 1954,
stalno prebivališče Rožno naselje 38
za namestnika predsednika: Bojan Bočkorec u.d. pravnik, roj. 1974, stalno prebivališče Krplivnik 27
za člana: Sándor Balaic, roj. 1941, stalno prebivališče
Krplivnik 43
za namestnika člana: Franc Könye, roj. 1947, stalno
prebivališče Hodoš 83
za člana: Geza Kerčmar, roj. 1949, stalno prebivališče
Hodoš 67
za namestnika člana: Ernest Tamaško, roj. 1971, stalno prebivališče Hodoš 22
za članico: Katalin Bunderla, roj. 1972, stalno prebivališče Hodoš 26
za namestnika člana: Franc Abraham, roj. 1961, stalno prebivališče Hodoš 15.
III
Sedež občinskih volilnih komisij je v prostorih Občinske uprave občine Hodoš, Hodoš 52.
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I
Vsaka stranka, ki sodeluje na volitvah predsednika države, članov državnega sveta in lokalnih volitev v letu 2002
lahko pridobijo skupno v naselju Hodoš 3 m2 plakatnega
prostora in v vasi Krplivnik po 3 m2 na rednih plakatnih
mestih (na vsakem plakatnem mestu po 1,5 m2) plakatnega
prostora.
II
Za potrebe lokalnih volitev se postavi pet dodatnih plakatnih mest, in sicer v Hodošu 3 plakatna mesta, v Krplivniku pa dva plakatna mesta.
III
Prostor na rednem plakatnem mestu je brezplačen, za
1 m2 plakatnega prostora na dodatnem plakatnem mestu pa
se plača 6.000 SIT po 1 m2 plakatnega prostora. Plačilo od
uporabe plakatnega prostora je prihodek proračuna Občine
Hodoš.
IV
Organizatorji plakatiranja morajo vse plakate potrditi pri
Občinski upravi občine Hodoš. Vsi nepotrjeni plakati se
odstranijo na stroške izvajalca plakatiranja.
V
Ta sklep je bil sprejet na 30. redni seji Občinskega
sveta občine Hodoš 29. 8. 2002 in začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 312/02
Hodoš, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

IV
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja
štiri leta.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 310/02
Hodoš, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

3830.

Sklep o pogojih za pridobitev pravice do
uporabe plakatnih mest za volitve predsednika
države, članov državnega sveta in lokalne
volitve v letu 2002

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/95), 7. člena odloka o plakatiranju
(Uradni list RS, št. 43/97) statuta Občine Hodoš (Uradni list
RS, št. 21/99 in 12/01) izdajam

SKLEP
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za volitve predsednika države,
članov državnega sveta in lokalne volitve
v letu 2002

IG
3831.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe oskrbe s plinom v Občini Ig

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/95), 30. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), ter 5. in 7. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list
RS, št. 55/96), je Občinski svet občine Ig, na 30. redni seji
dne 29. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
oskrbe s plinom v Občini Ig
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(način izvajanja javne službe)
Ta odlok ureja način opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s plinom (v nadaljevanju:
javna služba) in splošne pogoje za dobavo in odjem plina v
Občini Ig.
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2. člen
(obseg dejavnosti)
Javna služba oskrbe s plinom v Občini Ig obsega distribucijo in dobavo zemeljskega in drugega energetskega plina iz omrežja ter upravljanje distribucijskega plinovodnega
omrežja (po standardni klasifikaciji dejavnosti: E/40.20
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži).
3. člen
(območje izvajanja)
Javna služba oskrbe s plinom po distribucijskem omrežju se izvaja na celotnem območju Občine Ig.
4. člen
(izvajalec)
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s plinom v
Občini Ig je Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
Izvajalec ima izključno pravico distribucije, upravljanja
in dobave zemeljskega in drugega energetskega plina.
5. člen
(dopolnilne dejavnosti izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe mora poleg dejavnosti iz 2. člena
opravljati tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju osnovne dejavnosti. Te dejavnosti so predvsem:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe s plinom
v Občini Ig (K/73.10 raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije);
– gradnja omrežja in naprav (F/45.21 Splošna gradbena dela);
– vodenje katastra plinovodnega omrežja in naprav
(K/74.20 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje na
področju energetike (tudi geodetska dejavnost));
– izdajanje soglasij in pogojev v skladu z veljavno zakonodajo na področju urejanja naselij in drugih posegov v
prostor;
– organizacija vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov (K/74.30 Tehnični preizkusi in analize (umerjanje
plinomerov));
– oskrba objektov iz skupnih energetskih virov po toplotnem omrežju (E/40.30 Oskrba s paro in toplo vodo).
6. člen
(distribucijsko in prenosno plinovodno omrežje)
Distribucijsko plinovodno omrežje na območju Občine
Ig je plinovodno omrežje, katerega delovni tlak je manjši ali
enak 16 barov in služi za transport zemeljskega plina do
odjemalcev.
Prenosno plinovodno omrežje na območju Občine Ig
je plinovodno omrežje s priključnimi plinovodi, katerih delovni tlak je večji od 16 barov vključno z regulatorskimi postajami na tem omrežju in služi za transport plina do distribucijskega plinovodnega omrežja ali odjemalcev priključenih neposredno na prenosno omrežje.
7. člen
(izključna pravica gradnje in brezplačna uporaba
javnih površin)
Z uveljavitvijo tega odloka pridobi izvajalec javne službe
izključno pravico gradnje distribucijskega plinovodnega
omrežja, objektov in naprav na področju Občine Ig.
Izvajalec javne službe ima pravico brezplačne površinske in podzemne uporabe zemljiških površin, ki so v lasti
Občine Ig, za izgradnjo in vzdrževanje plinovodnega omrežja in naprav.

Uradni list Republike Slovenije
Izvajalec javne službe mora po končanih delih na uporabljenih javnih površinah vzpostaviti prvotno stanje.
8. člen
(obremenitve in dostop do plinovodnega omrežja)
Plinovodno omrežje in naprave na območju Občine Ig
ni mogoče brez soglasja občine obremeniti s hipoteko ali jih
dati v zastavo. Prav tako na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali okupacijo.
Služnost in druge stvarne pravice je mogoče ustanoviti
na nepremičninah, ki sestavljajo plinovodno omrežje in naprave le s soglasjem občine, če to ne nasprotuje njihovemu
namenu v okviru izvajanja javne službe.
Plinovodno omrežje in naprave na območju Občine Ig
ni mogoče poseči z izvršbo. Za zagotovitev nemotenega
obratovanja in vzdrževanja mora lastnik nepremičnine, preko katere je nujno potreben dostop do plinovodnega omrežja in naprav, proti pravični odškodnini dovoliti dostop do
plinovodnega omrežja in naprav.
9. člen
(izvajanje javne službe ob nastopu višje sile)
Izvajalec javne službe mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah,
nastalih zaradi višje sile.
10. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
Občina Ig ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem
javne službe.
Izvajalec javne službe mora pooblaščeni osebi Občine
Ig omogočiti:
– nadzor nad stanjem objektov in naprav plinovodnega
sistema na območju občine.
– nadzor nad kakovostjo dobavljenega plina.
Nadzor nad izvajanjem je lahko napovedan ali nenapovedan.
11. člen
(lastništvo obstoječega in novega omrežja)
Objekti, omrežje in naprave plinskega sistema, ki se
nahajajo na območju Občine Ig in so v lasti (osnovna sredstva) Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, se statusno ne spreminjajo.
Za gradnjo novih plinovodnih objektov, naprav in omrežij na območju Občine Ig, ki bodo omogočala normalno in
redno oskrbo odjemalcev, zagotovi izvajalec javne službe
vas potrebna finančna sredstva in je tudi njihov lastnik.
12. člen
(upravljanje z napravami)
Izvajalec javne službe mora upravljati z vsemi objekti,
omrežjem in napravami sistema oskrbe s plinom v Občini Ig,
po načelu dobrega gospodarja.
13. člen
(pogoji za izvajanje dejavnosti)
Izvajalec javne službe oskrbe s plinom v Občini Ig,
mora za opravljanje dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti licenco za: distribucijo in dobavo zemeljskega
in drugega energetskega plina ter upravljanje distribucijskega plinovodnega omrežja;
– imeti licenco za distribucijo in dobavo toplote za daljinsko ogrevanje;
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– da je v skladu z 19. členom energetskega zakona
upravičen odjemalec zemeljskega plina;
– da je registriran in ima vsa potrebna dovoljenja za
opravljanje dejavnosti navedene v 2. in 5. členu tega
odloka;
– da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje strokovno
tehničnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na razvoj,
načrtovanje in pospeševanje in gradnjo oskrbe s plinom
(kadri).
14. člen
(izdaja soglasij in javna pooblastila)
Izvajalec ima pri opravljanju gospodarske službe naslednja javna pooblastila:
– izdajanje strokovnih mnenj k vsem predvidenim posegom v prostor;
– izdajanje predhodnih pogojev in soglasij k posegom
v prostor, k prostorskemu planu in občinskemu načrtu;
– izdajanje soglasij k lokacijskim dokumentacijam, soglasij k izdaji gradbenih dovoljen, soglasij k priglasitvam del
in soglasij k izdaji uporabnih dovoljen;
– izdajanje soglasij k priključitvi na plinovodni sistem.
Izvajalec mora pri izdajanju pogojev in soglasij izhajati iz
temeljnih usmeritev resolucije o strategiji rabe in oskrbe
Slovenije z energijo.
15. člen
(prostorski plani občine)
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih planov in občinskega načrta mora izdelovalec, kjer je to mogoče, obvezno
predvideti oskrbo objektov s toploto za ogrevanje in za tehnološke potrebe iz sistema oskrbe s plinom v skladu z
izdanimi predhodnimi pogoji in soglasji izvajalca javne službe.
II. PRIKLJUČEVANJE NA PLINOVODNO
DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
16. člen
(pogoji priključevanja in soglasja)
Odjemalec se priključi na plinovodno omrežje na način
in pod pogoji določenim s tem odlokom in s pravilnikom o
pogojih in tarifnim sistemom za dobavo in odjem plina, ki jih
bo sprejel izvajalec javne službe. V pravilniku o pogojih za
dobavo in odjem plina bodo določeni podrobnejši pogoji
dobave in odjema plina.
17. člen
(izdaja soglasja za priključitev)
Izvajalec javne službe je dolžan na podlagi pisnega
zahtevka izdati odjemalcu soglasje za priključitev stavbe na
plinovodno omrežje v 30 dneh.
Izvajalec lahko zavrne izdajo soglasja in izda zavrnilno
odločbo le v primeru, če je predvidena gradnja v nasprotju s
tehničnimi predpisi, če priključek zaradi tehničnih ali drugih
vzrokov ni mogoče izvesti, če bi zaradi priključitve prišlo do
večje motnje v oskrbi, ali če bi zaradi priključitve nastali
izvajalcu nesorazmerno visoki stroški. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Ig.
Soglasje za priključitev mora vsebovati tehnične, finančne in organizacijske pogoje in obveznosti, ki jih mora izpolniti odjemalec za priključitev stavbe na plinovodno omrežje.
Postopek priključevanja objektov na sistem oskrbe s plinom
se vodi skladno s pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem
plina iz plinovodnega omrežja.
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18. člen
(samovoljna priključitev)
Samovoljna priključitev posameznega objekta (stavbe)
ali dela objekta (stavbe) ter kasnejši odjem plina brez soglasja ali na način, ki ni v skladu s tem odlokom in izdanim
predhodnim ali dokončnim soglasjem se šteje za neupravičeni odjem.
19. člen
(plinski priključki)
Stroške izgradnje in vzdrževanja plinskega priključka
nosi odjemalec, medtem ko strokovni nadzor nad gradnjo
lahko opravi le izvajalec javne službe.
Neposredno priključitev plinovodnega priključka na plinovodno omrežje lahko opravi le izvajalec javne službe.
20. člen
(stroški pregledov plinskih priključkov)
Stroški rednih in izrednih pregledov plinskih priključkov
po priključitvi stavbe na plinovodno omrežje bremenijo izvajalca javne službe.
21. člen
(obveznost priključitve)
Na območju Občine Ig je priključitev objektov na distribucijsko plinovodno omrežje obvezna, če je to predvideno s
prostorskimi izvedbenimi akti ali s programom sanacije ekološkega stanja okolja, ki jih sprejme pristojni občinski organ.
22. člen
(sprememba sistema ogrevanja)
Odjemalci, ki se že oskrbujejo z energijo iz sistema
oskrbe s plinom izvajalca, lahko spremenijo sistem oskrbe
le v naslednjih primerih:
– če preidejo na uporabo obnovljivih virov energije, ki
ne onesnažujejo okolja,
– če pridobijo pozitivno soglasje Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, ki ga izda v primerih, ko
obstoječi oskrbovalni sistemi ne morejo zagotoviti potrebne
energije.
23. člen
(navodila za varno ravnaje s plinom)
Ob priključitvi stavbe na plinovodni sistem mora izvajalec javne službe vročiti odjemalcu pisna navodila glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina. Odjemalec
mora poskrbeti za seznanitev vseh neposrednih uporabnikov plina v stavbi s temi navodili.
III. DOBAVA PLINA
24. člen
(odjemalec)
Odjemalec je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki
ima z izvajalcem javne službe sklenjeno pisno pogodbo o
dobavi plina.
Če pogodba ni sklenjena v pisni obliki, je odjemalec
lastnik objekta ali dela objekta priključenega na plinovodno
omrežje in oskrbovanega s plinom.
25. člen
(dolžnost izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe (distributer) je dolžan dobavljati
plin odjemalcem nepretrgano, razen v primerih višje sile in
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drugih objektivnih razlogih. Plin bo imel tehnične karakteristike in kalorično vrednost, ki jo bo lahko pri svojih dobavah
zagotavljal transporter plina. Izvajalec javne službe je dolžan
odjemalcem zagotoviti potreben delovni tlak plina na mestu
odcepa za priključek od distribucijskega omrežja.
Izvajalec javne službe (distributer) mora dobavljati plin
tudi v primeru, če ima zaradi cene plina, določene z ukrepom državnega organa ali občine pri oskrbi s plinom izgubo.
V primeru iz drugega odstavka ima izvajalec javne službe pravico zahtevati povračilo izgube od občine, če je
ukrep izdal njen organ.
26. člen
(spremembe pri odjemalcu)
Odjemalec plina je dolžan sporočati izvajalcu javne
službe vse spremembe svojega statusa, naslova, spremembo namena in velikosti odjema ali spremembo lastništva s
plinom oskrbovanih objektov najkasneje v osmih dneh po
nastali spremembi pisno s predložitvijo ustreznih dokumentov. Vse stroške, ki nastanejo v zvezi s spremembami nosi
odjemalec.
27. člen
(ustavitev dobave plina)
Izvajalec javne službe lahko ustavi oziroma začasno
ustavi odjemalcu dobavo plina po predhodnem pisnem obvestilu oziroma brez predhodnega pisnega obvestila, le v
primerih in na način, določen v energetskem zakonu, tem
odloku ter v pravilniku o pogojih in tarifnem sistemu za
dobavo in odjem plina.
28. člen
(pregled odjemalčevih plinskih napeljav)
Izvajalec javne službe ima pravico redno pregledovati
plinsko napeljavo v objektu, izvajati preizkus brezhibnosti
plinske napeljave na stroške odjemalca. Izredni pregled lahko izvede ob upravičenem sumu izhajanja plina.
29. člen
Redne preglede in zamenjavo dotrajanih plinomerov
opravlja v skladu z veljavnimi predpisi izvajalec javne službe.
30. člen
(okvare na plinskih napeljavah)
Odjemalec plina je dolžan nemudoma javiti izvajalcu
javne službe vsako zaznano okvaro na plinovodnem omrežju
ali na plinski napeljavi v objektu ter izvesti potrebne nujne
ukrepe v skladu s prejetimi navodili distributerja za ukrepanje v takih primerih.
31. člen
(dežurna služba)
Izvajalec javne službe je dolžan organizirati lastno
24-urno dežurno službo, tako da usposobljeni delavci izvajalca pridejo k odjemalcu, ki je sporočil izhajanje plina najkasneje v 60 minutah po obvestilu.
Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, da sporoči izhajanje ali okvaro na distribucijskem
omrežju tretja oseba.
32. člen
(kataster plinovodnega omrežja)
Izvajalec je dolžan voditi in vzdrževati kataster plinovodnega omrežja in naprav in hraniti dokumentacijo o priključitvah odjemalcev na omrežja.
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33. člen
(pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina)
Podrobnejša ravnanja in ukrepanja pri dobavi in odjemu plina se določijo s pravilnikom o pogojih za dobavo in
odjem plina iz omrežja Javnega podjetja Energetika, d.o.o.,
Ljubljana.
IV. CENA PLINA
34. člen
(tarifni sistem)
Višino tarifnih postavk plina (prodajne cene plina) za
različne kategorije odjemalcev, izhodiščno povprečno ceno
plina ter način obračunavanja in plačevanja plina določa
tarifni sistem za dobavo in odjem plina iz omrežja Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, ki ga sprejme izvajalec javne službe v soglasju s pristojnim organom
Občine Ig. Tarifni sistem se objavi v uradnih objavah občinskega glasila Mostiščar in začne veljati naslednji dan po
objavi.
35. člen
(cene plina in spremembe)
Povprečna cena plina vsebuje nabavno ceno plinaekološko takso, stroške upravljanja in vzdrževanja, premoženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala, amortizacijo, dobiček, stroški, ki jih povzroči država ali lokalna skupnost ter druge stroške v zvezi z oskrbo odjemalcev s plinom.
Metodologijo spreminjanja povprečne cene plina se
podrobno določi v metodologiji spreminjanja povprečne cene plina, ki jo sprejme izvajalec javne službe v soglasju s
pristojnim organom občine.
Cene plina se spreminjajo v skladu z metodologijo za
spremembo cen plina in tarifnim sistemom.
36. člen
(višina tarifnih postavk – cena plina)
Izvajalec mora prodajati plin odjemalcem v Občini Ig po
tarifnih postavkah (cenah).
Višina tarifnih postavk plina (prodajne cene plina) za
različne kategorije odjemalcev ter način obračunavanja in
plačevanja plina, določa tarifni sistem za dobavo in odjem
plina.
37. člen
(plačilo drugih storitev)
Storitve, ki jih izvajalec javne službe opravlja kot dopolnilno dejavnost, se obračunavajo po ceniku izvajalca javne
službe.
V. KAZENSKA DOLOČBA
38. člen
(prekrški)
Pravna oseba, ki odjema plin iz plinovodnega sistema v
nasprotju z določbami tega odloka, se kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo do 300.000 SIT.
Fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka,
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 100.000 SIT.
Odgovorna oseba pravne, se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena z denarno kaznijo do
100.000 SIT.
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VI. KONČNE DOLOČBE
39. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem določb odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
40. člen
(uskladitev aktov izvajalca javne službe)
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana
mora uskladiti svoje akte s tem odlokom v 6 mesecih od
dneva uveljavitve tega odloka.
41. člen
Izvajalec javne službe mora v roku 3 mesecev od dneva
uveljavitve tega odloka izdelati in poslati v soglasje pristojnemu organu Občine Ig:
– pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina;
– tarifni sistem za dobavo in odjem plina;
– metodologijo spreminjanja povprečne cene plina.
42. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem
uradnem glasilu Mostiščar.
Št. 352-04/02
Ig, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.
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Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom, je dovoljeno samo s soglasjem lastnika naprave. Izrecno ni dovoljeno plakatiranje na drevesih,…..
Prelepljenje in uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma
nameščati nove plakate.
IV
Za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili, ki omogočajo osnovno informiranje volivcev, se določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
– pri novi pošti – osem plakatnih mest (obe strani)
– v Rastovki – štiri plakatna mesta (leva stran)
– v Mateni – štiri plakatna mesta (desna stran)
– v Stajah – štiri plakatna mesta (desna stran)
– v Kremenici – štiri plakatna mesta (leva stran)
Skupno torej 24 brezplačnih plakatnih mest formata
70 x 50 cm.
Kolikor bo oglaševalcev več, kot pa je predvidenih plakatnih mest, bo občina zagotovila dodatna plakatna mesta.
V
Skladno z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na
podlagi javnega žrebanja, ki bo v sejni sobi Občine Ig, na
naslovu Ig 50, dne 2. 10. 2002 ob 16. uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do petka
27. 9. 2002 do 12. ure v sprejemno pisarno Občine Ig, na
naslovu Ig 50, Ig, pisno sporočiti namero za sodelovanje v
volilni kampanji za lokalne volitve 2002 (volitve občinskih
svetnikov in volitve župana) in za volitve predsednika države
2002.
VI
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na
zanj določenem mestu.

