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

Št.

80

Ljubljana, petek

e-pošta: info@uradni-list.si

13. 9. 2002

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3908.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi
Kuvajt

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt s sedežem v Kairu imenujem
Mitjo Drobniča.
Št. 001-09-22/02
Ljubljana, dne 5. septembra 2002.

Cena 1100 SIT

3910.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini
Andori

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Kneževini Andori
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori s sedežem v Madridu imenujem mag. Tomaža Lovrenčiča.
Št. 001-09-36/02
Ljubljana, dne 5. septembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

Leto XII

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3909.
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VLADA
3911.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v
Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar

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

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar s sedežem v Kairu imenujem
Mitjo Drobniča.

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine
v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

Št. 001-09-23/02
Ljubljana, dne 5. septembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1. člen
Daje se soglasje za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani.
Konzularno območje Konzulata Ukrajine v Republiki
Sloveniji obsega celotno ozemlje Republike Slovenije.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-13/2001-9
Ljubljana, dne 5. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, ministrom, pristojnim za delo, družino in
socialne zadeve, ministrom, pristojnim za šolstvo, znanost in
šport in ministrom, pristojnim za pravosodje

PRAVILNIK
o načinih in pogojih zagotavljanja pravic
prosilcem za azil in tujcem, ki jim je bila priznana
posebna oblika zaščite
I. SPLOŠNA DOLOČBA

3912.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v
Ljubljani, na čelu s častno konzulko

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

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Republike Malte
v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani,
na čelu s častno konzulko
1. člen
Daje se soglasje za odprtje Konzulata Republike Malte
v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno
konzulko.
2. člen
Konzularno območje Konzulata Republike Malte obsega celotno ozemlje Republike Slovenije.
3. člen
Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem gospe Smilke Ksenije Klešnik za častno konzulko Republike
Malte v Republiki Sloveniji.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-13/2001-8
Ljubljana, dne 5. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3913.

Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja
pravic prosilcem za azil in tujcem, ki jim je bila
priznana posebna oblika zaščite

Na podlagi 43., 45. in 62. člena zakona o azilu (Uradni
list RS, št. 61/99, 124/00 in 67/01; Uradni list RS, št.
66/00 – odl. US in 113/00 – odl. US) izdaja minister,