3832.

Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času
volilne kampanje za lokalne volitve 2002 in
volitve predsednika države 2002

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 96/94 in 17/97) in 9. člena odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Ig, je Občinski svet občine Ig na
30. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi mest za plakatiranje v času volilne
kampanje za lokalne volitve 2002 in volitve
predsednika države 2002
I
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur
pred dnevom glasovanja.
II
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične
stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
III
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih in odplačnih
plakatnih mestih iz tega sklepa.

VII
Skladno z dogovorom z upravljavcem in proti plačilu,
sme organizator volilne kampanje plakate z volilno propagandnimi sporočili nameščati tudi na reklamnih panojih, ki
jih za ta namen določi upravljavec.
VIII
Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni
material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.
Občina bo na krajevno običajen način objavila ime
upravljavca odplačnih reklamnih panojev.
IX
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
8 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in
druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest tega
sklepa, sicer jih bo na njihove stroške odstranil upravljavec.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v glasilu Mostiščar.
Št. 015-03/00-100
Ig, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.
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JESENICE
3833.

Skupina/Poskupina kontov

Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto
2003

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 20/01), 10. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet
občine Jesenice na 42. seji dne 25. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Jesenice za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA

403 Plačila domačih obresti
3.530
409 Rezerve
12.097
41 TEKOČI TRANSFERI
1,080.995
410 Subvencije
21.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 456.268
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
31.414
413 Drugi tekoči domači transferi
573.313
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
751.007
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
751.007
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
95.233
430 Investicijski transferi
95.233
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
5.671
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Proračun leta 2003

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Jesenice za
leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Proračun leta 2003
Skupina/Poskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,734.312
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1,720.858
70 DAVČNI PRIHODKI
1,143.037
700 Davki na dohodek in dobiček
816.945
703 Davki na premoženje
194.614
704 Domači davki na blago in storitve
131.478
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
577.821
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
436.326
711 Takse in pristojbine
11.844
712 Denarne kazni
687
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.100
714 Drugi nedavčni prihodki
122.864
72 KAPITALSKI PRIHODKI
104.691
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
92.079
721 Prihodki od prodaje zemlje
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
12.612
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
908.763
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
908.763
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2,728.641
40 TEKOČI ODHODKI
801.406
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
212.303
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
30.788
402 Izdatki za blago in storitve
541.688

Skupina/Poskupina kontov

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

800
800
800

–
–

800

C) Račun financiranja
Proračun leta 2003
Skupina/Poskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX)

–
–
6.450
6.450
6.450
21
–6.450
–5.671

3. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se
lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
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Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot
proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5%
prejemkov proračuna.
III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega
varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva
za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno
varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
5. člen
Občina Jesenice v letu 2003 razpolaga s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2003 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo
občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega
proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov,
razen prejemkov, ki so kot namenska sredstva določena z
zakonom o javnih financah, zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in drugo področno zakonodajo.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu,
posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v
skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago
in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij,
če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali
sklepa oziroma odredbe župana.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
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Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju in obrestovanju predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej
ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej
ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma
od njega pooblaščena oseba, ki o tem v mesecu juliju poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
15,000.000 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski svet. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
13. člen
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu pripravijo župan in posredni
uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja tekočega leta in ga skupaj z zaključnim računom proračuna predložijo v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo
premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska
uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
14. člen
Neposredni uporabniki proračuna so dolžni zagotavljati
popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in
vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
15. člen
Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za pravilnost
nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki
odrejajo izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za
neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.

Stran

8552 / Št. 78 / 6. 9. 2002

16. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe
sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri posrednem uporabniku.
17. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in
predložiti finančne načrte za leto 2003 najpozneje v 30 dneh
po sprejetju občinskega proračuna.
V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže
realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov
za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu
ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so
bila sredstva zagotovljena.
O prerazporeditvi in s tem o veljavnem proračunu župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
19. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov
42 in 43) ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41) ne
sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
20. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. PRORAČUNSKI NADZOR
21. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
22. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo
porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu
z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno
ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi financiranje.
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VI. ZADOLŽEVANJE
23. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v okvirih,
ki so določeni v splošnem delu proračuna.
24. člen
Javno podjetje in posredni uporabniki se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem občine.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in posrednih porabnikov v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
25. člen
Če bo v letu 2004 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.
Št. 403-37/02
Jesenice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

3834.

Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih na
območju Občine Jesenice

Na podlagi 3., 17. in 18. člena zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 61/00),
21., 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 –
popr., 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) in 10.
člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je
Občinski svet občine Jesenice na 42. seji dne 25. 7. 2002
sprejel

ODLOK
o ureditvi cestnega prometa v naseljih
na območju Občine Jesenice
l. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom so določeni ukrepi za ureditev cestnega prometa in zagotovitev prometne varnosti na javnih prometnih površinah v naseljih na območju Občine Jesenice, z
namenom zagotovitve nemotenega in varnega prometa.
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2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, so obrazloženi v 19. členu zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 14. členu zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 29/97) in imajo enak pomen.
Javne prometne površine po določbah tega odloka so
vse kategorizirane ceste in nekategorizirane občinske ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, avtobusna postajališča in urejene pešpoti ter vse druge
prometne površine, ki jih kot javne določa zakonodaja ali
občinski predpisi.
3. člen
(upravljavec javnih prometnih površin)
Z javnimi prometnimi površinami v naseljih na območju
Občine Jesenice upravlja Občina Jesenice.
4. člen
(javna služba vzdrževanja javnih prometnih površin)
Vzdrževanje javnih prometnih površin je gospodarska
javna služba.
Vzdrževanje javnih prometnih površin izvaja Javno komunalno podjetje, v lasti Občine Jesenice (v nadaljevanju
besedila: organizacija za vzdrževanje javnih prometnih površin).
ll. PROMETNA UREDITEV
5. člen
(promet na javnih prometnih površinah)
Promet na javnih prometnih površinah iz drugega člena
tega odloka se odvija na način in pod pogoji, določenimi s
postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni
javni prometni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje
ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Omejitve uporabe ceste
6. člen
(omejitev vožnje tovornih vozil)
Znotraj naselij v Občini Jesenice je prepovedan tranzitni promet tovornih vozil.
7. člen
(omejitev vožnje kandidatov za voznike)
Na območju Občine Jesenice je na regionalnih cestah
prepovedana vožnja kandidatov za voznike motornih vozil
med 5. in 8. uro in med 13.30 in 14.30, kar uredi pristojen
občinski upravni organ za ceste z avto šolami, ki izvajajo to
dejavnost.
Praktično usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil ni dovoljeno na dovoznih priključkih k šolam, zdravstvenim in vzgojno varstvenim zavodom.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
8. člen
(omejitev hitrosti)
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko, zaradi
varnosti ceste in prometa, na posameznih območjih v naseljih, omeji hitrost vozil pod 50 km/h.
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Ureditev mirujočega prometa
9. člen
(opredelitev javnih parkirnih površin)
Na območju Občine Jesenice so za parkiranje vozil
namenjene javne parkirne površine.
Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na
parkirna mesta za posamezna vozila.
Kjer so javne parkirne površine označene s talno označbo, je parkiranje dovoljeno le znotraj zaznamovanih parkirnih mest.
Javne parkirne površine so splošne in posebne.
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene ali druge
odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati zapornice, kakšne druge ovire ali puščati
kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta,
razen s posebnim dovoljenjem pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, na vlogo povzročitelja odpadkov.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki
ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim in četrtim
odstavkom tega člena.
10. člen
(splošne parkirne površine)
Splošne parkirne površine so vse parkirne površine na
javnih parkirnih površinah, razen posebnih parkirnih površin.
Parkiranje na splošnih parkirnih površinah je dovoljeno
le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki
urejajo cestni promet. Voznik na splošni parkirni površini
lahko parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je splošni
parkirni prostor določen.
Na splošnih parkirnih površinah, kjer je čas parkiranja
omejen, mora voznik čas prihoda označiti na vidnem mestu
v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati.
Za označitev časa prihoda se uporabljajo parkirne ure
ali parkirni listki. Način označitve časa prihoda je razviden s
prometnega znaka.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
11. člen
(posebne parkirne površine)
Posebne parkirne površine so:
1. varovane parkirne površine, na katerih je parkiranje
ob plačilu parkirnine urejeno tako, da je zagotovljeno varovanje parkiranih vozil;
2. rezervirane parkirne površine za potrebe pravnih
oseb ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti;
3. parkirne površine, namenjene izključno parkiranju
avtotaxi vozil,
4. druge posebne parkirne površine, ki so kot take
določene s predpisi ali odločbo pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste.
Posebne parkirne površine na podlagi vloge ali po
uradni dolžnosti določi pristojen občinski upravni organ za
ceste.
Posebne parkirne površine morajo biti označene s prometno signalizacijo in označbo na vozišču. Stroški postavi-
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tve signalizacije na teh prostorih bremenijo uporabnika, razen prostorov, ki so namenjeni parkiranju intervencijskih
vozil in vozil invalidov.
Na posebnih parkirnih površinah lahko parkirajo samo
tista vozila, ki so jim parkirne površine namenjene in za čas,
ki je za to določen.
Parkirne površine za potrebe službenih vozil se lahko
rezervirajo za posamezne časovne termine ter se v ostalem
času uporabljajo kot splošne parkirne površine.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega
člena.
12. člen
(vzdrževanje, škoda, parkirnina, najemnina)
Upravljavec javne parkirne površine skrbi za vzdrževanje prometne signalizacije, za red in čistočo in ne odgovarja
za škodo, ki nastane na vozilu, ki se nahaja na javni parkirni
površini.
Za parkiranje vozil na splošnih parkirnih površinah mora voznik plačati parkirnino, če je tako določeno in na parkirišču to tudi označeno. Za uporabo posebnih parkirnih površin plačujejo vozniki najemnino.
Višino parkirnine in višino najemnine določi Občinski
svet občine Jesenice.
13. člen
(prostori za parkiranje tovornih vozil in avtobusov)
Na javnih prometnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil in avtobusov.
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na
za to določenih in s prometno signalizacijo označenih parkirnih površinah.
Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko izjemoma, na prošnjo stranke, z odločbo dovoli in določi pogoje za
ustavitev in parkiranje tovornih vozil in avtobusov na drugih
površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če stranka za to
izkaže upravičen interes in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu in če je glede na tehnične lastnosti parkirne
površine to dopustno.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 SIT.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.
Območja umirjenega prometa
14. člen
(določitev območja)
Za območje umirjenega prometa se določi del ceste ali
cesto v naselju ali del naselja, kjer obstaja povečana nevarnost za varnost udeležencev v prometu.
Območja umirjenega prometa določi Občinski svet občine Jesenice.
V območju umirjenega prometa imajo prednost pešci.
Območja za pešce
15. člen
(opredelitev območja)
Območje za pešce je prometno območje, namenjeno
izključno pešcem. V območju za pešce lahko vozijo upora-
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bniki posebnih prevoznih sredstev (otroška prevozna sredstva, bolniški vozički ter športni pripomočki in naprave –
rolke, kotalke), vendar ne smejo ovirati ali ogrožati prometa
pešcev. V območju za pešce lahko vozijo tudi kolesarji,
vendar ne smejo ovirati ali ogrožati prometa pešcev.
Območje za pešce določi Občinski svet občine Jesenice. Območje, odrejeno za pešce, se označi s predpisano
prometno signalizacijo.
V območju za pešce je promet v vsakem času dovoljen
za nujne vožnje vozilom Ministrstva za notranje zadeve –
policije, reševalne službe, gasilcev, republiških in lokalnih
javnih gospodarskih služb in zdravstvene službe ob obiskih
bolnikov.
Za kakršenkoli izredni dovoz v območje za pešce ali
prometne površine, na katerih je prepovedan promet za
določene vrste vozil, je potrebno dovoljenje, ki ga izda pristojen občinski upravni organ za ceste.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Območje omejene hitrosti
16. člen
(opredelitev območja)
Za območje omejene hitrosti lahko pristojen občinski
upravni organ za ceste, na predlog krajevne skupnosti, določi naselje ali del naselja, kjer je zaradi gostote prometa
pešcev in njihove varnosti, potrebno omejiti hitrost vozil pod
50 km/h. Hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
Naprave in ukrepi za umirjanje prometa
17. člen
(umirjanje prometa)
Za umirjanje cestnega prometa se izbere taka fizična,
svetlobna ali druga naprava, ki udeležencem v cestnem
prometu onemogoči vožnjo z neprimerno hitrostjo ali se jih
opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.
Fizične naprave za umirjanje prometa je dovoljeno postavljati le v naseljih. Pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob
katerih je zaradi varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju, je postavitev fizičnih naprav obvezna.
Vrsto naprave in ukrepa za umirjanje prometa določi na
predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
v soglasju s krajevno skupnostjo, pristojen občinski upravni
organ za ceste.
Določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem
prometu
Živali v prometu
18. člen
(udeležba živali v prometu)
Jezdeci smejo uporabljati le poti za jezdece. Vozišča
občinskih cest in druge javne prometne površine smejo
jezdeci uporabljati le s posebnim dovoljenjem, ki ga izda
pristojen občinski upravni organ za ceste. Posebno dovoljenje se lahko izda posamezniku ali skupini jezdecev, na
predlog posameznika ali krajevne skupnosti. Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali brez
nadzora.
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Domače živali (psi, mačke, drobnica ali večje živali), ki
lahko ogrožajo promet, so lahko na cesti le v spremstvu
osebe, ki jih varno vodi. Pse in druge živali, ki lahko ogrožajo promet ali pešce, se sme voditi po javnih prometnih
površinah le na vrvici.
Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih gonič
goni v čredi. Če je živali veliko, jih je treba razdeliti v posamezne skupine in med njimi pustiti dovolj prostora za druge
prometne udeležence, zlasti za motorna vozila, ki prehitevajo čredo.
Živali je treba goniti ali voditi tako, da drugi udeleženci v
cestnem prometu niso ovirani. Spremljati jih mora primerno
število goničev ali vodičev. Voznik motornega vozila mora
posebno paziti na nepredvidljivost živali in temu primerno
prilagoditi hitrost vožnje.
Živali je treba voditi ali goniti čim bliže desnemu robu
vozišča, če je le mogoče, pa po robu vozišča ali bankini.
Živali, ki so ob občinskih cestah, morajo biti pod nadzorom ali zavarovane tako, da ne morejo priti na občinsko
cesto.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek jezdec, gonič ali vodič oziroma lastnik živali, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.
19. člen
(čiščenje občinskih cest)
Gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec mora poskrbeti, da bo občinska cesta po gonjenju in vodenju živali ali po
jezdenju po občinski cesti, ostala čista kakršnihkoli nesnag.
Če te živali onesnažijo občinsko cesto z iztrebki, jih
morajo gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec, za njimi
počistiti.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec oziroma lastnik
živali ali lastnik psa, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
III. POSEBNE STORITVE NA PROMETNIH POVRŠINAH
20. člen
(posebna uporaba javnih prometnih površin)
Javne prometne površine se z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste lahko uporabljajo
tudi za:
1. občasno postavljanje prodajnih stojnic, kioskov, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, panojev, stebrov in
podobno,
2. izvajanje športnih prireditev,
3. organizacijo zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev, kadar to ne moti prometa.
V primeru zapore občinske ceste zaradi prireditev, se
uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah (Uradni list
RS, št. 54/99).
Če občinski inšpektor, pristojen za ceste, ugotovi, da
je na javni prometni površini postavljen objekt iz prvega
odstavka tega člena brez dovoljenja pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, ali v nasprotju z dovoljenjem, z
odločbo odredi takojšnjo odstranitev takšnega objekta na
stroške lastnika objekta.
Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
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21. člen
(polje preglednosti)
Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v
bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali
železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) prepovedano
saditi drevje in grmičevje ali postavljati predmete ali storiti
karkoli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost
občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
Zato je dovoljena višina živih mej, ograj in drugih objektov ob občinskih cestah 0,7 metra v višino od nivelete vozišča in najmanj 0,5 metra od robu vozišča. Glede preglednosti ceste se uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah.
Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik – posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
22. člen
(dovoz in odvoz blaga)
Javne prometne površine se smejo praviloma uporabljati samo za promet. Za potrebe dostave blaga fizičnim in
pravnim osebam se za to uporabljajo funkcionalne površine
ob stavbah in za to določene površine, ki so zunaj javne
prometne površine.
Izjeme pri določbi iz prejšnjega odstavka tega člena so
dovoljene samo v primerih, ko oskrba ni možna na drug
način kot z javne prometne površine. Dostava in odvoz blaga
na javnih prometnih površinah ne sme onemogočati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja
in hitro. Po odstranitvi blaga mora naročnik uporabljeno
prometno površino očistiti.
Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
23. člen
(čiščenje javnih prometnih površin)
Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz
komunalnih in drugih odpadkov morajo izvajalci organizirati
tako, da je promet čim manj oviran.
Pred začetkom čiščenja, odvoza odpadkov, vzdrževalnih del na cesti in opravil zimske službe, lahko izvajalec
postavi prometne znake za prepoved parkiranja na odsekih
cest, kjer bo izvajal ta dela.
24. člen
(dolžnost lastnikov)
Lastniki oziroma najemniki stanovanjskih hiš ter lastniki
oziroma najemniki lokalov, so dolžni:
– odstranjevati ledene sveče s ceste oziroma ulične
strani zgradb,
– namestiti in redno vzdrževati žlebove in odtočne cevi
na cestni strani zgradb,
– čistiti lastne površine ob objektih tako, da ne onesnažujejo javnih prometnih površin in ne ovirajo ali ogrožajo
prometa.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
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Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
25. člen
(dela na javnih prometnih površinah)
Za vsa dela na javnih prometnih površinah, razen za
redna vzdrževalna dela, mora izvajalec del pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojen občinski upravni organ za ceste. Ob
izdaji dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe odloka o
občinskih cestah.
Dela na javnih prometnih površinah (gradnja, rekonstrukcija ipd.) se morajo opravljati tako, da je zagotovljena
varna vožnja vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem
prometu.
Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti, mora biti
ponoči in ob slabi vidljivosti predpisano označeno. Kadar je
potrebno zaradi del postaviti gradbeni oder, mora izvajalec
zagotoviti varno hojo pešcev, oder pa postaviti tako, da ne
bo ogrožal udeležencev v prometu.
Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
26. člen
(označitev oseb pri delu na cestah v naseljih)
Osebe, ki izvajajo dela na cestah v naseljih, ki niso
popolnoma zaprte za promet, morajo nositi oblačila, ki so
vidna na večjo razdaljo ali površnike, ponoči pa morajo biti
oblačila dodatno označena s posebnimi odsevnimi materiali
ali telesi.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
27. člen
(ureditev gradbišča)
Gradbišča na in ob občinskih cestah v naseljih je potrebno urediti tako, da bo ob dežju onemogočeno odnašanje
gradbenega in drugega materiala na cesto. Pri vključevanju
vozil iz gradbišča ali druge neutrjene površine na cesto je
potrebno odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaženju in
počistiti meteorno kanalizacijo. Če tega izvajalec del ne
stori, to takoj na njegove stroške stori vzdrževalec občinskih
cest.
V času zmanjšane vidljivosti in v nočnem času mora biti
gradbišče oziroma zapora dobro vidna in osvetljena ter označena z oranžnimi utripajočimi lučmi.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec del, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena, odgovorna oseba izvajalca del pa z denarno kaznijo
20.000 tolarjev.
IV. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL
IN POSTAVITEV NAPRAVE, S KATERO SE PREPREČI
ODPELJATI NEPRAVILNO PARKIRANO VOZILO
28. člen
(nepravilno parkirano vozilo)
Vozilo je nepravilno parkirano, če je parkirano:
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1. na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m
pred prehodom,
2. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali kolesarskem pasu,
3. na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od prehoda oziroma proge,
4. v križišču in v razdalji, manj kot 5 m od najbližjega
prečnega roba vozišča,
5. v predoru, podvozu, galeriji, na mostu in nadvozu,
6. na označenem avtobusnem postajališču ali manj kot
15 m od njega; dovoljena je ustavitev na postajališču izven
vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet,
7. na ozkem in nepreglednem odseku ceste (v ovinku,
pod klancem), če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti
mimo,
8. na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno
črto ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na
cesti širok manj kot 3 m,
9. na pospeševalnem, zaviralnem, prehitevalnem in
odstavnem pasu,
10. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeno prometno signalizacijo ali napravo, ki daje svetlobne ali
zvočne signale,
11. na vozišču ceste, razen če je prometni režim urejen drugače,
12. na vseh javnih prometnih površinah, ki niso namenjena prometu vozil,
13. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu,
14. na cestah v naseljih z dvema ali več prometnimi
pasovi za vožnjo v isto smer,
15. na označenem parkirnem prostoru za invalide,
16. na označenih poteh, namenjenih intervencijskim
vozilom,
17. na zelenicah, zelenih površinah in v parkih,
18. pred vhodom v stavbo ali garažo oziroma na dovozu do stavbe,
19. na posebnih parkirnih površinah, ki so označene,
20. v pasaži ali hišnem prehodu za pešce,
21. na prostorih, določenih za razkladanja dostavnih
vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, zabojniki za odpadke, pred
ali na poteh za invalide ipd.),
22. na cestišču, ki je posebej označeno s posebno
obvestilno tablo, na kateri je odrejena splošna prepoved
prometa zaradi izvedbe prireditve in zaradi čiščenja snega s
prometnih površin (parkirišča in deli cest) ali iz drugih razlogov, v zvezi z vzdrževanjem javnih prometnih površin,
23. na delih javne parkirne površine med vrisanimi
parkirnimi mesti, tako, da onemogočajo izvoz že parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisano parkirno mesto in,
če vozilo ni parkirano med vrisanim parkirnim mestom (boksom), kjer so le-ti vrisani,
24. na označbah na vozišču, ki so namenjene urejanju
prometa, obveščanju in vodenju udeležencev v cestnem
prometu (križi, otoki, črte, napisi in druge označbe).
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 20., 21., 22. in 23.
točko tega člena, z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 15., 16.,
19. in 24. točko tega člena, z denarno kaznijo 15.000
tolarjev pa se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 17. točko tega člena.
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29. člen
(odvoz vozil in montaža naprave)
Občinski inšpektor, pristojen za ceste in občinski redar
sta pooblaščeni uradni osebi v Občini Jesenice, ki lahko na
kraju samem odredita odvoz nepravilno parkiranega vozila z
vozilom za odvoz (pajek), oziroma na vozilo postavita napravo, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo
(lisica).
Odvoz vozila se odredi, če je vozilo ustavljeno ali parkirano:
1. na površinah, kjer je to izrecno prepovedano s prometno signalizacijo,
2. na označenem parkirnem mestu za invalide in na
prostoru, ki je namenjeno intervencijskim vozilom,
3. na pločniku, tako, da ovira gibanje pešcev,
4. na kolesarski stezi ali poti,
5. na ali pred komunalnimi napravami (jaški, zabojniki
za odpadke, hidranti, zapornice),
6. pred vhodom v garažo, stavbo, dvorišče, parkirišče,
ipd.,
7. na zelenih površinah, ki niso v privatni lasti in parkih.
Kadar vozilo ogroža druge udeležence v cestnem prometu, odredi odstranitev vozila policist.
Odvoz nepravilno parkiranih vozil opravlja organizacija
za vzdrževanje javnih prometnih površin.
Postopek za odvoz nepravilno parkiranih vozil, način
prevzema vozila in stroški za odvoz vozila, se predpišejo s
pravilnikom.
Postopek za postavitev in odstranitev lisic, odvoz vozila, način prevzema vozila in stroški celotnega postopka, se
predpišejo s pravilnikom.
V. ODVOZ POČITNIŠKIH PRIKOLIC IN ZAPUŠČENIH
VOZIL
30. člen
(prepoved opustitve)
Na javnih prometnih površinah in drugih javnih površinah (zelenice, parki ipd.) je prepovedano puščati zapuščena in dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala priklopna vozila, ter zasesti te površine z drugimi predmeti.
Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih
tablic ali ni registrirano ali nihče ne skrbi zanj ali je poškodovano.
V nadaljevanju vse, kar je predpisano za zapuščena
vozila, velja tudi za dotrajana vozila, počitniške prikolice in
ostala priklopna vozila ter predmete iz prvega odstavka tega
člena.
Odvoz se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena in je
lastnik zapuščenega vozila, odgovorna oseba pravne osebe
pa z denarno kaznijo 40.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
31. člen
(odreditev odvoza)
Občinski inšpektor, pristojen za ceste, policist ali občinski redar (v nadaljevanju besedila: pooblaščena oseba),
odredijo odvoz zapuščenih vozil na javnih prometnih površinah in drugih javnih površinah. Pritožba ne zadrži izvršitve
odvoza.
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32. člen
(izvajalec)
Odvoze in hrambo opravlja organizacija za vzdrževanje
javnih prometnih površin.
33. člen
(postopek)
Pooblaščena oseba mora najprej ugotoviti zadnjega
uradnega lastnika vozila in mu odrediti odstranitev vozila na
njegove stroške.
Če lastnik v 8-dnevnem roku od vročitve odredbe ne
odstrani vozila, pooblaščena oseba odredi odstranitev na
stroške lastnika.
V primeru, ko pooblaščena oseba ne more ugotoviti
lastnika, vozilo označi s posebno nalepko o odstranitvi vozila, na kateri mora biti zaporedna številka, datum, žig Občine
Jesenice in napis »POSTOPEK ZA ODVOZ«.
O najdenem zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi
mora pooblaščena oseba sestaviti zapisnik, ki mora vsebovati:
– dan, uro in lokacijo najdbe vozila,
– tip vozila,
– barvo vozila,
– registrsko številko (če jo ima),
– stanje vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je znan,
– če je vozilo poškodovano, se v zapisniku navedejo
še drugi podatki, ki so potrebni za identifikacijo lastnika
vozila,
– fotografijo vozila,
– datum opozorila lastniku vozila,
– lokacijo hrambe vozila,
– opis odvoza avtomobila.
Najkasneje po preteku desetih dni hrambe zapuščenega vozila je organizacija za vzdrževanje javnih prometnih
površin dolžna pozvati lastnika zapuščenega vozila, da le-to
prevzame proti plačilu vseh stroškov. Istočasno mora obvestiti lastnika tudi o tem, da bo vsaka nadaljnja storitev –
hramba, bremenila lastnika in o tem, da se šteje, da se
lastnik zapuščenega vozila po preteku 30 dni hrambe odpoveduje lastništvu in se vozilo lahko proda na javni dražbi.
Organizacija za vzdrževanje javnih prometnih površin
ima pridržano pravico na odpeljanih vozilih, dokler ni plačan
odvoz.
Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, organizacija za
vzdrževanje javnih prometnih površin razglasi najdbo z oglasom na oglasni deski Občine Jesenice ali na drug krajevno
običajen način. V razglasu se tudi navede, da po preteku 30
dni, zaradi opustitve, postane lastnik vozila Občina Jesenice. Zapuščeno vozilo se sprejme v hrambo z dnem objave
oglasa, in sicer za 30 dni.
Kolikor se v tem času lastnik ne javi ali noče poravnati
vseh nastalih stroškov, se zapuščeno vozilo proda ali uniči.
Vrednost vozila ugotovi uradni cenilec in o tem poda pisno
mnenje. Zapuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni
dražbi, vozilo manjše vrednosti pa se uniči, če stroški odvoza, hrambe, cenitve in javne dražbe presegajo uradno ocenjeno vrednost vozila.
Iztržena cena zapuščenega vozila, dosežena na javni
dražbi, se uporabi za kritje stroškov, povezanih z zapuščenim vozilom. Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, razlika
med stroški in iztrženo ceno bremeni Občino Jesenice.
Stroški uničenja zapuščenega vozila se izterjajo od
lastnika zapuščenega vozila. Če lastnik ni znan, se zapuščeno vozilo odpre in se po številkah na karoseriji ugotovi
lastnika vozila. Stroški bremenijo lastnika vozila, v nasprotnem primeru stroški bremenijo Občino Jesenice.
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34. člen
(površine v zasebni lasti)
Za zapuščena vozila na površinah v lasti fizičnih in
pravnih oseb (na skupnih funkcionalnih, kmetijskih, gozdnih, stavbnih ipd. zemljiščih), se na zahtevo lastnika ali
upravnika zemljišča, lahko smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki urejajo postopek odvoza in odstranjevanja
počitniških prikolic in zapuščenih vozil.
VI. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA
35. člen
(pristojnost)
Nalog za postavitev, spremembo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme izda pristojen občinski upravni organ za ceste. Nalog ni potreben, če
gre za označitev ovire v prometu, ki jo je treba označiti po
predpisih, ki urejajo cestni promet.
Prometno signalizacijo na občinskih cestah lahko postavlja, spreminja, vzdržuje in odstranjuje le organizacija za
vzdrževanje cest.
Organizacija za vzdrževanje cest mora urediti prometno signalizacijo in prometno opremo v roku dveh mesecev
po prejemu naloga pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
Na prometno signalizacijo, njene pritrdilne elemente
oziroma nosilce ter na prometno opremo ni dovoljeno dodajati ničesar, kar ni v zvezi z njo, razen z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
V primeru kršitve določil prejšnjega odstavka tega člena lahko občinski inšpektor, pristojen za ceste, odredi organizaciji za vzdrževanje cest takojšnjo odstranitev.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik,
ki ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
50.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in četrtim
odstavkom tega člena.
VII. POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE ZAŠČITNIH OGRAJ
ZA PEŠCE NA NEVARNIH MESTIH
36. člen
(pristojnost in vzdrževanje)
Postavitev zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih
odredi pristojen občinski upravni organ za ceste.
Zaščitne ograje vzdržuje organizacija za vzdrževanje
cest.
VIII. VARSTVO UDELEŽENCEV V PROMETU
37. člen
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
Za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost
cestnega prometa, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in
solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu,
skrbi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v
nadaljevanju besedila: svet).
Sestavo sveta, naloge in druga vprašanja določa akt o
ustanovitvi sveta.
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Sredstva za izvajanje nalog sveta določi Občinski svet
občine Jesenice v proračunu, na podlagi programa dela
sveta.
Svet lahko sredstva za uresničevanje svojih nalog pridobiva tudi iz drugih virov.
38. člen
(šolska prometna služba)
Za večjo prometno varnost otrok lahko šole v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
organizirajo šolsko prometno službo.
Šolsko prometno službo izvajajo šolarji – prometniki, ki
nadzirajo ravnanje šolarjev – pešcev in kolesarjev v prometu
ob šoli in v njeni bližini, jim po potrebi pomagajo ter jih
seznanjajo s pravilnim ravnanjem v prometu.
Šolar – prometnik mora opraviti poseben izpit, pri izvajanju nadzora šolarjev pa mora biti ustrezno označen.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
39. člen
(nadzor organov)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinski inšpektor, pristojen za ceste, občinski redar in policija.
40. člen
(pooblastila občinskega redarja)
Občinski redar zaradi zagotavljanja nemotenega in varnega prometa, ki je predpisan z zakonom in s tem odlokom
ter ostalimi predpisi, sprejetimi na podlagi tega odloka, izvršuje naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili
in izvaja ukrepe, ki so določeni z zakonom in odlokom ter
drugimi predpisi, sprejetimi na podlagi tega odloka,
– v skladu z zakonom in odlokom izreka denarne kazni
na kraju prekrška,
– v skladu s tem odlokom podaja predloge za uvedbo
postopka o prekršku,
– obvešča o nepravilnostih policijo in druge pristojne
inšpekcijske organe,
– v skladu z odlokom izdaja odredbe o odvozu nepravilno parkiranega vozila in o namestitvi naprave, s katero se
prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo,
– v skladu z odlokom izdaja odredbo o odvozu počitniških prikolic in zapuščenih vozil,
– predlaga odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter
postavitev nove signalizacije.
41. člen
(pobiranje denarnih kazni)
Občinski redar lahko na kraju samem izterja denarno
kazen oziroma izda račun, na podlagi katerega se plača
kazen.
Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane
denarne kazni prihodek občinskega proračuna, če občinski
svet ne določi drugače.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(uveljavitev sedanjega prometnega režima)
Z uveljavitvijo tega odloka se v Občini Jesenice na
javnih prometnih površinah uveljavi sedaj določen prometni
režim, ki je označen z ustrezno prometno signalizacijo.
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Št.

43. člen
(izdelava posamičnih aktov)
Posamični akti iz tega odloka se sprejmejo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Pristojni občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi kataster javnih
parkirnih površin.
44. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-4/2002
Jesenice, dne 30. julija 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KOBILJE
3835.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Kobilje

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/94, 7/94, 33/94, 61/95 in 51/02) in 20.
člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99 in
72/01) je Občinski svet občine Kobilje na 23. redni seji dne
30. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Kobilje
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KOPER

3836.

Razpis volitev Italijanske samoupravne
skupnosti Koper

COMUNITA’ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA’
ITALIANA – CAPODISTRIA
SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI
– KOPER
Capodistria – Koper Via – Ul. O.F. 10
OBČINE KOPER
Razpis volitev Italijanske samoupravne
skupnosti Koper
In conformità al secondo comma dell’articolo 8 ed al
primo comma dell’articolo 11 della Legge sulle Comunità
autogestite delle Comunità nazionali (Gazz. Uff. della RS. n.
65/94 ed alla delibera del 17. 9. 1998)

BANDISCO
ele lezioni ordinarie per il Consiglio della
Comunità autogestita della nazionalità
italiana di Capodistria
1. Le elezioni per il Consiglio della Comunità
autogestita della nazionalità italiana di Capodistria si svolgeranno domenica 10 novembre 2002.
2. Le procedure elettorali avranno inizio il giorno seguente alla pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della RS.
3. Delego la Commissione elettorale comunale particolare per l’elezione dei consiglieri della nazionalità italiana
nel Consiglio comunale di Capodistria e la Commissione
elettorale repubblicana a svolgere tutte le mansioni inerenti
le elezioni per il Consiglio della Comunità autogestita della
nazionalità italiana di Capodistria.

1
V Občinsko volilno komisijo občine Kobilje se imenujeIl Presidente del Consiglio
Alberto Scheriani m.p.

jo:
1. Mirela Cvjetkovič, roj. 15. 5. 1974, Mojstrska 2,
Murska Sobota – za predsednika
2. Daša Brunec, roj. 21. 5. 1971, Severjeva 15a,
Murska Sobota – za namestnika predsednika
3. Sabina Toplak, roj. 18. 1. 1971, Kobilje 137, Kobilje – za člana
4. Istok Kocet, roj. 2. 3. 1979, Kobilje 39, Kobilje –
za namestnika člana
5. Tatjana Nemet, roj. 30. 5. 1966 – za člana
6. Marija Sajko, roj. 23. 10. 1948 – za namestnika
člana.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 689
Kobilje, dne 2. septembra 2002.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

KUZMA
3837.

Odlok o vodovarstvenih območjih vodnih virov
na območju Občine Kuzma

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/86), 3. in 25 člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02)
in na podlagi 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 21/99, 12/01 in 72/02) je Občinski svet občine
Kuzma na 30. redni seji dne 30. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o vodovarstvenih območjih vodnih virov
na območju Občine Kuzma
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Z namenom, da se zavarujejo zaloge in higienska neoporečnost pitne vode so s tem odlokom določena vodovarstvena območja z vodovarstvenimi conami in ukrepi za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Kuzma.
Namen odloka je zavarovanje vodnega vira pred naključnim ali namernim onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko oporečnost in kakovost pitne vode.
2. člen
Odlok ureja tudi režim gradnje, prometa in gospodarske dejavnosti v vodovarstvenih območjih vodnega vira. Priloge A, B, C, D, hidrogeološka karta in karta ranljivosti
vodonosnika ter karta vodovarstvenih con so sestavni del
tega odloka.
3. člen
S tem odlokom se zavarujejo vodovarstvena območja
vodnih virov:
VODNI VIR
1 Dolič
4. člen
Vodovarstveno območje obsega del vodonosnika v katerem podzemna voda odteka v smeri zajetja in območje iz
katerega padavinske in površinske sladke vode napajajo del
vodonosnika iz katerega podzemna voda odteka v smeri
zajetja ali območje iz katerega je možen vpliv na zajem vode
za oskrbo s pitno vodo iz površinskih sladkih vodotokov.
Vodovarstveno območje mora biti zavarovano pred onesnaženjem in pred drugimi vplivi, ki bi lahko vplivali na zdravstveno oporečnost vode ali njeno količino.
Vodovarstveno območje se deli na neposredno zaščito
zajetja ali črpališča in na tri vodovarstvene cone (pasove):
– notranja vodovarstvena cona (pas) – CONA (PAS) I,
območje najstrožje sanitarne zaščite,
– zunanja vodovarstvena cona (pas) – CONA (PAS) II,
območje stroge sanitarne zaščite,
in
– vplivna vodovarstvena cona (pas) – CONA (PAS) III,
območje z blagim režimom zaščite.
Meje vodovarstvenega območja sovpadajo z zunanjimi
mejami vplivne vodovarstvene cone (pasu) – CONE (PASU)
III.
Obseg vodovarstvenih con (pasov) je grafično prikazan
na prilogah, ki so sestavni del odloka. V prilogi odloka
PARCELNE ŠTEVILKE, so podane katastrske številke parcel, ki so zajete z vodovarstvenimi conami.
5. člen
Za vodovarstvene cone (pasove) velja načelo, da se
ukrepi zaostrujejo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki
veljajo za bolj oddaljeno cono (pas) veljajo tudi za varstveno
cono (pas), ki je bliže zajetju.
Obstoječe stanje v posamezni vodovarstveni coni (pasu) je potrebno posneti, izdelati sanacijske načrte in izvesti
sanacijska dela.
Za vsak poseg v vodovarstveno cono (pas) morajo investitorji pridobiti vodno dovoljenje.
II. NEPOSREDNA ZAŠČITA ZAJETJA
6. člen
Neposredna zaščita zajetja zajema neposredno okolico objekta, kjer obstaja možnost neposrednega vpliva na
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količino in kakovost pitne vode. Objekt mora biti zaščiten
pred vstopom nepooblaščenih oseb.
Prostor okoli objekta v izmeri od 100 do 150 m2 je
praviloma zaščiten z zaščitno ograjo.
Prepovedan je vsak poseg z izjemo vzdrževanja in gradnje objektov zajema za pitno ali termalno vodo.
III. NOTRANJA VODOVARSTVENA CONA (PAS) –
CONA (PAS) I
7. člen
Notranja vodovarstvena cona (pas) – CONA (PAS) I je
območje najstrožje sanitarne zaščite in zajema neposredno
zaledje zajetja ali črpališča. S to cono (pasom) se varuje
neposredna okolica zajetja, kjer je možno zelo hitro onesnaženje podtalnice.
Vodovarstveni ukrepi v notranji vodovarstveni coni (pasu) –
coni (pasu) I
Določbe:
– kakršenkoli poseg v prostor je prepovedan, razen za
potrebe vodovoda,
– ozemlje naj se očisti in uredi kot travnik, park ali
gozd,
– na gozdnatih območjih so prepovedani goloseki,
– uporaba kakršnihkoli gnojil, škropiv in ostalih agrotehničnih sredstev ni dovoljena,
– gradnja novih prometnic je prepovedana, obstoječe
lokalne in regionalne, prometnice je potrebno sanirati do
stopnje, da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,
– velja splošna prepoved gradnje, obstoječe zgradbe
je možno samo adaptirati,
– ni dovoljen izkop gramoza, peskov ali odpiranje kamnolomov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati.
Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v notranjem varstvenem
območju gradijo in vzdržujejo prometnice posebnega družbenega pomena – določi Ministrstvo za okolje in prostor.
IV. ZUNANJA VODOVARSTVENA CONA (PAS) –
CONA (PAS) II
8. člen
Zunanja vodovarstvena cona (pas) – CONA (PAS) II je
območje stroge sanitarne zaščite, obsega del vodonosnika
iz katerega priteče podtalnica v 365 dneh do zajetja. Potovalni čas temelji na zadrževanju odtoka in zniževanju koncentracij počasi razgradljivih polutantov.
Vodovarstveni ukrepi v zunanji vodovarstveni coni (pasu) –
coni (pasu) II
Ni dovoljena:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih
blat ter podobnih snovi,
– uporaba hlevskega gnoja v času od 15. 11. do 1. 2.
– uporaba umetnih gnojil na travinju od 15. 10. do
1. 2. in na drugih zemljiščih od 1. 10. do 15. 2.,

Uradni list Republike Slovenije
– gradnja naftovodov in plinovodov,
– gradnja industrijskih zgradb ter živinorejskih farm,
– gradnja greznic, kanalizacije, čistilnih naprav, ponikovalnic, smetišč in predelava lahko tekočih nevarnih tekočin, obstoječe greznice je potrebno kontrolirati in zagotoviti
vodotesnost,
– predelava lahko tekočih naftnih derivatov in nevarnih
tekočin,
– golosečnja v gozdovih,
– ni dovoljen izkop gramoza, peskov ali odpiranje kamnolomov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,
– gradnja novih prometnic je prepovedana, obstoječe
lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do
stopnje, da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,
– tranzitni promet z nevarnimi snovmi.
Dovoljeno:
– adaptacija stanovanjskih hiš, industrijskih obratov in
skladišč nevarnih snovi pod pogojem, da so izvedeni vsi
ustrezni zaščitni ukrepi – varen odvoz odpadnih snovi in
urejen odtok odpadnih voda. Velikost cistern zadošča le za
nujne krajevne potrebe, postavljajo se armiranobetonske
vodotesne jame, ki nimajo neposrednega stika s kanalizacijo in imajo najmanj enako koristno prostornino kot cisterne
– iz takšnih jam se deževnica prečrpava preko lovilcev olj,
– obstoječa naselja, čista industrija in živinoreja se ohranijo, vendar ne smejo povečati svojega obsega, uredi se
varen odtok odpadnih voda in odvoz nevarnih odpadkov,
– kmetijstvo ob upoštevanju:
– minimalna obdelava tal,
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in
samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni
odmerki so prikazani v prilogi A,
– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb
rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih snovi, ki jih vsebujejo domača organska gnojila, najvišji dovoljeni odmerki so prikazani v prilogi B,
– poraba le fitofarmacevtskih sredstev s pozitivne liste
– priloga C,
– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji
meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,
– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetvenih
odsevkov in rastlin za podor,
– prepoved preoravanja trajnega travinja,
– živinoreja v hlevih z največ 10 glavami živine in urejenim gnojiščem, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalno vodo.
Posebni pogoji
Pod posebnimi pogoji se lahko v zunanjem varstvenem
območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge,
plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih ter izgradnja novih objektov (industrijski, skladišča, bencinski servisi)
posebnega družbenega pomena – določi Ministrstvo za okolje in prostor.
V. VPLIVNA VODOVARSTVENA CONA (PAS) –
CONA (PAS) III
9. člen
Vplivna vodovarstvena cona (pas) – CONA (PAS) III je
območje z blagim režimom zaščite. Cona (pas) III zajema
celotno napajalno območje vodonosnika, iz katerega se
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podtalnica izteka v smeri zajetja ali črpališča in območja od
koder se lahko onesnažene površinske vode iztekajo na
napajalno območje vodonosnika, ali se lahko onesnažena
podtalnica sosednjega vodonosnika drenira v napajalno območje obravnavanega vodonosnika.
Varstveni ukrepi v vplivni vodovarstveni
coni (pasu) – coni (pasu) III
Ni dovoljeno:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih
blat ter podobnih snovi na travinju od 15. 10. do 1. 2. in na
drugih zemljiščih od 1. 10. do 15. 2.,
– uporaba hlevskega gnoja v času od 15. 11. do 1. 2.
– uporaba umetnih gnojil na travinju od 15. 10. do
1. 2. in na drugih zemljiščih od 1. 10. do 15. 2.,
– ponikanje odpadnih voda ni dovoljeno,
– ni dovoljen izkop gramoza, peskov ali odpiranje novih kamnolomov, obstoječe je potrebno sanirati do stopnje,
da obratovanje kamnoloma ne ogroža podtalnice.
Dovoljeno je:
– usmerjena stanovanjska in druga gradnja ter čista
industrija in obrt na območju, opremljenem s kanalizacijo,
– obstoječa naselja je treba sanirati z gradnjo kanalizacije in prenehati s ponikanjem odpadnih voda,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem,
– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– predelava in skladiščenje nevarnih snovi sta dovoljeni samo pod posebnimi pogoji,
– transport nevarnih snovi in lahko tekočih naftnih derivatov je dovoljen samo, če so storjeni ukrepi, ki preprečujejo pronicanje teh tekočin pod površje, vsako razlitje nevarnih snovi je potrebno takoj sanirati,
– izgradnja prometnic regionalnega ali meddržavnega
pomena je dovoljena pod posebnimi pogoji,
– izgradnja deponij komunalnih odpadkov je dovoljena
pod posebnimi pogoji,
– izgradnja industrijskih objektov, ki v proizvodnem procesu uporabljajo nevarne snovi in skladišča nevarnih snovi
se lahko zgradijo pod posebnimi pogoji,
– velikost cistern je omejena, postavljajo se v armiranobetonsko ali glineno jamo, ki nima neposrednega stika s
kanalizacijo, deževnica se prečrpava preko lovilcev olj,
– obratovanje obstoječih kamnolomov in peskokopov,
ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevarnih in strupenih tekočin izven urejenih in vodotesnih prostorov.
Zagotovljen mora biti varen odvoz odpadnih in nevarnih
snovi v čistilne naprave oziroma na sanitarno deponijo:
– pri uporabi mehanizacije v gozdu je potrebno paziti,
da ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla,
– ceste, po katerih poteka motorni promet, morajo biti
urejene tako, da je onemogočeno ogrožanje podtalnice,
hitrost pa mora biti omejena, vsako razlitje nevarnih snovi je
potrebno takoj sanirati.
– kmetijstvo ob upoštevanju:
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in
samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni
odmerki so prikazani v tabeli, priloga A,
– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb
rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih sno-
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vi, ki jih vsebujejo domača organska gnojila, najvišji dovoljeni odmerki so prikazani v priloga B,
– uporaba le fitofarmacevtskih sredstev s pozitivne liste
– priloga C,
– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji
meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,
– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetvenih
odsevkov in rastlin za podor,
– prepoved preoravanja trajnega travinja,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalnico.
Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v vplivnem varstvenem
območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge,
plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih in izgradnja
novih objektov (industrijski, skladišča nevarnih snovi, bencinski servisi, deponije komunalnih odpadkov) posebnega
družbenega pomena – določi Ministrstvo za okolje in prostor.
VI. OZNAČBA VODOVARSTVENEGA OBMOČJA
10. člen
Vodovarstveno območje se označi s tablami in prometnimi znaki.
VII. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe. Kadar je vir v uporabi izvajajo nadzor
zdravstveno sanitarna inšpekcija (če vir ni v uporabi inšpekcije za okolje), občinska nadzorna služba, upravljavec vodovoda in policija.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek podjetje ali druga pravna oseba, ki krši določila 7.,
8., in 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe
ali posameznik, ki krši določila 7., 8., in 9. člena tega
odloka.
13. člen
Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z
opustitvijo vodovarstvenih ukrepov je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave škode.
Lastnik vodovoda je dolžan ugotoviti povzročitelja škode in zagotoviti njegovo odškodninsko odgovornost.
Od odločb tega zakona so izjemoma možna odstopanja, ki morajo biti strokovno utemeljena in katerih realizacija
je možna pod posebnimi pogoji. Strokovno mnenje o možnem odstopanju in utemeljitev izdela na zahtevo upravljavca
zajetja pooblaščena strokovna institucija.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Posnetek zatečenega stanja in sanacijske programe iz
tega odloka je dolžan zagotoviti upravljavec objektov v enem
letu od dneva uveljavitve tega odloka.
Lastniki oziroma upravljavci objektov in zemljišč ter izvajalci gospodarskih in drugih dejavnosti morajo prilagoditi
razmere zahtevam tega odloka v roku enega leta v notranji
vodovarstveni coni (pasu) – coni (pasu) I, v roku 2 let v
zunanji vodovarstveni coni (pasu) – coni (pasu) II in v roku
petih let v vplivni vodovarstveni coni (pasu) – coni (pasu) III
od dneva uveljavitve tega odloka.
15. člen
Stroške izvedbe sanacije v skladu s potrebnimi sanacijskimi deli po sanacijskem programu in predlogu upravljavca
zagotavlja lastnik vodovoda, razen v primeru, ko je ugotovljen povzročitelj škode po 13. členu tega odloka.
Upravljavec vodovoda naloži sanacijo povzročitelju škode. V primeru, da povzročitelj škode naložene sanacije ne
izvede v 30 dneh od naložitve, izvede sanacijo upravljavec
vodovoda na stroške lastnika vodovoda.
16. člen
V primerih ko lastniki oziroma upravljavci objektov in
zemljišč v vodovarstvenih conah utemeljeno ne morejo zagotoviti prilagoditev razmer zahtevam tega odloka, zagotovi
del stroškov oziroma stroške za sanacijo zatečenega stanja
v skladu s sanacijskim programom upravljavec vodovoda.
17. člen
Če bo z ukrepi iz 7.,8., in 9. člena tega odloka povzročena škoda oziroma izguba zaradi omejitev v kmetijski pridelavi, ima prizadeti lastnik kmetijskega zemljišča pravico do
nadomestila po splošnih predpisih o odškodnini.
Nadomestilo je dolžan poravnati lastnik vodovoda oziroma zajetij, katerih zaledje je s tem odlokom zaščiteno.
18. člen
Vsi lokacijski postopki, začeti v vodovarstvenih conah
(pasovih) pred sprejetjem tega odloka se nadaljujejo v skladu s pogoji zaščite, ki je predvidena v vodovarstveni coni, v
kateri se nahaja lokacija.
19. člen
Upravljavec zajetij je dolžan spremljati spremembe strokovne metodologije določevanja varstvenih con (pasov) in
ukrepov ter zakonodaje s področja varovanja vodnih virov in
predlagati lastniku ustrezne spremembe tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-46
Kuzma, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.
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Priloga: parcelne številke posameznih varstvenih con
Vrtina K-1/99
karta: Mačkovci 8
I. VODOVARSTVENA
CONA, parcele
II. VODOVARSTVENA
CONA, parcele

delno
celota

517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 533, 534, 537
518

delno

445, 454, 455, 455, 456, 458, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523,
524, 525, 526, 527, 529, 532, 533, 534, 536, 538, 539, 545, 612, 621, 623, 625, 626, 628
513, 514, 515, 527, 607, 608, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620

celota
III. VODOVARSTVENA
CONA, parcele

delno

celota

3838.

61, 62, 70, 427, 110, 111, 112, 428, 429, 430, 431, 440, 454, 455, 456, 463, 464,465,476,
478, 479, 497, 490, 508, 509, 512, 529, 722, 723, 532, 533, 535, 536, 538, 575, 582, 583,
584, 585, 586, 559, 563, 565, 568, 569, 571, 577, 604, 612, 621, 622, 623, 625, 626, 628,
651, 676, 677, 681, 682, 751, 752, 753, 754, 759, 760, 806, 811, 825, 826, 827, 829, 831,
832, 835, 857, 859, 860, 861, 883, 897, 1118, 1121, 1129, 1130, 1131, 1133, 1138, 1141,
1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149
66, 68, 69, 432, 433, 434, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 452, 453,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 494,
498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 528, 531, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 554, 555, 557, 558, 560, 562, 564, 570, 590, 591, 592,
593, 594, 589, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 610, 611, 629, 630,
631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650,
652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, ,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 683, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709,
710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 752, 757, 758, 795, 796, 797, 797, 798, 799,
800, 801, 802, 803, 804, 805, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821,
822, 823, 824, 830, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160,
1164

Sklep o imenovanju komisije za pripravo
volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Na podlagi 41. člena zakona o evidenci volilne pravice
(Uradni list RS, št. 52/02) in 15. člena statuta Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 72/02) je
Občinski svet občine Kuzma na 30. redni seji dne 30. 8.
2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju komisije za pripravo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti
1
V komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov
Republike Slovenije – pripadnikov romske skupnosti v Občini Kuzma se imenujejo:
1. Jasna Benko Jakupčić, roj. 8. 9. 1971, Gornji Slaveči 69 – predsednica;
2. Jožef Ratko, roj. 14. 3. 1971, Dolič 69 – član;
3. Simon Šarkezi, roj. 20. 1. 1980, Gornji Slaveči 75,
9263 Kuzma – član.
2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07/02-16
Kuzma, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

3839.

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije za volitve članov Občinskega sveta
občine Kuzma

Na podlagi 33., 35. in 36. 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 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 72/02) je Občinski svet občine Kuzma na 30. redni seji dne 30. 8. 2002
sprejel

SKLEP
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
za volitve članov Občinskega sveta
občine Kuzma
1
V Posebno občinsko volilno komisijo občine Kuzma za
volitve člana Občinskega sveta občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti se imenujejo:
1. Andreja Bukovec, roj. 26. 2. 1973, Staneta Rozmana 4, 9000 Murska Sobota – predsednica komisije,
2. Marija Saje, roj. 14. 10. 1971, Lackova 2, 9252
Radenci – namestnica predsednice,
3. Jože Cener, roj. 10. 6. 1982, Gornji Slaveči 75,
9263 Kuzma – član,
4. Marija Čurman, roj. 23. 5. 1951, Kuzma 75, 9263
Kuzma – namestnica člana,
5. Dubravka Radonjić, roj. 28. 1. 1982, Dolič 68,
9263 Kuzma – član,
6. Franc Fartek, roj. 18. 6. 1959, Gornji Slaveči 42,
9263 Kuzma – namestnik članice,
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7. Emil Horvat, roj. 31. 12. 1955, Kuzma 66, 9263
Kuzma – član,
8. Jožef Recek, roj. 28. 1. 1950, Dolič 27, 9263
Kuzma – namestnik člana.
2
Mandatna doba članov posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti traja štiri leta.
3
Sedež posebne občinske volilne komisije je Občina
Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-43
Kuzma, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

LENDAVA
3840.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Lendava

Uradni list Republike Slovenije
Obsega območje krajevnih skupnosti:
Gorice, Dolga vas, Mostje-Banuta, Genterovci, Radmožanci
Voli se pet članov sveta.
3. volilna enota:
Obsega območje krajevnih skupnosti:
Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, Hotiza
Voli se pet članov sveta.
4. volilna enota:
Obsega območje krajevnih skupnosti:
Čentiba, Dolina, Pince Marof–Benica, Pince, Petišovci
Voli se pet članov sveta.
5. volilna enota:
Obsega območje občine:
Volita se dva člana sveta – predstavnika madžarske
narodne skupnosti.
6. volilna enota:
Obsega območje občine.
Voli se en član sveta – predstavnik romske skupnosti.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi volilni enot za volitve članov v Občinski svet občine
Lendava (Uradni list RS, št. 65/98 in 67/98).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0009/2002
Lendava, dne 30. avgusta 2002.
Župan-Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

V skladu z določilom 22. in 23. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
20/98 in 51/02) ter na podlagi 17. člena statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski
svet občine Lendava na 5. izredni seji dne 30. 8. 2002
sprejel

3841.
ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Lendava
1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava se
določi 6 volilnih enot, v katerih se skupno voli triindvajset
članov sveta.
2. člen
Za volitve dvajset članov sveta se volilne enote oblikujejo tako, da se na približno enako število prebivalcev voli pet
članov sveta ter obsega volilna enota območje ene oziroma
več krajevnih skupnosti v občini.
Za volitve dveh članov sveta – predstavnikov madžarske narodne skupnosti se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega
območje celotne občine.
Za volitve enega člana sveta – predstavnika romske
skupnosti se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega območje
celotne občine.
3. člen
Volilne enote so:
1. volilna enota:
Obsega območje krajevne skupnosti: Lendava
Voli se pet članov sveta.
2. volilna enota:

Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih
skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v
svete krajevnih skupnosti Občine Lendava

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine
Lendava na 5. izredni seji dne 30. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov sveta krajevnih
skupnosti ter volilnih enot za volitve članov
v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava
1. člen
S tem odlokom se za volitve v svete KS na območju
Občine Lendava določi število članov sveta KS ter volilne
enote za volitve članov v svete KS.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih
skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
Za volitve članov sveta KS Dolga vas se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Dolga vas.
Voli se sedem članov sveta.
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4. člen
Za volitve članov sveta KS Dolina se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Dolina.
Voli se pet članov sveta.
5. člen
Za volitve članov sveta KS Čentiba se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Čentiba.
Voli se sedem članov sveta.
6. člen
Za volitve članov sveta KS Gaberje se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Gaberje.
Voli se sedem članov sveta.
7. člen
Za volitve članov sveta KS Genterovci se določita 2
volilni enoti, v katerih se skupno voli pet članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Genterovci.
Voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Kamovci.
Voli se dva člana sveta.
8. člen
Za volitve članov sveta KS Gorice se določijo 3 volilne
enote, v katerih se skupno voli sedem članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Lendavske
gorice, in sicer:
h. št. 1/a, 3, 3/a, 6, 10/a, 13/a, 15/a, 18, 18/a, 20,
24, 27, 29, 29/a, 31, 36, 47/a, 50, 95/a, 98, 113,
113/b, 115/a, 116, 118, 119, 119/a, 120, 120/a,
120/b, 120/c, 120/d, 120/e, 120/f, 121, 122, 122/a,
127, 129, 132, 141, 149, 207, 210, 219/a, 219/b,
220, 221, 238, 238/a, 239, 239/a, 239/b, 241, 241/a,
242, 244, 250/a, 252, 281/a, 298, 308/a, 320, 321/a,
321/b, 322/a, 322/c, 322/d, 323/a, 324/a, 324/b, 325,
325/a, 325/b, 325/c, 325/d, 325/e, 325/f, 326/a, 327,
332, 344, 350, 350/a, 368, 407, 408, 409/a, 410,
412/c, 414.
Voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Lendavske
gorice, in sicer:
h. št. 423, 426/a, 426/b, 427/a, 427/b, 428,
428/a, 429, 429/a, 429/b, 429/d, 429/e, 429/f, 429/h,
431, 431/a, 431/b, 431/c, 432, 439, 440, 441, 441/a,
441/b, 442, 442/b, 442/c, 443, 446/b, 447, 449, 460,
462, 500, 547, 551, 551/a, 557, 559, 563, 600/a, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 616, 620, 620/a, 621/a, 627,
633, 634, 635, 635/a, 635/b, 637, 638, 638/a, 639,
643.
Voli se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Dolgovaške
gorice.
Voli se tri člane sveta.
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11. člen
Za volitve članov sveta KS Hotiza se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Hotiza in del naselja Brezovec (h. št. 1, 2, 3, 3/a, 4 in 4/a).
Voli se sedem članov sveta.
12. člen
Za volitve članov sveta KS Kapca se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Kapca.
Voli se pet članov sveta.
13. člen
Za volitve članov sveta KS Kot se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Kot.
Voli se tri člane sveta.
14. člen
Za volitve članov sveta KS Lendava se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli enajst članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Lendava, in
sicer:
Kranjčeva ulica (št. 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 51/a,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 70, 72, 74, 76 in 78), Tomšičeva ulica, Panonsko naselje, Rudarska ulica, Ulica pod hribom.
Voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Lendava, in
sicer:
Gregorčičeva ulica, Kajuhova ulica, Ulica Sv. Štefana
(št. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 6, 15, 8, 17, 10, 19, 14, 21, 23,),
Glavna ulica (št. 27, 35, 37, 39, 41 in vse številke; razen št.
51 in 61–140), Ulica Kálmána Patakyja, Prešernova ulica,
Spodnja ulica, Ulica Lajcsija Pandurja, Župančičeva ulica
(št. 2, 4, 6), Slomškovo naselje, Cankarjeva ulica, Ulica
Vladimirja Nazorja.
Voli se tri člane sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Lendava, in
sicer:
Ulica Sv. Štefana (št. 18, 20, 22, 24, 26, 25, 27, 29,
31, 41, 39, 35, 33), Kranjčeva ulica (od št. 1 do št. 42),
Glavna ulica (št. 1, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 11, 12, 13, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 28, 26, 30, 32, 34, 38, 40), Mlinska
ulica, Župančičeva ulica (št. 1, 3, 5, 7, 9, 11), Trg Ljudske
pravice, Ulica Heroja Mohorja, Kidričeva ulica, Kolodvorska
ulica, Industrijska ulica.
Voli se tri člane sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Trimlini.
Voli se dva člana sveta.
15. člen
Za volitve članov sveta KS Mostje Banuta se določita
2 volilni enoti, v katerih se skupno voli pet članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Mostje.
Voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Banuta.
Voli se dva člana sveta.

9. člen
Za volitve članov sveta KS Gornji Lakoš se določi 1
volilna enota, ki obsega območje naselja Gornji Lakoš.
Voli se pet članov sveta.

16. člen
Za volitve članov sveta KS Petišovci se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Petišovci.
Voli se sedem članov sveta.

10. člen
Za volitve članov sveta KS Dolnji Lakoš se določi 1
volilna enota, ki obsega območje naselja Dolnji Lakoš.
Voli se pet članov sveta.

17. člen
Za volitve članov sveta KS Pince se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Pince.
Voli se pet članov.
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18. člen
Za volitve članov sveta KS Pince Marof–Benica se
določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselij Pince
Marof in Benica.
Voli se pet članov sveta.
19. člen
Za volitve članov sveta KS Radmožanci se določi 1
volilna enota, ki obsega območje naselja Radmožanci.
Voli se pet članov sveta.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih
enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 12/96, 26/96, 35/97 in pop.
67/98).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00608-0002/2002
Lendava, dne 30. avgusta 2002.
Župan-Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.
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povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
revizijskega poročila računskega sodišča.
Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za organizatorje volilne kampanje za kandidate
madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti.
5
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 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.
6
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Lendava najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
7
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 00601-06/98 z dne 14. 9. 1998.
8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3842.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v
letu 2002

Št. 01503-0010/2002
Lendava, dne 30. avgusta 2002.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 17. člena statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je
Občinski svet občine Lendava na 4. izredni seji dne 30. 8.
2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2002
1
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povračilo
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana Občine Lendava.
2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za
župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.

Župan-Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

3843.

Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske
volilne komisije občine Lendava

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 69/95, 70/95 in
51/02) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine
Lendava na 5. izredni seji dne 30. 8. 2002 sprejel naslednji

SKLEP
3
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do

1
V Občinski volilni komisiji občine Lendava se razrešijo:
1. Marija Ternar, sodnica, iz Črenšovec, Ulica OF 34
– dolžnosti predsednice komisije,
2. Karin Gubič Ščap, sodnica, iz Lendavskih goric
241/c – dolžnosti namestnice predsednice komisije,
3. Bojan Devetak, iz Lendave, Župančičeva 6 – dolžnosti člana komisije.
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2
V Občinski volilni komisiji občine Lendava se
imenujejo:
1. Karin Gubič Ščap, sodnica iz Lendavskih goric
241/c – za predsednico komisije,
2. Benjamin Barbelj, dipl. pravnik iz Lendave, Gregorčičeva ul. 12 – za namestnika predsednice komisije,
3. Terezija Koštrica, iz Mostja 106, za članico komisije.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Lendava, dne 30. avgusta 2002.
Župan-Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

Št.
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Razpis volitev v Svet Madžarske samouprave
občine Lendava

Na podlagi 11. člena zakona o samoupravnih narodnih
skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94) in 26. člena statuta
Madžarske samouprave Občine Lendava (Népújság, 15/00,
16/00 in 8/01), predsednik Sveta Madžarske samouprave
občine Lendava

razpisujem
volitve v Svet Madžarske samouprave občine
Lendava
Dan, ko se bodo odvijale volitve, je nedelja, 10. november 2002. Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
Št. 251/02
Lendava, dne 2. septembra 2002.
Predsednik sveta
dr. Albert Halász

3844.

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije občine Lendava

Na podlagi 38. člena in v skladu z določilom 33. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 69/95, 70/95 in 51/02) ter 17. člena statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/119/00 in 69/02)
je Občinski svet občine Lendava na 5. izredni seji dne
30. 8. 2002 sprejel naslednji

SKLEP
1
V Posebno občinsko volilno komisijo občine Lendava –
za volitve predstavnikov romske skupnosti se imenujejo:
1. Aleksander Kranfogel, sodnik iz Zg. Senarska 9,
Sv. Trojica – za predsednika komisije,
2. Irma Hrelja Császár, dipl. prav. iz Petišovec, – za
namestnico predsednika komisije,
3. Erika Verbančič, Center za socialno delo Lendava –
za članico komisije,
4. Rozalija Bernjak, Center za socialno delo Lendava –
za namestnico članice komisije,
5. Nataša Horvat, Dolgovaške gorice 259 – za članico
komisije,
6. Milan Olah, Dolgovaške gorice 259 – za namestnika članice komisije,
7. Majda Mertik Orban, Lendavske gorice 426/a – za
članico komisije,
8. Darko Horvat, Kidričeva ul. 5, Lendava – za namestnika članice komisije.
2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 01503-0011/2002-šd
Lendava, dne 2. septembra 2002.
Župan-Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

Kiírom a Lendvai Községi Magyar Önkormányzat
Tanácsába való választásokat

A Lendvai Községi Magyar Önkormányzat Tanácsának
elnöke az Önkormányzati Nemzeti Közösségekről szóló
törvény 11. szakaszának (Uradni list RS, 65/94. sz.) és a
Lendvai Községi Magyar Önkormányzat Alapszabályzatának
26. szakasza (Népújság, 15/00., 16/00. és 8/01. sz.)
alapján

kiírom
a Lendvai Községi Magyar Önkormányzat
Tanácsába való választásokat
A választások napja 2002. november 10. A választások kiírásának napja, amellyel elkezdődnek a választási
teendők 2002. szeptember 2.
Szám: 251/02
Lendva, kelt 2002. szeptember 2-án.
a Tanács elnöke
dr. Albert Halász

LJUTOMER
3846.

Odlok o zazidalnem načrtu Osnovne šole
Stročja vas

Na podlagi 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, 71/93, 44/97),
21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94 in 14/95) ) ter 14. člena statuta Občine
Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet
občine Ljutomer na 37 seji dne 23. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu Osnovne šole Stročja vas
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1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt osnovne
šole Stročja vas, ki ga je pod štev. 16/01 – ZN/LJ, v
septembru 2001 izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring v Murski Soboti.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in
grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na
lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih
3. Soglasja pristojnih organov
Grafični del obsega:
I. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
1. Izrez iz Družbenega plana
M 1:5000
II. Prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih
2. Kopija katastrskega načrta
3. Ureditvena situacija z zasnovo
zelenih površin
4. Geodetska podlaga
5. Zakoličbena situacija
6. Komunalna ureditev
7. Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami

M 1:2880
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni
načrt obsega parcele št. 284/1, 284/2, 284/4 in 284/5
(vse k.o. Stročja vas) in je razvidno tudi iz grafičnih prilog
navedenih v 2. členu tega odloka.
4. člen
Znotraj obravnavanega območja je predvidena novogradnja šolske dejavnosti.
III. POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV
V PROSTOR
5. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj predvidenih dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod
naslednjimi pogoji:
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz
grafičnih prilog;
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov razvidnih iz grafičnih prilog
navedenih v 2. členu tega odloka. Spremeniti jih je možno
pod pogoji navedenimi v 15. členu tega odloka;
– max. vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega
največ dve etaži nad koto terenom;
– višina kapu (oziroma venca strehe) predvidenih objektov znaša max. 7 m nad koto dvorišča pred vhodom v
objekt, višine posameznih delov objektov so razvidne iz
grafičnega dela zazidalnega načrta;
– predvidena je izvedba dvokapnih streh z minimalnim
naklonom strešine (do 20°) in delno ravnih streh (nad povezovalnimi deli objekta).

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po določilih
grafičnega lista št. 5. “Komunalna ureditev”. Vodi do objektov se polagajo podzemsko.
1. Promet
Cestni priključek na obstoječo lokalno cesto LC
223220 Stročja vas–Podgradje se uredi po trasi, kot je
prikazano v grafičnih prilogah in pod pogoji pridobljenih
soglasij pristojnih služb k zazidalnemu načrtu.
Obstoječa lokalna cesta LC 223220 Stročja vas–Podgradje se ustrezno rekonstruira, v skladu z veljavnimi standardi, v celotni trasi od priključka na regionalno cesto Ljutomer–Stročja vas–Razkrižje do šole. V celotni dolžini rekonstrukcije se izvede tudi pločnik za pešce. Predvidena je
ureditev avtobusnega postajališča za šolski avtobus pred
šolo.
2. Kanalizacija
Fekalne vode se bodo zbirale v predvideni vodotesni
greznici na izpraznjevanje do priključka na javno kanalizacijsko omrežje.
Meteorne vode s streh se zbirajo in se preko peskolovov in ponikovalnic odvajajo v teren. Meteorne vode s cestnih površin se morajo odvajati preko lovilcev olj.
3. Vodovod in hidrantno omrežje
Na območju je predvidena zamenjava obstoječega vodovoda z novim vodom DN 100, kateri se priključi na obstoječi vod DN 160, ki poteka ob regionalni cesti Ljutomer–
Stročja vas–Razkrižje.
Z novim vodovodom se omogoči izvedba hidrantnega
omrežja v skladu s predpisi.
4. Elektrika
Predvideni objekt bo priključen na obstoječo transformatorsko postajo »Stročja vas 2«, ki je locirana neposredno
na robu obravnavanega območja. V ta namen je potrebno
zgraditi ustrezen nizkonapetostni kabelski razvod od TP do
predvidnega objekta.
Predvidene ureditve se izvedejo pod pogoji upravljavca
(Javno podjetje Elektro Maribor).
5. Javna razsvetljava
Uredi se javna razsvetljava ob predvidenih dostopih do
šole in na parkirišču.
6. Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in morebitni drugi informacijski vodi) se
navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informacijskega sistema se skupno vodijo v posebnih ceveh.
7. Javna higiena
Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov. Odpadki se
bodo zbirali v kontejnerjih, ki se locirajo ob servisnem vhodu
v objekt.
Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Ljutomer oziroma pogoji
upravljalca.
7. člen
Predvideno je centralno ogrevanje predvidenega objekta s pomočjo kotlovnice na plinsko olje oziroma zemeljski

Uradni list Republike Slovenije
plin. V ta namen je predvidena postavitev podzemnega rezervoarja za plinsko olje.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR
Varovanje in izboljšanje delovnega okolja
8. člen
Odmiki med objekti morajo omogočati ustrezno osončenje vseh objektov.
9. člen
Znotraj območja se izvaja II. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki
bi presegal mejne dnevne (55 dBA) in nočne (45 dBA) ravni
hrupa.
10. člen
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih
vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno
vodo se zagotovi preko predvidenega hidrantnega omrežja z
nadzemnimi hidranti.
11. člen
Deli parcel, ki ne služijo kot manipulacijske in parkirne
površine se v največji možni meri zazelenijo. Pred izdajo
gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta je potrebno izdelati zasaditveni načrt, ki bo upošteval zasaditev predvideno v
grafičnem delu zazidalnega načrta.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
12. člen
Posamezne funkcionalne sklope predvidenega šolskega objekta je mogoče izvajati fazno.
Gradnja predvidenega objekta je pogojena z ureditvijo
komunalne infrastrukture (ureditev ustreznih dovozov in dostopov, izvedba predvidenih komunalnih priključkov do parcele).
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in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati
razmer na sosednjih območjih.
Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav
morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji
upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so
sestavni del zazidalnega načrta.
VIII. ODSTOPANJA
15. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov znašajo ± 3 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo in
± 1 m od vertikalnih gabaritov, ki so prikazani v grafičnem
delu zazidalnega načrta.
Zazidalni načrt je izdelan na osnovi izdelanega idejnega projekta predvidenega šolskega objekta. Kolikor se bo
izvedbeni projekt razlikoval od izdelanega idejnega projekta
je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka, z novo
ustrezno strokovno podlago, pred izdajo lokacijskega dovoljenja.
Odločbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki
niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
IX. NADZOR
16. člen
Za vse posege znotraj območja zazidalnega načrta je
potrebno pridobiti soglasje občine.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe Občine Ljutomer.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi
občine Ljutomer.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
13. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba
uporabiti za ureditev zelenih površin;
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradnje;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev;
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
14. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata
investitor in izvajalec natančno upoštevati določila zazidalnega načrta.
Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja zazidalnega
načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili
zazidalnega načrta, je potrebno le-tega novelirati.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-05/02-2618
Ljutomer, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler l. r.

3847.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu starega mestnega jedra
Ljutomer

Na podlagi 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, 71/93, 44/97),
21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94 in 14/95) ) ter 14. člena statuta Občine
Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet
občine Ljutomer na 37 seji, dne 23. 7. 2002 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu starega mestnega
jedra Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra
Ljutomer (Uradni list RS, št. 17/92 in 57/98). Spremembe in dopolnitve je izdelal DOMUS projekt, Štefan Baler
s.p., Prešernova 7, Ljutomer pod številko P-03/02, marec
2002.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje ob
Ulici Rajh Nade v Ljutomeru in zajemajo:
– izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta,
– izgradnjo podzemnih parkirišč,
– izgradnjo krožišča v križišču Ulice Slavka Osterca in
Ulice Rajh Nade z dovozno cesta do predvidenega objekta
in krožišča v križišču Ulica Rajh Nade in Ormoške ceste,
– ureditev nadzemnih parkirnih prostorov,
– ureditev Avtobusne postaje,
– ureditev komunalne infrastrukture.
3. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo tekstualni del z
opisom predvidenih sprememb s prilogami (soglasja, izjave)
ter grafični del s prikazi predvidenih sprememb.
4. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen:
Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta starega
mestnega jedra Ljutomer vsebujejo:
1. Tekstualni del:
– splošni del
– usmeritve in dolgoročnega in družbenega plana
– programska zasnova območja
– prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev
– ureditve po posameznih področjih
– etapnost izvajanja
– soglasja pristojnih organov.
2. Grafični del:
– izrez iz prostorskega plana
– kopija katastrskega načrta
– geodetska podlaga
– območje obdelave
– ureditvena situacija
– arhitektonska situacija
– zakoličbena situacija
– komunalna ureditev
– prometno tehnična ureditev

M 1:5000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

5. člen
V 3. členu – opis meje geografsko: na severu se besedilo nadomesti z novim, ki se glasi:
“po severnem robu ulice Slavka Osterca, ki se razširi v
krožnem križišču ulice Rajh Nade, Ulice Slavka Osterca in
Ulica Frana Kovačiča.”
na vzhodu se besedilo nadomesti z novim, ki se glasi:
“po vzhodnem robu ulice Rajh Nade, SV robu krožnega križišča prečka Ormoško cesto, po vzhodnem robu
Volkmerjeve ulice, prečka ulico Heroja I. Kovačiča in po
vzhodnem robu funkcionalnega zemljišča hiše Heroja I.
Kovačiča 4.

6. člen
V 6. členu odloka, točka 13.1.1.. Opisi po karejih –
kare 1, se za zadnjim stavkom v četrtem odstavku doda nov
stavek, ki se glasi:
“Dovoz za napajanje objektov ob Ulici Rajh Nade je
preko krožnega križišča, ki se izvede v križišču Ulice Slavka
Osterca in Ulica Rajh Nade.”
V petem odstavku, Varianta 1, druga alinea se črta in
se nadomesti z novim, ki se glasi:
“Ob ulici je možna gradnja poslovno-stanovanjskega
objekta in podzemna parkirišča. Prehod preko Glavnega
trga je možen preko pasaže objekta Glavni trg št. 13. Pešpot vodi do poslovno-stanovanjskega objekta in do krožnega križišča v ulici Slavka Osterca in Ulici Rajh Nade.”
7. člen
V 15. členu se doda nova alinea, ki se glasi:
“promet v križišču regionalne ceste R1 230 Ormoška
cesta in Ulica Rajh Nade se uredi kot krožno križišče.”
8. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov znašajo ±5 m po dolžini, ±2 po širini in ± 3 m od
vertikalnih gabaritov, ki so prikazani v grafičnem delu sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe Občine Ljutomer.
10. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri občinski upravi
Občine Ljutomer.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-05/02
Ljutomer, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler l. r.

MORAVSKE TOPLICE
3848.

Razpis volitev v Svet Madžarske narodne
samoupravne skupnosti občine Moravske
Toplice

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02), zakona
o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št.
65/94) in na podlagi statuta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice

razpisujem
volitve v Svet Madžarske narodne samoupravne
skupnosti občine Moravske Toplice
1. Volitve članov Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
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2. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi posebna volilna komisija, ki
jo imenuje Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice in od komisije imenovani krajevni volilni odbori.
Predsednik Sveta MNSS
občine Moravske Toplice
Tibor Vöröš l. r.
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določen in ga lahko organizirajo poleg občinskega organa,
pristojnega za turizem, tudi organizatorji potovanj (pravne
osebe in podjetniki posamezniki).
Vse naročene oglede je potrebno pred začetkom izvajanja najaviti pri občinskem organu, pristojnem za turizem.
Najava vsebuje ime naročnika vodenja, število obiskovalcev,
kraj oziroma državo, od koder so obiskovalci, ime vodnika
ter številko licence.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
TURISTIČNEGA VODENJA

NOVO MESTO
3849.

Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni
občini Novo mesto

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02) in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 38.
seji dne 30. 5. 2002 sprejel

ODLOK
o lokalnem turističnem vodenju
v Mestni občini Novo mesto
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Novo
mesto določa program turističnega vodenja ter pogoji za
opravljanje dejavnosti turističnega vodenja.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje
obiskovalcev na območju Mestne občine Novo mesto skladno z ustreznim programom, ki ga sprejme župan.

II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših znamenitosti na
območju Mestne občine Novo mesto, je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled pri občinskem
organu, pristojnem za turizem.
Posebni programi turističnega vodenja obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu
določenih znamenitosti v Mestni občini Novo mesto, kot
npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja
pomembnejših osebnosti.
4. člen
Vodenje obiskovalcev po standardnem programu iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka je redni ogled,
če poteka po vnaprej določenem časovnem razporedu in ga
organizira občinski organ, pristojen za turizem.
Naročen ogled pa je vodenje obiskovalcev po standardnem ali po posebnem programu, ki časovno ni vnaprej

5. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja oseba, ki
opravi strokovni preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti.
K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični
del s področja arheologije, naravne in kulturne dediščine,
zgodovine in umetnostne zgodovine ter praktični del – samostojno strokovno vodenje, se lahko prijavijo osebe, ki
imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo srednješolske izobrazbe.
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja tudi oseba, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
6. člen
Strokovno usposobljenost preverja komisija, ki jo imenuje župan. Člane komisije imenuje župan izmed strokovne
javnosti. Župan v sklepu o imenovanju določi število članov
komisije in naloge komisije.
7. člen
Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 5. člena
tega odloka, pridobi naziv lokalni turistični vodnik Mestne
občine Novo mesto (v nadaljevanju: lokalni turistični vodnik).
Župan mu izda izkaznico lokalnega turističnega vodnika, ki
jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost turističnega
vodenja, in priponko, ki jo mora nositi na vidnem mestu.
Veljavnost izkaznice se podaljša, če lokalni turistični
vodnik v dveh letih opravi vsaj pet turističnih vodenj.
8. člen
Lokalni turistični vodnik se vpiše v register lokalnih
turističnih vodnikov, ki ga vodi občinski organ, pristojen za
turizem, in vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– prebivališče,
– rojstni podatki,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti ter
znanju tujih jezikov.
Lokalni turistični vodnik začne opravljati dejavnost iz 2.
člena tega odloka po vpisu v register.
V register lokalnih turističnih vodnikov se lahko vpišejo
tudi usposobljeni vodniki iz drugih občin (opravijo v svoji
občini ustrezni strokovni preizkus), če ta občina priznava
status lokalnega turističnega vodnika za območje njene občine tudi usposobljenim vodnikom iz Mestne občine Novo
mesto.
9. člen
Dejavnost turističnega vodenja na podlagi posebnega
programa iz drugega odstavka 3. člena lahko opravljajo tudi
člani komisije iz 6. člena tega odloka.
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IV. KAZENSKI DOLOČBI
10. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje pravna
oseba, če reden ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni
turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni
lokalni turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje oseba, ki
izvaja naročen ogled in ni lokalni turistični vodnik.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Župan sprejme program strokovne usposobljenosti iz
5. člena tega odloka v roku dveh mesecev od uveljavitve
tega odloka.
12. člen
Župan imenuje komisijo iz 6. člena tega odloka v roku
dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
13. člen
Župan določi obliko in vsebino izkaznice ter priponke
iz 7. člena tega odloka v roku enega meseca od uveljavitve
tega odloka.
14. člen
Občinski organ, pristojen za turizem, začne z vodenjem registra lokalnih turističnih vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
15. člen
Osebe, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Mestni občini Novo mesto, so
dolžne v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka
posredovati občinskemu organu, pristojnemu za turizem,
vse podatke iz 8. člena tega odloka zaradi vpisa v register.
Z dnem vpisa v register pridobijo osebe naziv lokalni
turistični vodnik, izkaznico lokalnega turističnega vodnika in
priponko.
Če osebe iz prvega odstavka tega člena ne posredujejo v tem roku zahtevanih podatkov za vpis v register, se po
preteku tega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja v Mestni občini Novo mesto.
16. člen
Naloge in pristojnosti iz tega odloka, ki jih izvaja župan
oziroma občinski organ, pristojen za turizem, po vpisu v
sodni register prevzame organizacija, ki bo pristojna za celovito turistično promocijo Mestne občine Novo mesto.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
občinske uprave Mestne občine Novo mesto.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 015-05-16/2002
Novo mesto, dne 30. maja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

PREBOLD
3850.

Odlok o določitvi pomožnih objektov za katero
ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in
44/97), na podlagi 1. in 6. člena, 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) navodila o merilih
za to, kar se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje
in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS,
št. 27/85) in 29. člena statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 34. redni
seji dne 18. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi pomožnih objektov za katero
ni potrebno lokacijsko dovoljenje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, je pa potrebno občini in upravni enoti
predložiti idejni projekt objekta, ki jo izdela v imenik projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije vpisano podjetje, v nadaljevanju besedila: pomožni objekti, temveč zadostuje odločba o priglasitvi del, ki jo izda upravna enota po
predhodnem obveznem pozitivnem mnenju občine k nameravanem posegu v prostor.
II. POMOŽNI OBJEKTI
2. člen
Kot pomožne objekte je potrebno obravnavati objekte
in posege v prostor, ki izboljšujejo bivalne pogoje stanovanjske dejavnosti, poslovne dejavnosti, kmetijske in ljubiteljske
dejavnosti.
Za pomožne objekte se štejejo:
1. Pri enostanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, zimski vrt in drugi pritlični
objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih objektov do maksimalne tlorisne površine 25 m2,
– nadstrešek nad dostopom oziroma dovozom do objekta, nad balkoni in terasami; do maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– sončni kolektorji in dimniki,
– vrtna uta, shramba za vrtno orodje in kurivo, vetrolov,
zunanje stopnice, zasteklitev balkonov, vse do maksimalne
tlorisne površine 15 m2,
– zunanji bazen do maksimalne tlorisne površine
30m 2,
– drvarnica, deponija za kurivo, vkopana klet do maksimalne tlorisne površine 20 m2,
– tople grede in zaprti rastlinjaki do maksimalne tlorisne površine 30 m 2,
– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate medposestne
ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 1,5 m, razen, če
ni drugače določeno v drugih prostorskih aktih,
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– rezervoar za tekoči naftni plin do prostornine 5 m3 in
skupina do treh rezervarjev za potrebe sušenja hmelja,
– odstranitev objektov in naprav do 30 m2 ter do višine
3 m,
– kurnik, zajčnik in drugi manjši objekti za rejo malih
živali do maksimalne tlorisne površine 10 m2, ob upoštevanju okoljevarstvenih zahtev,
– prizidek stanovanjske hiše vseh prej navedenih namembnosti do maksimalne tlorisne površine 25 m2.
Medposestne ograje je dovoljeno postaviti do 0,5 m
od posestne meje brez soglasja mejaša.
2. Pri objektih, namenjenih upravljanju kmetijske dejavnosti:
– skedenj, kašča in lopa za shranjevanje sena, krme,
stelje, in orodja do maksimalne višine slemena 6 m ter maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– silosi za shranjevanje živilske krme do maksimalne
prostornine 90 m3,
– leseni kozolec za sušenje krme, ki služi osnovni dejavnosti kmetijskega gospodarstva maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– leseni dvojni kozolec do maksimalne tlorisne površine 50 m2,
– manjši objekti, do maksimalne tlorisne površine
25 m2, ob upoštevanju okoljevarstvenih predpisov,
– strojna lopa za kmetijsko mehanizacijo do maksimalne tlorisne površine 50 m2 in maksimalne višine slemena
6 m, če način postavitve ne zahteva statične presoje
– pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov do
višine 2 m,
– postavitev plinskih rezervoarjev za utekočinjen naftni
plin do prostornine 15 m3,
– rastlinjaki do velikosti 100 m2,
– hmeljske žičnice.
3. Pri večstanovanjskih objektih:
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno
zgradbo,
– oblikovanje, postavitev zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celo zgradbo,
– ureditev prostora za smetnjake.
4. Poslovni objekti:
– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do maksimalne tlorisne površine 30 m2.
5. Drugi pomožni objekti:
– čebelnjak do maksimalne tlorisne površine 15 m2,
na točkovnih temeljnih ob soglasju čebelarske družine,
– manjša gnojišča, kapnice in zajetja ter črpališča pitne vode,
– športna in otroška igrišča,
– komunalna in cestna oprema, dodatna oprema parkov, otroških igrišč, gradbišč in počivališč,
– oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni
panoji, opozorilne table, spominska obeležja, skulpture in
sakralni objekti, ki ne zahtevajo dodatne zunanje ureditve,
– nadstrešnica ob javnih zgradbah v obsegu in izvedbi,
ki ne ovira drugih urbanističnih in drugih ureditev,
– asfaltiranje občinskih cest in izvedba hodnikov za
pešce v primerih ko se gabariti obstoječe ceste ne spreminjajo,
– telefonske govorilnice, tipska avtobusna postajališča,
– različni provizoriji postavljeni v času javnih prireditev in odstranjeni po končanih prireditvah, če je čas postavitve omejen ne glede na velikost, kot so prireditveni
šotori, objekti iz montažnih elementov s točkovnimi ali
drugačnimi temelji, leseni in kovinski nadhodi nad javnimi
cestami in podobno, če investitor vzpostavi zemljišče v
prejšnje stanje.
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3. člen
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z
rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov, prostorsko izvedbenih aktov ter z drugimi splošnimi akti in z njimi ne
smejo biti prizadeti zakoniti interesi drugih oseb.
Prav tako morajo biti v skladu z zahtevami o varstvu
okolja, sanitarnimi, požarno varstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambno zaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z
varovanjem naravne in kulturne dediščine, kar vse prevri
pristojna občinska služba pred izdajo svojega mnenja.
4. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov mora stranka v postopku upoštevati naslednje splošne omejitve:
– da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih
objektov in naprav,
– da ne zahtevajo novih trajnih komunalnih in drugih
priključkov na javne komunalne objekte in naprave,
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne
statične presoje.
5. člen
Odmik posameznega pomožnega objekta razen medposestne žične ograje, od sosedove parcelne meje mora
biti najmanj 4 m, ob pisnih pogojih soseda oziroma mejaša,
ki so razumni in jih je možno v razumnem roku tudi rešiti, pa
je odmik lahko tudi manjši.
S pisnim soglasjem soseda se lahko ograja ali živa
meja postavi na posestno mejo, brez soglasja pa naj bo
odmik ograje ali žive meje (do višine 1,5 m) do sosednje
parcele najmanj 0,5 m.
Odmik ograj ali žive meje od prometnic mora biti 1,5 m
pri občinskih cestah, 1,0 m pri lokalnih poteh, višina ograje
pa ne sme presegati 0,8 m, postavitev le-teh pa ne sme
ovirati normalne uporabe zemljišča, ter ne sme biti locirana v
preglednostnem trikotniku križišča.
6. člen
Skupna površina pomožnih objektov, lociranih na zemljišču osnovnega objekta ne sme presegati 50 m 2 razen pri
postavitvi pomožnih objektov v sklopu kmetije.
IV. NADZOR
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe v skladu z veljavnimi zakoni:
– Ministrstvo za zdravje – Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za
okolje in prostor.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Prebold, dne 18. julija 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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3851.

Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje volilne kampanje

Uradni list Republike Slovenije

3852.

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 15. člena statuta Občine
Prebold (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Prebold na 1. izredni seji dne 26. 8. 2002 sprejel

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)
ter 14. in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS,
št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 1. izredni seji
dne 26. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
volilne kampanje

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini Prebold

1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za
volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za
volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje katerih listam, so pripadli mandati za člane občinskega sveta imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz
revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župane 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 in le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.

1. člen
Odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Prebold in volilno enoto za volitve župana
Občine Prebold.
2. člen
Območje Občine Prebold obsega območje, ki ga določa zakon.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi 3 volilne
enote v katerih se skupno voli petnajst članov občinskega
sveta Občine Prebold.
1. Volilna enota obsega območje naselja Prebold v
kateri se voli pet članov občinskega sveta.
2. Volilna enota obsega območje naselij: Latkova vas,
Dolenja vas in Kaplja vas v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
3. Volilna enota obsega območje naselij: Sv. Lovrenc,
Šešče pri Preboldu, Matke in Marija Reka v kateri se voli pet
članov občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je v Preboldu.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Prebold.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07/01/2002-03
Prebold, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.

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

RAVNE NA KOROŠKEM
3853.

Št. 006-07/02/2002-03
Prebold, dne 26. avgusta 2002.

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.

Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Ravne na
Koroškem

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)
ter 15. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 7. izredni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o določitvi volilne enote za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Ravne
na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se določa volilna enota za volitve članov Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem ter za
volitve župana Občine Ravne na Koroškem.
2. člen
Za izvedbo volitev občinskega sveta in župana Občine
Ravne na Koroškem se določi ena volilna enota. Volilna
enota obsega območje celotne Občine Ravne na Koroškem. V volilni enoti se voli dvaindvajset članov občinskega
sveta in župan Občine Ravne na Koroškem.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-07-1/02-11
Ravne na Koroškem, dne 29. avgusta 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

3854.

Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila
volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih
in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
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3. člen
Svet krajevne skupnosti Kotlje šteje sedem članov.
Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki obsega
naselja:
– Kotlje,
– Podgora,
– Brdinje,
– Sele-del,
– del naselja Preški Vrh, PO 0048, PO 0049,
PO 0050, PO 0051,
– Podkraj,
– Uršlja Gora.
4. člen
Svet četrtne skupnosti Čečovje šteje sedem članov.
Območje četrtne skupnosti je ena volilna enota. Volilna enota obsega:
– del naselja Ravne na Koroškem, in sicer območje
ulic:
– Čečovje,
– del Gozdarske poti, PO 0014, PO 0015 in
PO 0016,
– del Ob Suhi, PO 0024 in PO 0047,
– del naselja Navrški Vrh, PO 0106.
5. člen
Svet Četrtne skupnosti Javornik-Šance šteje sedem
članov. Območje četrtne skupnosti je ena volilna enota.
Volilna enota obsega:
– del naselja Ravne na Koroškem, in sicer območje
ulic:
– Javornik,
– Na Šancah,
– del naselja Preški Vrh, PO 0052.

1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Ravne na Koroškem določa število članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, število in območje volilnih enot ter število
svetov, ki jih volilci volijo v posamezni volilni enoti, na rednih
volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v
Občini Ravne na Koroškem.

6. člen
Svet Četrtne skupnosti Trg šteje sedem članov. Območje četrtne skupnosti je ena volilna enota. Volilna enota
obsega:
– del naselja Ravne na Koroškem, in sicer ulice oziroma dele ulic:
– Gledališka pot,
– Malgajeva cesta,
– Ob Meži,
– Trg svobode,
– Partizanska cesta,
– Prežihova ulica,
– Stara ulica,
– Na gradu,
– Ditingerjeva ulica,
– Gačnikova pot,
– del Gozdarske poti, del PO 0006 in del PO 0044,
– del Koroške ceste, del PO 0005, del PO 0006,
PO 0041 in del PO 0044,
– del Ob Suhi, PO 0021, PO 0023, PO 0029, PO
0036, del PO 0176, PO 0177, PO 0178, PO 0179,
– del naselja Stražišče, PO 0071, PO 0072.

2. člen
Svet kajevne skupnosti Dobja vas šteje sedem članov.
Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki obsega:
– naselje Dobja vas,
– del naselja Ravne na Koroškem, in sicer območje
ulic:
– Janeče,
– del Koroške ceste PO 0045,
– del naselja Navrški vrh, PO 0104 in PO 0105.

7. člen
Svet krajevne skupnosti Strojnska Reka šteje sedem
članov. Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki
obsega:
– naselje Zelenbreg,
– del naselja Stražišče, PO 0070, PO 0073, PO 0074,
PO 0075, PO 0158 in PO 0174,
– del naselja Tolsti Vrh, PO 0062, PO 0063, PO 0064,
PO 0065, PO 0066, PO 0067 in PO 0068.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) ter
2. in 61. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem
na 7. izredni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov svetov ter števila
volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih
in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
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8. člen
Svet Vaške skupnosti Strojna šteje pet članov. Območje vaške skupnosti je ena volilna enota, ki obsega:
– naselje Strojna.
9. člen
Svet Vaške skupnosti Dobrije šteje pet članov. Območje vaške skupnosti je ena volilna enota, ki obsega:
– naselje Dobrije,
– naselje Koroški Selovec,
– del naselja Tolsti Vrh, PO 0061 in PO 0069.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-08-1/02-11
Ravne na Koroškem, dne 29. avgusta 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

3855.

Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Ravne na Koroškem

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem
7. izredni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Ravne na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: vračilo vlaganj).
Občino Ravne na Koroškem po določbah tega odloka
nastopa kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma
pravnim osebam kot dejanskim upravičencem do vračila teh
vlaganj.
Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem
prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot
temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02; v
nadaljevanju: zakon).
2. člen
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in
pravne osebe z območja Občine Ravne na Koroškem, za
katere je občina, krajevna skupnost ali druga pravna oseba
sklepala pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v
nadaljevanju: komisija).

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti in druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in
na način kot ga določa zakon.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu
upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v višini, določeni v zakonu.
Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda
pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.
7. 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, do višine namenskih sredstev, ki jih
za ta namen dobi od države.
8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega
odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od
njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov
skupni predstavnik.
9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in
podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala
komisija.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-1/02-31
Ravne na Koroškem, dne 29. avgusta 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

3856.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na
Koroškem

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96
in 28/96), uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) ter 16. člena statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 24. seji dne
25. 4. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem
1. člen
V odloku o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 94/99) se 4. člen razveljavi.
2. člen
Nov 4. člen se glasi:
Dejavnost Ljudske univerze je:
M/80.422 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.220 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
DE/22.240 – priprava za tisk
G/52.471 – dejavnost knjigarn
G/52.473 – dejavnost papirnic
G/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n. (razen z orožjem in strelivom)
K/74.841 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
3. člen
Te spremembe začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/02-50
Ravne na Koroškem, dne 16. aprila 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

3857.
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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 vsak 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, v višini
40 SIT za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
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 v ponovljenem 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 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. 006-07-1/02-11
Ravne na Koroškem, dne 29. avgusta 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne na
Koroškem

3858.
Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 16. člena statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski
svet občine Ravne na Koroškem na 7. izredni seji dne 29.
8. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Ravne na Koroškem
I
S tem sklepom so določeni kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne
na Koroškem.
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 kandidirata,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

Spremembe pravilnika o plačah in plačilih
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 29., 34.a in 200.b člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in
51/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na
Koroškem na 7. izredni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

SPREMEMBE PRAVILNIKA
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
V naslovu se beseda »plačilih« nadomesti z besedilom:
»plačilih za opravljanje funkcije« beseda »nagradah članov
delovnih teles…«, pa se nadomesti z besedo »sejninah članov delovnih teles…«.
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2. člen
Prvi odstavek 1. člena pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 51/99) se spremeni
tako, da se glasi:
»Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93). Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih,
državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki
opravlja funkcijo poklicno«.
V drugem odstavku 1. člena se besedi »dela plače«
nadomestita z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
V tretjem odstavku 1. člena pravilnika se beseda »nagrade« nadomesti z besedo »sejnine«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se dopolni tako, da se za na
koncu odstavka stavek dopolni z besedilom: »če funkcijo
opravlja poklicno«.
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije
50% plače vključno s funkcijskim dodatkom, ki bi jo dobil,
če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za
delovno dobo«.
Tretji odstavek 3. člena se na koncu dopolni z besedilom »vendar brez dodatka za delovno dobo«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedi »del plače« nadomestita z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije«.
V istem odstavku se beseda »nagrade« članom delovnih teles občinskega sveta, nadomesti z besedo »sejnine«
članom delovnih teles občinskega sveta.
5. člen
Spremeni se naslov II. poglavja pravilnika tako, da se
glasi:
II. »VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL ZA
OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN«.
Prvi stavek prvega odstavka 5. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se
oblikuje največ v višini 80% plače župana, brez njegovega
dodatka za delovno dobo oziroma največ 40% plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo, če podžupan
opravlja to funkcijo nepoklicno«.
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana znaša
mesečno plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 40%
plače župana brez funkcijskega dodatka in dodatka za delovno dobo.
V tretjem odstavku 5. člena se besedila »dela plače«
nadomestita z besedilom: »plačila za opravljanje funkcije«.
V četrtem odstavku se beseda »plačila« nadomesti z
besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
6. člen
Prvi stavek prvega odstavka 6. člena se nadomesti z
naslednjim besedilom tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na
seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta
ne sme presegati 15% letne plače župana«.
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7. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedi »dela plače«
nadomestita z besedilom: »plačila za opravljanje funkcije«.
V drugem odstavku 7. člena se beseda »plačilo nadomesti z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije«.
Drugi stavek drugega odstavka 7. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek
za delovno dobo, če funkcijo opravlja profesoinalno«.
V tretjem odstavku 7. člena se beseda »plačilo« nadomesti z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije«, na koncu stavka pa se doda novo besedilo: »brez dodatka za
delovno dobo«. Naslednji stavek »Znesek se poveča za
dodatek za delovno dobo« se črta.
V četrtem odstavku 7. člena se za besedilom: »...
opravljanje funkcije« doda besedilo »brez delovne dobe«.
8. člen
V prvem in drugem odstavku 8. člena se besedi »del
plače oziroma plačila« nadomestita z besedilom: »plačila za
opravljanje funkcije«.
Ravno tako se v petem odstavku 8. člena besedi »dela
plače« nadomestita z besedilom: »plačila za opravljanje
funkcije«.
9. člen
V 9. členu se besedi »dela plače« spremenita v besedilo »plačila za opravljanje funkcije«.
10. člen
V III. poglavju se naslov »NAGRADE« spremeni v
»SEJNINE«.
11. člen
V prvem odstavku 10. člena se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »sejnina«.
V drugem odstavku se besedi »dela plače« nadomestita z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
12. člen
V 11. členu se besede »nagrade« nadomestijo z besedo »sejnine«.
13. člen
V 12. členu se besede »nagrade« nadomestijo z besedo »sejnine«.
14. člen
V 15. členu se beseda »nagrad« nadomesti z besedo
»sejnin«.
15. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda »nagrade« nadomesti z besedo »sejnine«.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa
se od 12. 8. 2002 dalje.
Št. 110-07-1/02-31
Ravne na Koroškem, dne 29. avgusta 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3859.

Spremembe pravilnika o dopolnitvi pravilnika o
plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 29., 34.a in 200.b člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in
51/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na
Koroškem na 7. izredni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

SPREMEMBE PRAVILNIKA
o dopolnitvi pravilnika o plačah in plačilih
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
1. člen
Naslov »Pravilnik dopolnitev pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov« (Uradni list RS, št. 31/00), se
spremeni in se glasi:
»Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o plačah in plačilih za
opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov«.
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ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Rogašovci
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe, ki so neposredno ali preko krajevnih skupnosti od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva
in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti oziroma vaških skupnosti 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.

2. člen
V prvem odstavku 1. člena se besedilo »nagrada v
obliki sejnine« nadomesti z besedo »sejnina«.
V drugem odstavku se besedi »dela plače« nadomestita z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
Te spremembe dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se
od 12. 8. 2002 dalje.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.

Št. 110-07-1/2-31
Ravne na Koroškem, dne 29. avgusta 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

ROGAŠOVCI
3860.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
17. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, 66/99
in 76/02) je Občinski svet občine Rogašovci na 3. izredni
seji dne 30. 8. 2002 sprejel

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 015 03-1/2002-1
Rogašovci, dne 30. avgusta 2002.

Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.
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3861.

Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne
komisije občine Rogašovci

Na podlagi 33., 35., 36. 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 17. člena statuta Občine Rogašovci
(Uradni list RS, št. 66/99 in 76/02) je Občinski svet občine
Rogašovci na 3. izredni seji dne 30. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju posebne Občinske volilne komisije
občine Rogašovci
I
V posebno Občinski volilno komisijo občine Rogašovci
za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti se imenujejo:
Marjetica Škerget Logar, univ. dipl. pravnica, roj. 1961,
Murska Sobota, Štefana Kuzmiča 5 – predsednica,
Silvij Podlesek, univ. dipl. pravnik, roj. 1948, Murska
Sobota, Kopitarjeva 1 – namestnik predsednice,
Anita Cener, roj. 1975, Serdici 112 – član,
Leopold Horvat, roj. 1969, Pertoča 131, namestnik
člana,
Geza Kisilak, roj. 1961, Sv. Jurij 31 – član,
Marjeta Madjar, roj. 1958, Sv. Jurij 27c, namestnik
člana,
Drago Lang, roj. 1959, Nuskova 7 – član,
Jože Mencigar, roj. 1959, Pertoča 40a, namestnik
člana.
II
Mandatna doba članov posebne občinske volilne komisije za volitve članov občinskega sveta – pripadnikov romske skupnosti traja štiri leta.
III
Sedež posebne občinske volilne komisije je na sedežu
občinske uprave, Sv. Jurij 15A.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 006 01/2002-10
Rogašovci, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

3862.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Rogašovci

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 17. člen statuta Občine Rogašovci (Uradni list
RS, št. 66/99 in 76/02) je Občinski svet občine Rogašovci
na 3. izredni seji dne 30. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Rogašovci
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I
Drago Ružič, univ. dipl. pravnik, roj. 1956, iz Kroga,
Brodarska ul. št. 42, se razreši dolžnosti namestnika predsednika Občinske volilne komisije občine Rogašovci.
II
V občinsko volilno komisijo se do konca mandata volilne komisije, imenovane dne 26. 2. 1999, imenujeta:
– za predsednika Silvij Podlesek, univ. dipl. pravnik,
roj. 1948, Murska Sobota, Kopitarjeva 1 in
– za namestnico predsednika Marjetica Škerget Logar,
univ. dipl. pravnica, roj. 1961, Murska Sobota, Štefana
Kuzmiča 5.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 006 01/99-13
Rogašovci, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

ROGATEC
3863.

Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Rogatec

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99
in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 8. izredni seji
dne 3. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Rogatec
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih deležev
vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe, ki so preko akcij krajevnih skupnosti od
leta 1974 do 1. januarja 1995, združevali sredstva in delo
za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja. Upravičenci so
tudi pravne osebe, ki so v času usmerjene stanovanjske
gradnje ali priprave občinskih zemljišč za gradnjo delno ali v
celoti financirale izgradnjo navedenega omrežja.
3. člen
Komisija, ki jo imenuje župan izmed občinske uprave in
predstavnikov krajevnih skupnosti, v roku enega meseca od
uveljavitve tega odloka, pripravi podrobnejši seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za obdobje od leta 1974 do 1. januarja 1995.
Pri sestavi seznama komisija upošteva arhivsko dokumentacijo krajevnih skupnosti, sklenjene dogovore o zdru-
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ževanju sredstev in dela fizičnih oseb in sredstev, ki so jih
krajevne skupnosti združevale za te namene, kot tudi sredstva, ki so bila vložena v izgradnjo telekomunikacijskega
omrežja od takratnih pravnih oseb, oziroma njihovih pravnih
naslednic, ki so v okviru stanovanjske gradnje ali priprave
zemljišč za gradnjo prispevale sredstva za izgradnjo navedenega omrežja.
Seznam upravičencev se objavi na krajevno običajen
način.
4. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih dogovorov o
združevanju sredstev in dela po posameznih krajevnih skupnostih in na osnovi pogodb sklenjenih med fizičnimi osebami in krajevnimi skupnostmi ob upoštevanju določb 4. člena
zakona o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
– v nadaljevanju: zakon (Uradni list RS, št. 58/02).
Za pravne osebe iz 2. člena tega odloka se sorazmerni
delež ugotavlja na podlagi sklenjenih pogodb.
5. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca.
Pogodbena vrednost se dokazuje s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti. Občina vrača
deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa
zakon.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 06202-89/2002
Rogatec, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

3864.

Sklep o imenovanju v Občinsko volilno komisijo
občine Rogatec

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 8. izredni seji dne 3. 9. 2002 sprejel naslednji
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2. Namestnica predsednice komisije: Romana Prevolšek, univ. dipl. prav., stan. Celjska cesta 17, 3252 Rogatec,
3. Članica komisije: Greta Polajžar, stan. Sv. Jurij 4,
3252 Rogatec,
4. Namestnica članice komisije: Nevenka Mrkša,
stan. Steklarska ulica 16, 3252 Rogatec,
5. Članica komisije: Darja Potočnik, stan. Trlično 10,
3252 Rogatec,
6. Namestnica članice komisije: Glorija Spudić, stan.
Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec,
7. Članica komisije: Slava Stojnšek, stan. Rajska ulica 2, 3252 Rogatec,
8. Namestnica članice komisije: Martina Kitak, stan.
Pot k ribniku 21, 3252 Rogatec.
2. Komisija se imenuje za mandatno dobo štirih let.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-88/02
Rogatec, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
3865.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 32. redni seji
dne 26. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve.

SKLEP
1. V Občinsko volilno komisijo občine Rogatec se imenujejo:
1. Predsednica komisije: Frida Burkelc, univ. dipl.
prav., stan. Rjavica 1c, 3250 Rogaška Slatina,

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna za leto 2001 so realizirani v naslednjih
zneskih:
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Post. Opis

Proračun

Krajevne skupnosti

Konsolidacija

2.838,051.424
2.726,436.553
111,614.871

499,496.711
442,331.539
57,165.172

3.047,135.920
2.878,355.876
168,780.044

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
37,000.000
–37,000.000
74,614.871
–111,614.871

0
0
0
57,165.172
–57,165.172

0
37,000.000
–37,000.000
131,780.044
–168,780.044

A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki
Odhodki
Presežek (I.–II.)

B)
IV.
V.
VI.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prod. kap. deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in sprem. kap. deležev

C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Neto zadolžitev
Povečanje denarnih sredstev na računih
Neto financiranje

Podrobnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev
po ekonomskih namenih je izkazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2001, ki je sestavni del
tega odloka.
Sestavni del odloka je posebni del zaključnega računa
proračuna z obrazložitvami prihodkov in odhodkov po funkcionalnih namenih in zaključni računi poslovanja krajevnih
skupnosti.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki na računu proračuna
občine v znesku 74,614.871 SIT se prenese v splošni
sklad med sredstva proračuna Občine Slovenska Bistrica za
leto 2002.
Presežek prihodkov nad odhodki na računih krajevnih
skupnosti v znesku 57,165.172 SIT se prenese v splošne
sklade krajevnih skupnosti za leto 2002 v višini ostanka
denarnih sredstev posamezne krajevne skupnosti.
4. člen
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2001 so dosežena v naslednjih zneskih:
1. Prihodki
2. Odhodki
3. Ostanek sredstev konec leta

20,787.155
8,651.598
12,135.557

Ostanek denarnih sredstev stalne proračunske rezerve
v znesku 12,135.557 SIT se prenese med sredstva stalne
proračunske rezerve za leto 2002.

3866.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi –
javno dobro

Na podlagi določil 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 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02)
je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 32. redni seji
dne 26. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni
rabi – javno dobro
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
– javno dobro za nepremičnine parc. št. 2504/4 cesta v
izmeri 384 m2 in parc. št. 2504/1 cesta v izmeri 407 m2,
obe k.o. Slovenska Bistrica.
Nepremičnine postanejo last občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/32-4/2002
Slovenska Bistrica, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3867.
Št. 10/032-01/32-7/2002
Slovenska Bistrica, dne 26. avgusta 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v
izgradnjo javnega telekomunikacijskega
omrežja

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS,
št. 58/02) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 32. redni seji dne 26. 8.
2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo
javnega telekomunikacijskega omrežja
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom je določen način sestave seznama
fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci, način
ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoji in roki vračanj
deležev, ki so bili vloženi v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
2. člen
Zavezanka za vračilo po tem pravilniku je v skladu z
2. členom ZVVJTO Občina Slovenska Bistrica.
Zavezanka vloži zahtevek za vračilo vlaganj v roku štirih
mesecev od objave poziva, ki ga komisija, ki opravlja strokovne in tehnične naloge na podlagi ZVVJTO, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zahtevek z dokazili vloži zavezanka pri Državnem pravobranilstvu v Mariboru.
Državno pravobranilstvo na podlagi dokazil in tabele, ki
jo določa 4. člen ZVVJTO sestavi predlog za sklenitev pisne
poravnave, ki vključuje tudi rok, v katerem se lahko sklene
pisna poravnava. Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj
zahtevka in državni pravobranilec, je izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada za vračanje vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.
Kolikor do sklenitve pisne poravnave ne pride, lahko
vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po preteku navedenega
roka začne postopek pred pristojnim sodiščem.
II. NAČIN IN POSTOPEK SESTAVE SEZNAMA
DEJANSKIH UPRAVIČENCEV
3. člen
V skladu s tem pravilnikom je upravičenec vsaka fizična
oseba, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki je
sklenila pogodbo o izgradnji javnega telefonskega omrežja.
Kolikor je oseba, ki je sklenila pogodbo iz prvega odstavka tega člena, medtem umrla, je upravičenec oseba, ki
se izkaže s pravnomočnim sklepom o dedovanju. Če pa gre
za pravno osebo, ki je medtem prenehala obstajati, se upravičenec izkaže z ustrezno listino, ki dokazuje ustanoviteljstvo pravne osebe, s katero je bila sklenjena pogodba iz
prvega odstavka tega člena.
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1. za pogodbe, sklenjene od leta 1974–1980: 20%
2. za pogodbe, sklenjene od leta 1981–1983: 25%
3. za pogodbe, sklenjene od leta 1984–1987: 30%
4. za pogodbe, sklenjene od leta 1988–1990: 35%
5. za pogodbe, sklenjene od leta 1991–1994: 40%
Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se vrne tako,
da se višina izračunanega vračila preračuna v nemške marke (v nadaljevanju; DEM) po srednjem tečaju Banke Slovenije oz. njene pravne predhodnice na dan sklenitve pogodbe.
Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno
določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki
znaša 1.95586 DEM za 1 EUR in se nato preračuna v
slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan izplačila vračila.
6. člen
Podlago za izračun višine vračila bo zavezanka dobila iz
tabele, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tabela iz prejšnjega odstavka tega pravilnika bo prikazovala višine priključnine v posameznih časovnih obdobjih in
geografskih območjih PTT organizacij, prispevek za SIS in
srednji tečaj Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice za preračun zneskov v DEM kot podlago za ugotavljanje višine vračila iz 6. člena tega pravilnika.
IV. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ
7. člen
Upravičenec mora vložiti pri zavezanki zahtevek za vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
Upravičenec dokaže obstoj pravice do vračila vlaganj v
izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja s pogodbo.
Pogodbeno vrednost dokazuje upravičenec s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
8. člen
Zavezanka bo pripravila enotni obrazec zahtevka za
vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega
omrežja.
Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena bo na voljo
upravičencem na sedežu občine.

4. člen
Zavezanka v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne
poravnave iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika ali
pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine na krajevno običajen način objavi seznam
fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci.

9. člen
K zahtevku iz 8. člena tega pravilnika mora upravičenec priložiti poleg pogodbe, računov ter drugih verodostojnih listin in dokazil še dokaz, da so dejanski upravičenci, v
primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne osebe
izkazano pravno nasledstvo, kot določa drugi odstavek
3. člena tega pravilnika, številko računa, kamor naj se vračilo nakaže.
Upravičenci vlagajo zahtevke v vložišču Občine Slovenska Bistrica.
Zahtevke upravičencev obravnava občinska komisija
za čezmerna vlaganja v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ki jo imenuje župan.

III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV

V. POGOJI ZA VRAČANJE

5. člen
Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost, ki je
razvidna iz pogodbe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih, izračunano v naslednjih odstotkih od osnove:

10. člen
Pravico do povračila ima upravičenec, ki bo pravico do
vračila izkazal z listinami iz tega pravilnika in bo zahtevek
vložil v roku dveh mesecev od objave poziva občinske komisije, ki bo objavila poziv v roku 7 dni po objavi poziva komisije iz 5. člena ZVVJTO.
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Kolikor upravičenec listinsko ne bo dokazal vlaganj v
izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ne bo upravičen do povračila.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Komisija pripravi seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina ali druge
pravne in fizične osebe.

VI. ROKI
11. člen
Zavezanka začne z zbiranjem zahtevkov upravičencev
z dnem določenim v objavi poziva občinske komisije in jih bo
zbirala dva meseca od objave poziva. Po tem roku se zahtevki več ne bodo upoštevali.
12. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v roku, ki ga določa 6. člen ZVVJTO.
13. člen
Vračilo prejeto od sklada za vračanje vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje vrne zavezanka upravičencu v
celoti v deležih sorazmernih vlaganjem oseb navedenih na
seznamu iz 5. člena tega pravilnika.
Zavezanka začne denarna sredstva vračati v roku 30
dni po prejemu vračila.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

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 javno
telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Občina vrača delež 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. 00201-11/02
Sodražica, dne 22. avgusta 2002.

Št. 10/032-01/32-12/2002
Slovenska Bistrica, dne 26. avgusta 2002.

Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

3869.
SODRAŽICA
3868.

Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Sodražica

Na podlagi 6. člena zakona o vračilu vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št.
44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na
3. izredni seji dne 22. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencem v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Sodražica
1. člen
S tem odlokom se določa način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojev 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 imenovanju Občinske volilne komisije
občine Sodražica

Na podlagi 25. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95, 51/02)
ter 9. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št.
44/99, 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na
3. izredni seji dne 22. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Sodražica
1
V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se imenuje za:
– predsednika: Maruša Arko, Prvomajska cesta 26,
1317 Sodražica,
– namestnika predsednika: Miha Klun, Breg 1, 1310
Ribnica,
– člana: Stane Hočevar, Na Pesek 15, 1317 Sodražica,
– namestnika člana: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica,
– člana: Lea Zajc, Žimarice 22, 1317 Sodražica,
– namestnika člana: Branko Arko, Prvomajska c. 24,
1317 Sodražica,
– člana: Francka Ambrožič, Zamostec 55A, 1317 Sodražica,

Uradni list Republike Slovenije
– namestnika člana: Janez Arko, Kračali 5, 1317 Sodražica.
2
Sedež Občinske volilne komisije je v Sodražici, Trg 25.
maja 3.
3
Ta sklep razveljavlja sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sodražica št. 01-006-01-1/98 (Uradni
list RS, št. 63/98).
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čine Sodražica v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00607-2/00
Sodražica, dne 22. avgusta 2002.

4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

Št. 00607-2/02
Sodražica, dne 22. avgusta 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

3870.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 9. člena statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski
svet občine Sodražica na 3. izredni seji dne 22. 8. 2002
sprejel

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
3871.

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Sveti
Andraž v Slovenskih goricah

Na podlagi 37. 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 52/02), 19. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 33/94, 61/95, 70/95
in 51/02), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 56/98) 15. člena statuta Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski
svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 30. seji
dne 20. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Sodražica

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini Sveti Andraž v
Slovenskih goricah

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sodražica.

1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah določa volilne enote za lokalne volitve v
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za izvolitev članov
občinskega sveta in župana občine.

II
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 40 tolarjev na volilnega upravičenca
v volilni enoti, pri čemer skupni znesek ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

2. člen
V Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah šteje občinski svet sedem članov občinskega sveta, ki se volijo po
enokrožnem večinskem volilnem sistemu.

III
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 volilnega upravičenca.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
IV
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-

3. člen
V Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah se oblikuje
1 volilna enota, ki zagotavlja, da se vseh sedem članov
občinskega sveta voli v celi volilni enoti.
4. člen
V volilno enoto Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah iz 3. člena tega odloka sodijo naslednja naselja: Drbetinci, Gibina, Hvaletinci, Novinci, Rjavci, Slavšina in Vitomarci.
5. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati na območju
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah odlok o določitvi
volilnih enot Občine Destrnik – Trnovska vas (Uradni vestnik
Občine Destrnik – Trnovska vas, št. 6/98).
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6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 006-01/02-835
Sv. Andraž v Slovenskih goricah, dne 20. avgusta 2002.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah
Franci Krepša l. r.

ŠKOCJAN
3872.

Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim
upravičencem na območju Občine Škocjan

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in na
podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št.
37/99, 51/01) je Občinski svet občine Škocjan na 2. izredni seji dne 26. 8. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o postopkih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim
upravičencem na območju Občine Škocjan
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik ureja postopke vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem, ki so vlagali v navedeno omrežje na območju Občine
Škocjan, ki je pravna naslednica dela Občine Novo mesto –
območje Krajevne skupnosti Škocjan ter dela Občine Sevnica – območje Krajevne skupnosti Bučka in naselja Gornja
Stara vas.
2. člen
(postopek vračanja vlaganj dejanskim končnim
upravičencem, način sestave seznama, pogoji in roki
vračanja deležev)
Občina Škocjan bo za potrebe vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem (v nadaljevanju: upravičenci) sestavila seznam fizičnih
in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci.
Na seznam fizičnih in pravnih oseb se uvrstijo upravičenci, ki predložijo Občini Škocjan pogodbo, sklenjeno
med Občino Škocjan in upravičencem.
Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke o
upravičencih:
1. identifikacija upravičenca: ime, priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov stalnega prebivališča oziroma naslov sedeža pravne osebe,
2. številka pogodbe, datum pogodbe, pogodbena višina,
3. ugotovljen delež vračila,
4. finančni račun, kamor se vrne ugotovljena višina
vlaganja.

Uradni list Republike Slovenije
Zahtevek za uvrstitev na seznam lahko upravičenec
vloži v roku dveh mesecev od objave poziva, ki ga Občina
Škocjan objavi v Uradnem listu RS in o tem na krajevno
običajni način seznani eventualne upravičence, sicer se
zahtevek na upošteva.
Zahtevek, katerega obrazec se dvigne na sedežu Občine Škocjan, Škocjan 67, Škocjan, se s priloženimi dokazili v predpisanem roku vloži na sedež Občine Škocjan.
Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do
vračila vlaganja le s pogodbo iz drugega odstavka tega člena. Pogodbeno vrednost vlagatelj zahtevka dokazuje s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami.
Seznam upravičencev se v roku 1 meseca po poteku
roka iz četrtega odstavka tega člena javno izobesi na krajevno običajen način in postane osnova za določitev odškodnine ter vračilo vlaganj.
Prejeto vračilo s strani Republike Slovenije vrne Občina Škocjan upravičencem v celoti v deležih, sorazmernih
vlaganjem oseb, navedenim na seznamu. Občina Škocjan
začne vračati v roku 30 dni po prejemu vračila iz Sklada za
vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Republika Slovenija).
3. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)
Osnova za vračilo vlaganja je pogodbena vrednost iz
pogodbe iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
Za ugotovitev višine vračila vlaganja se uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 4. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list
RS, št. 58/02).
4. člen
(vlaganje Občine Škocjan)
Občina Škocjan ima zaradi vlaganj v izgradnjo objekta,
v katerem je telefonska centrala ter zaradi nakupa centrale,
pravico do vračila sorazmernega dela vlaganja v predmetno
telekomunikacijsko infrastrukturo.
Zahtevek bo Občina Škocjan vložila po določbah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(Uradni list RS, št. 58/02), ter jih po prejemu obdržala kot
lastna sredstva vlaganja. Ta sredstva se izločijo iz skupine
sredstev za vračanje vlaganj ostalim upravičencem.
Sorazmerni del vračila, ki pripadajo Občini Škocjan iz
naslova namenskih sredstev samoprispevka, bo Občina
Škocjan namenila izključno za investicije v infrastrukturo na
območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka. Ta sredstva se izločijo iz skupine sredstev za vračanje
vlaganj ostalim upravičencem.
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34500-0002/02
Škocjan, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

VIPAVA
3873.

Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov
svetov KS za volitve članov svetov KS

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 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, 28/ 01, 16/02 in 51/02) in 16. člena
statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02) je Občinski
svet občine Vipava na 8. izredni seji dne 29. 8. 2002
sprejel

SKLEP
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov
KS za volitve članov svetov KS
1. člen
Volilne enote in število članov sveta KS Vipava so:
1. volilna enota: STARA ŠOLA, ki zajema naselje: del
Vipave.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota: GLAVNI TRG, ki zajema naselja: Zemono, Nanos, del Vipave.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
3. volilna enota: NOVA ŠOLA, ki zajema naselje: del
Vipave.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
Volilne enote so oblikovane po voliščih, kjer volimo.
Volilne enote v KS Vipava ostanejo po obsegu (območju) take kot v letu 1998.
2. člen
Volilne enote in število članov za volitve v svete KS:
Erzelj, Goče, Gradišče pri Vipavi, Lozice, Lože-Manče, Podnanos, Podraga, Slap in Vrhpolje ostanejo iste kot za volitve
v svete KS v letu 1998.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se preneha
uporabljati sklep sveta krajevne skupnosti Vipava o določitvi
volilnih enot za volitve članov sveta KS Vipava (Uradno glasilo št. 13/98).
Št. 00608-1/02-2
Vipava, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

VITANJE
3874.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in na
podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št.
49/99 in 46/01) je Občinski svet občine Vitanje na korespondenčni seji dne 30. 8. 2002 sprejel

Št.
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ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Vitanje
1. člen
(izdelava zahtevkov za vračanje)
Lokalna skupnost, kakor tudi posamezni občani, ki so
z namenom pridobitve telefonskega priključka, v času do 1.
januarja 1995. leta, sklepali pogodbe v ta namen s takratnimi predniki današnjega “Telekoma Slovenije d.d.”, morajo v
roku štirih mesecev po, s strani državne komisije v Uradnem
listu RS objavljeni lestvici o višini prispevkov SIS ter višini
cene telefonskega priključka v urbanih naseljih, kjer je omrežje že bilo zgrajeno, izdelati in vložiti pri državnem pravobranilcu na območju, kjer je bil takrat sedež podjetja PTT oziroma SIS, s katerim so se sklepale pogodbe, zahtevek za
vračilo prekomernih vlaganj.
Zahtevek je lahko izdelan samo na osnovi pogodbe iz
prvega odstavka tega člena in na podlagi pisnih dokazil
(računi in druge vrednostne listine ali dokumenti), ki morajo
v obliki kopij biti sestavni del zahtevka. V primeru, da se je
omrežje gradilo ločeno po fazah (medkrajevni vod, krajevno
omrežje, centrale, razvodno omrežje) in so se pogodbe
sklepale za vsako fazo posebej, mora biti skupni zahtevek
sestavljen iz zahtevkov s pripadajočo dokumentacijo za vsako pogodbo posebej.
Zneski iz pogodb se morajo preračunati v DEM po
uradno veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe, zneski iz ostalih vrednostnih listin pa po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan njihove izstavitve.
Vsota tako pridobljenih zneskov v DEM predstavlja višino
vloženih sredstev.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih
priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina
dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo, ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. ob predhodni ugotovitvi dolžine trase, ki je bila
izdelana v lastni režiji.
V zahtevek občine do sklada za vračilo se vključijo tudi
vsa sredstva, ki so jih v času izgradnje omrežja prispevale
delovne organizacije in drugi donatorji.
2. člen
(vložitev izvršilnega naslova za sodno izvršbo
v breme sklada)
Posamezniki, ko so pri državnem pravobranilcu že podpisali pisno poravnavo in je tako le-ta postala izvršilni naslov
za sodno izvršbo v breme sklada za vračanje, morajo le tega
v roku 30 dni poslati republiški komisiji za vračanje.
3. člen
(seznam neposrednih upravičencev)
Občina Vitanje, ki je sklepala pogodbo s takratnim PTT
mora v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave pri
državnem pravobranilcu, pripraviti na podlagi takratnih vlaganj seznam neposrednih vlagateljev-upravičencev do vračil
in ga na krajevno običajen način objaviti.
4. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)
V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to je,
ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo
izvaja v enakih deležih. V primerih, ko pa so interesenti –
naročniki telefonskih priključkov prispevali različno visoke
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vložke, pa se mora procentualni delež vlaganja izračunati za
vsakega posameznika, nato pa se po enakih procentih izvede tudi vračanje. Za vse prispevke in vložke morajo obstojati
realni dokazi.
5. člen
(način, pogoji in rok vračanja)
Vračanje se mora izvesti tako, da neposredni upravičenec do vračila, sporoči Občini Vitanje številko računa na
katerega se mu nakažejo sredstva.
Upravičenec je dejansko upravičen do vračila, kolikor
je ob priliki izgradnje telefonskega omrežja do lokalne skupnosti poravnal vse obveznosti.
Kolikor neposredni upravičenec ne živi več, so do vračila upravičeni njegovi dediči. Dediči morajo enemu izmed
sebe izročiti skupno pisno pooblastilo za dvig vračila, ki ga
lokalna skupnost zadrži kot dokazilo. Razdelitev sredstev
med dediči ni več stvar Občine Vitanje.
Vračanje Občina Vitanje začne najkasneje v 30 dneh
po prispetju sredstev vračanja na njen transakcijski račun.
Občina mora vračanje zaključiti najkasneje v treh mesecih.
V primeru, da nekega upravičenca zaradi odselitve ni več v
občini, le-ta pa njegovega novega naslova nima in ga nikakor ne more pridobiti, se morajo taka sredstva po zaključku
vračanja z navedbo upravičenca do njih, vrniti v državni
sklad za vračanje prekomernih vlaganj v telekomunikacijsko
omrežje RS.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
takoj.
Št. 345-03/2002
Vitanje, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

VOJNIK
3875.

Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Vojnik

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in
68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 6. korespondenčni seji dne 30. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencem v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Vojnik
1. člen
(splošna določba)
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.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(izdelava zahtevkov za vračanje)
Lokalne skupnosti, kakor tudi posamezni državljani RS,
ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka, v času
do 1. 1. 1995, sklepali pogodbe v ta namen s takratnimi
predniki današnjega “Telekoma Slovenije d.d.”, morajo v
roku štirih mesecev po, s strani državne komisije v Uradnem
listu RS objavljeni lestvici o višini prispevkov SIS ter višini
cene telefonskega priključka v urbanih naseljih, kjer je omrežje že bilo zgrajeno, izdelati in vložiti pri državnem pravobranilcu na območju, kjer je bil takrat sedež podjetja PTT oziroma SIS (Samoupravna skupnost za poštni, telegrafski in
telefonski promet), s katerim so se sklepale pogodbe, zahtevek za vračilo prekomernih vlaganj.
Zahtevek je lahko izdelan samo na osnovi pogodbe iz
prvega odstavka tega člena in na podlagi pisnih dokazil
(računi in druge vrednostne listine ali dokumenti), ki morajo
v obliki kopij biti sestavni del zahtevka. V primeru, da se je
omrežje gradilo ločeno po fazah (medkrajevni vod, krajevno
omrežje, centrale, razvodno omrežje) in so se pogodbe
sklepale za vsako fazo posebej, mora biti skupni zahtevek
sestavljen iz zahtevkov s pripadajočo dokumentacijo za vsako pogodbo posebej.
Zneski iz pogodb se morajo preračunati v EUR po
uradno veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe, zneski iz ostalih vrednostnih listin pa po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan njihove izstavitve.
Vsota tako pridobljenih zneskov v EUR predstavlja višino
vloženih sredstev.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih
priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina
dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo, ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d.. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko
služi takratno zaključno finančno poročilo, ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.
3. člen
(vložitev izvršilnega naslova za sodno izvršbo
v breme sklada)
Lokalna skupnost ali posamezniki, ko so pri državnem
pravobranilcu že podpisali pisno poravnavo in je tako le-ta
postala izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada za
vračanje, morajo le-tega v roku 30 dni poslati republiški
komisiji za vračanje.
4. člen
(seznam neposrednih upravičencev)
Lokalna skupnost, ki je sklepala pogodbo s takratnim
PTT mora v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave
pri državnem pravobranilcu, pripraviti na podlagi takratnih
vlaganj seznam neposrednih vlagateljev-upravičencev do vračil in ga na krajevno običajen način objaviti.
5. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)
V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to je,
ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo izvaja
v enakih deležih. V primerih, ko pa so interesenti – naročniki
telefonskih priključkov prispevali različno visoke vložke, pa se
mora delež vlaganja izračunati za vsakega posameznika, nato
pa se po enakih delih izvede tudi vračanje.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(način, pogoji in rok vračanja)
Vračanje se izvede tako, da neposredni upravičenec
do vračila, proti podpisu lokalne skupnosti, prejme od lokalne skupnosti nalog za dvig določene višine tolarskih sredstev, ki mu pripadajo. Določena višina sredstev se nakaže
na upravičencev osebni račun.
Upravičenec je dejansko upravičen do vračila, kolikor
je ob izgradnji telefonskega omrežja do lokalne skupnosti
poravnal vse obveznosti. Kolikor temu ni tako, mora najprej
poravnati dolg do lokalne skupnosti, preostanek sredstev pa
se upravičencu vrne. Vrnjena sredstva lokalni skupnosti pa
se porabijo izključno za financiranje infrastrukture v tej lokalni skupnosti.
Kolikor neposredni upravičenec ne živi več, so do vračila upravičeni njegovi dediči. Dediči morajo enemu izmed
sebe izročiti skupno pisno pooblastilo za dvig vračila, ki ga
lokalna skupnost zadrži kot dokazilo. Razdelitev sredstev
med dediči ni v pristojnisti in domeni lokalne skupnosti.
Vračanje lokalna skupnost začne najkasneje v 30 dneh
po prispetju sredstev vračanja na njen račun. Lokalna skupnost mora vračanje zaključiti najkasneje v treh mesecih. V
primeru, da določenega upravičenca zaradi odselitve ni
več v lokalni skupnosti, le-ta pa njegovega novega naslova
nima oziroma ni znan, se taka sredstva po zaključku vračanja z navedbo upravičenca do njih, vrnejo v državni sklad
za vračanje prekomernih vlaganj v telekomunikacijsko
omrežje RS.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 973-08/2002-2
Vojnik, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

3876.

Sklep o pogojih za pridobitev pravice do
uporabe plakatnih mest za volitve predsednika
države, članov državnega sveta in lokalne
volitve v letu 2002

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 20. člena odloka o
postavljanju reklamnih objektov in nameščanju neprometnih
znakov v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96) ter 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02)
izdajam

SKLEP
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za volitve predsednika države,
članov državnega sveta in lokalne volitve
v letu 2002
1. člen
Vsaka stranka, ki sodeluje na volitvah predsednika države, članov državnega sveta in lokalnih volitev v letu 2002
lahko pridobi 4 m2 plakatnega prostora na rednih plakatnih
mestih:

Št.
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1) v KS Frankolovo 1 m2 – 2 avtobusni postaji: Frankolovo, Verpete in gospodarsko poslopje Turk v Črešnjicah,
2) v KS Nova Cerkev 2 m2 – oglasne deske (kozolci) v
centru naselja Nova Cerkev, na sedežu krajevne skupnosti,
v neposredni bližini gostilne Koprivnik v Socki in v neposredni bližini gasilskega doma Lemberg
3) v KS Vojnik 2 m2 – oglasne deske na avtobusnih
postajališčih v KS Vojnik ter plakatni stebri: trg Vojnik, lekarna in trgovina Mercator.
2. člen
Za potrebe volitev se postavi osem dodatnih plakatnih
mest, in sicer
1) v Vojniku:
2 dvostranska panoja v velikosti 2 m X 2 m na travniku
nasproti pokopališča Vojnik ob regionalni cesti Celje – Slovenske Konjice,
2 dvostranska panoja v velikosti 2 m X 2 m na travniku v
Ivenci ob regionalni cesti Celje – Slovenske Konjice;
2) v Novi Cerkvi:
1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m v bližini
ekološkega otoka pred pokopališčem Nova Cerkev na desni strani regionalne ceste Nova Cerkev – Vitanje,
1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m pred Lembergom ob regionalni cesti Vojnik – Dobrna;
3) na Frankolovem:
1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m nasproti
Hmelaka na začetku centra Frankolovo na desni strani regionalne ceste Celje – Slovenske Konjice,
1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m v parku
Frankolovo na levi strani regionalne ceste Celje – Slovenske
Konjice.
3. člen
Poleg rednih in dodatnih plakatnih mest so na razpolago organizatorjem volilne kampanje še naslednja območja
za plakatiranje;
KS Frankolovo:
– center Frankolovega vzporedno z regionalno cesto
pri avtobusni postaji,
– v parku ali nasproti parka na travniku,
– pri bazenu,
– ob zelenici pred KS Frankolovo,
– v Črešnjicah v okolici bivše osnovne šole,
– pri avtobusni postaji Loka ob hiši.
KS Nova Cerkev:
– lesena ograja na parkirišču gostilne KLINC (Mark),
Nova Cerkev 23,
– oglasne deske na novih avtobusnih postajališčih v
Lembergu, Vizorah in v Socki.
KS Vojnik:
– v središču trga na levi strani razen na avtobusni postaji in pri vhodu v Gasilski dom,
– ob robu parkirišča pod cerkvijo in vzdolž desne strani
Keršove ul. od Kolarja (Gorkiča) do novega naselja.
4. člen
Prostor na rednih plakatnih mestih je brezplačen, za
1 m2 plakatnega prostora na dodatnih plakatnih mestih in
območjih pa se plača 6.000 SIT po 1 m2 plakatnega prostora.
Organizatorji plakatiranja morajo vse plakate potrditi pri
pristojni službi. Vsi nepotrjeni plakati se odstranijo na stroške izvajalca plakatiranja.
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5. člen
V vseh treh krajevnih skupnostih je možno plakatirati na
oglasnih deskah društev, če le-ta dovoljujejo. Izjemoma je
dovoljeno plakatiranje na individualnih objektih, če to dovoljujejo lastniki.
Ne dovoli se plakatiranje po drevesih, vzgojnovarstvenih ustanovah in sakralnih objektih.
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je v skladu z 10. členom zakona o
volilni kampanji, prepovedano.

7.

6. člen
V skladu z 11. členom zakona o volilni kampanji morajo
organizatorji najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja
odstraniti vse svoje plakate in druga volilna propagandna
sporočila s plakatnih mest. Kolikor tega ne storijo, opravi
odstranitev pooblaščena pravna ali fizična oseba, stroški pa
se zaračunajo organizatorju volilne kampanje.

12. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Vransko je sestavni del tega
odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb
ter račun financiranja.

Št. 986-8/02-2
Vojnik, dne 29. avgusta 2002.

Skupni primanjkljaj (prihodki minus odhodki) ter
saldo prejetih in danih posojil (3.-6.) 9,922.224,64

III.
8.
9.
10.

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga (že odplačano)
Neto zadolževanje (8.-9.)
(trenutni dolg do bank)
11. Zmanjšanje sredstev
na računih (7.+10.)

21,994.285
3,771.153,20
18,223.131,80
28,145.356,44

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/12-01
Vransko, dne 26. avgusta 2002.

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

VRANSKO
3877.

3878.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vransko za leto 2001

Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje volilne kampanje

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00), navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni
list RS, št. 12/01) in 16. člena statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine
Vransko na 35. redni seji dne 26. 8. 2002 s sklepom št.
489 sprejel

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS št. 62/94 in 17/97) ter 16. člena statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski
svet občine Vransko na seji dne 26. 8. 2002 s sklepom št.
491 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko
za leto 2001

1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za
volitve župana.

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 2001.
2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 2001 je bil realiziran
v naslednjih zneskih:
I.
1.
2.
3.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj

II.
4.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta posojila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta manj dana posojila
in spremembe kapit. deležev (4 manj 5)

5.
6.

Znesek v SIT
274,520.979,64
284,443.204,28
9,922.224,64

–
–
–

ODLOK
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
volilne kampanje

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za
volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka,
mora morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v humanitarne namene.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje ali kandidati, katerim so
pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico
do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
revizijskega poročila računskega sodišča.
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Št.

4. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki na
tem glasovanju kandidirata, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas in sicer le na podlagi
dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

MINISTRSTVA

5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna v 30 dneh
po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07/02/02
Vransko, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

VLADA
3879.

Uredba o dopolnitvi uredbe o razvrstitvi
prepovedanih drog

3880.

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti odredbe o določitvi
podjetij za opravljanje posebnih pregledov
motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih
snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz
nevarnih snovi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov
motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede
izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi (Uradni list
RS, št. 56/92 in 86/98).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 173-5-606/2002
Ljubljana, dne 30. avgusta 2002.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS,
št. 108/99 in 44/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o razvrstitvi prepovedanih
drog
1. člen
V uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS,
št. 49/00, 8/01 in 49/01) se seznam skupine III.b.1.0.
dopolni z novo prepovedano drogo pod zaporedno številko
222, ki se glasi:
Zap. št.

Prepovedana droga

222

ZOLPIDEM
Zolpidemum

Kemijsko ime

N,N,6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2-a]
piridin-3-acetamid
C19H21N3O
Mr=307,4
Vse zaporedne številke prepovedanih drog skupine
III.c.1.0. se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 516-05/2001-2
Ljubljana, dne 3. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Pravilnik o prenehanju veljavnosti odredbe o
določitvi podjetij za opravljanje posebnih
pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz
nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za
prevoz nevarnih snovi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3881.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
avgust 2002

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za avgust 2002
Cene življenjskih potrebščin so se avgusta 2002 v
primerjavi z julijem 2002 povišale za 0,1%, cene na drobno
pa za 0,5%.
Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 3. septembra 2002.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3799.
3800.
3801.
3802.
3803.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

8521
8521
8521
8521
8522

VLADA
3879. Uredba o dopolnitvi uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
3804. Odločba o imenovanju na funkcijo državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu
v Mariboru
3805. Odločba o imenovanju na funkcijo državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

8591
8522
8522

MINISTRSTVA
3806. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole
3807. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
3808. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
3880. Pravilnik o prenehanju veljavnosti odredbe o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi

8522
8523
8524
8591

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3809. Splošni pogoji poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
3810. Razlage določil kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
3881. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije
za avgust 2002

8526
8530
8591

OBČINE
3812.
3811.
3813.
3814.
3815.
3816.
3817.
3818.
3819.
3820.
3821.

3822.
3823.
3824.
3825.
3826.
3827.
3828.
3829.
3830.
3831.
3832.
3833.
3834.
3835.
3836.

BELTINCI
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oblikovanju volilnih enot za volitve
članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci
Razlaga kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju Občine Beltinci
BRASLOVČE
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto
2002
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine
Braslovče
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Braslovče
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
CELJE
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Celje
ČRNOMELJ
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – dopolnjene 2002 (programska zasnova za lokacijski načrt zahodne obvozne ceste)
DOBRNA
Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju Občine Dobrna
GORIŠNICA
Odlok o spremembi proračuna Občine Gorišnica za leto 2002
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve
v Občini Gorišnica
Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
GROSUPLJE
Sklep o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Grosuplje za izvedbo rednih volitev predsednika Republike Slovenije in lokalnih volitev – »2002«
HODOŠ
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine
Hodoš
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Hodoš
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika države, članov državnega sveta in lokalne volitve v letu 2002
IG
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Ig
Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve
2002 in volitve predsednika države 2002
JESENICE
Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2003
Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju Občine Jesenice
KOBILJE
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kobilje
KOPER
Razpis volitev Italijanske samoupravne skupnosti Koper

8532
8532
8533
8533
8534
8535
8535
8536
8536
8536

8540
8541
8542
8542
8543
8543
8543
8544
8544
8545
8545
8549
8550
8552
8559
8559

KUZMA
3837. Odlok o vodovarstvenih območjih vodnih virov na območju Občine Kuzma
3838. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti
3839. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve članov Občinskega sveta občine Kuzma
LENDAVA
3840. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava
3841. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava
3842. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2002
3843. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne komisije občine Lendava
3844. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije občine Lendava
3845. Razpis volitev v Svet Madžarske samouprave občine Lendava
Kiírom a Lendvai Községi Magyar Önkormányzat Tanácsába való választásokat
LJUTOMER
3846. Odlok o zazidalnem načrtu Osnovne šole Stročja vas
3847. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer
MORAVSKE TOPLICE
3848. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice
NOVO MESTO
3849. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Novo mesto
PREBOLD
3850. Odlok o določitvi pomožnih objektov za katero ni potrebno lokacijsko dovoljenje
3851. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
3852. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold
RAVNE NA KOROŠKEM
3853. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Ravne na Koroškem
3854. Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete
krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
3855. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Ravne na Koroškem
3856. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne
na Koroškem
3857. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne
na Koroškem
3858. Spremembe pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov
3859. Spremembe pravilnika o dopolnitvi pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
ROGAŠOVCI
3860. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju Občine Rogašovci
3861. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije občine Rogašovci
3862. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Rogašovci
ROGATEC
3863. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Rogatec
3864. Sklep o imenovanju v Občinsko volilno komisijo občine Rogatec
SLOVENSKA BISTRICA
3865. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2001
3866. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno dobro
3867. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja
SODRAŽICA
3868. Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju Občine Sodražica
3869. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sodražica
3870. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sodražica
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
3871. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
ŠKOCJAN
3872. Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Škocjan
VIPAVA
3873. Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov svetov KS za volitve članov svetov
KS
VITANJE
3874. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju Občine Vitanje
VOJNIK
3875. Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju Občine Vojnik
3876. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika države, članov državnega sveta in lokalne volitve v letu 2002
VRANSKO
3877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2001
3878. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