1. člen
Pravilnik podrobneje ureja pogoje in način zagotavljanja pravic prosilcev za azil, in sicer pravice do osnovne
oskrbe, zdravstvenega varstva, denarne pomoči ali žepnine
ter brezplačne pravne pomoči, humanitarne pomoči in
osnovnošolskega izobraževanja.
Pravilnik podrobneje ureja pogoje in način zagotavljanja in uresničevanja pravic tujcem, ki jim je bila priznana
posebna oblika zaščite v Republiki Sloveniji.
Za tujce, ki jim je bila prošnja za azil pravnomočno
zavrnjena in ki so do poteka roka, v katerem morajo zapustiti
Republiko Slovenijo, vložili prošnjo za posebno obliko zaščite, se uporabljajo predpisi, ki urejajo nastanitev in bivanje
tujcev, ki so v postopku odstranjevanja iz Republike Slovenije, razen če ta pravilnik ne določa drugače.
II. PRAVICA DO OSNOVNE OSKRBE
2. člen
(osnovna oskrba)
Osnovna oskrba prosilca za azil, ki je nastanjen v azilnem domu ali njegovi izpostavi (v nadaljnjem besedilu: azilni
dom) vključuje nastanitev, prehrano, obleko in žepnino.
Osnovna oskrba tujca, ki mu je priznana posebna oblika zaščite, ki je nastanjen v azilnem domu vključuje nastanitev, prehrano in obleko.
3. člen
(nastanitev)
Prosilec za azil ima pravico do nastanitve v azilnem
domu ali drugih nastanitvenih centrih, s katerimi razpolaga
Vlada Republike Slovenije, od vložitve prošnje za azil do
sprejetja pravnomočne odločbe oziroma do prenehanja razlogov za njegovo nastanitev.
Tujca, ki mu je bila prošnja za azil pravnomočno zavrnjena in ki do poteka roka, v katerem mora zapustiti Republiko Slovenijo, vloži prošnjo za posebno obliko zaščite, se do
odločitve o posebni obliki zaščite nastani pri organu, ki je
pristojen za odstranitev iz države.
Tujca, ki mu je bila priznana posebna oblika zaščite
lahko pristojni organ, ki mu je izdal odločbo, nastani v azilnem domu ali drugih nastanitvenih centrih, s katerimi razpolaga Vlada Republike Slovenije.
4. člen
(sprejem)
Pri sprejemu prosilca za azil se mora upoštevati njegovo dostojanstvo in pravico do zasebnosti.
Prosilec za azil, ki se nastani v azilnem domu mora v
sprejemnem postopku opraviti higienski in zdravstveni pregled. Vsebino higienskega in zdravstvenega pregleda določi
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pristojni Zavod za zdravstveno varstvo – Center za epidemiologijo.
5. člen
(temeljna načela in standardi sprejema in nastanitve
prosilcev za azil)
Pri sprejemu in nastanitvi prosilcev za azil se mora
upoštevati načelo enotnosti družine in varstvo družinskega
življenja in zasebnosti, pri čemer bodo sprejeti ustrezni ukrepi za ohranitev enotnosti družine znotraj ozemlja Republike
Slovenije, če prosilci za azil tako želijo.
6. člen
(posebne občutljive kategorije prosilcev za azil)
Med posebne občutljive kategorije prosilcev za azil
uvrščamo predvsem poslovno nesposobne osebe, mladoletnike, mladoletnike brez spremstva, invalide, starejše osebe, nosečnice, mladoletne otroke s samo enim staršem,
žrtve spolnega nasilja in žrtve mučenja ali organiziranega
nasilja.
Pri nastanitvi prosilcev za azil s posebnimi potrebami v
azilnem domu je potrebno upoštevati položaj teh oseb in
temu prilagoditi materialne pogoje sprejema, zdravniško in
psihološko nego.
Mladoletniki brez spremstva morajo biti nastanjeni v
skladu z možnostmi in v skladu s predpisi, ki urejajo rejniško
dejavnost v Republiki Sloveniji ali v primernih prostorih azilnega doma. Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ki je
pristojno za odločanje v postopku priznanja statusa begunca in za nastanitev prosilcev za azil (v nadaljnjem besedilu:
pristojni organ) mora takoj pričeti z iskanjem družinskih članov in sorodnikov.
Pristojni organ mora prosilce za azil, ki so žrtve mučenja in organiziranega nasilja, nastaniti v posebnih prostorih
in jim zagotoviti ustrezen rehabilitacijski program.
Samske ženske ne smejo biti nastanjene skupaj z moškimi, razen če to same želijo ali v primerih, da gre za
družino.
7. člen
(nastanitev izven azilnega doma)
Prosilec za azil se lahko nastani drugje, če to sam želi
in ima za to možnost. Prosilec za azil mora predložiti overjeno najemno pogodbo, kopijo osebnega dokumenta lastnika
stanovanja in njegovo izjavo o soglasju, da sprejema prosilca za azil v nastanitev. V tej izjavi mora lastnik stanovanja
navesti tudi, ali je nastanitev in prehrana za prosilca za azil
brezplačna.
Tujcu, ki mu je bila priznana posebna oblika zaščite,
lahko pristojni organ, ki mu je izdal odločbo, določi kraj
prebivanja na določenem naslovu. Nastanitev tujcev, ki jim
je bila priznana posebna oblika zaščite lahko zagotovijo in
organizirajo tudi nevladne in druge organizacije v Republiki
Sloveniji.
8. člen
(zapustitev azilnega doma)
Prosilcu za azil, ki mu je bil priznan status begunca
mora Urad Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in
begunce v roku sedmih dni po pravnomočnosti odločitve o
priznanju statusa begunca zagotoviti najnujnejše stanovanjske prostore za prebivanje.
Prosilec za azil, kateremu je bilo o prošnji za azil pravnomočno odločeno, mora azilni dom oziroma njegovo izpostavo zapustiti do poteka roka za odstranitev iz države. Enako velja tudi za tujca, ki je do poteka roka za odstranitev iz
države, zaprosil za posebno obliko zaščite.
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9. člen
(pogodbe o nastanitvi)
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve lahko sklene z
državnimi organi, javnimi organi, drugimi organizacijami ter
posamezniki, ki sprejemajo tujce na prenočevanje proti plačilu, pogodbo o začasni nastanitvi in osnovni oskrbi prosilcev za azil.
10. člen
(prehrana)
Prosilec za azil oziroma tujec, ki mu je priznana posebna oblika zaščite ima ob nastanitvi v azilnem domu ali
njegovi izpostavi zagotovljeno prehrano, ki obsega tri obroke dnevno.
Osebe s posebnimi potrebami, na primer otroci, nosečnice in bolniki, so upravičene do dodatnih obrokov, ki
ustrezajo njihovemu zdravstvenemu stanju in posebnim potrebam. Vsebina in kakovost hrane za te osebe se določa na
podlagi mnenja zdravnika.
Prosilcu za azil je v skladu z možnostmi zagotovljena
prehrana, ki izhaja iz njegovega verskega prepričanja.
11. člen
(obleka in higienske potrebščine)
Prosilec za azil je ob nastanitvi v azilni dom upravičen
do osnovnega paketa, ki obsega najnujnejše higienske potrebščine in oblačila. V času, ko teče postopek za priznanje
statusa begunca pa je upravičen do periodičnih paketov.
Kakovost, vsebino in način dodeljevanja osnovnih in
periodičnih paketov določi pristojen organ. Paketi se prosilcem za azil dodeljujejo v azilnem domu.
Povečan obseg pravice do pridobitve oblačil prosilcev
za azil se izvaja v skladu z možnostmi pristojnega organa in
humanitarnih organizacij.
Prosilcem za azil mora biti zagotovljena sveža posteljnina.
12. člen
(žepnina)
Prosilec za azil, ki je nastanjen v azilnem domu in je
brez dohodkov, brez premoženja in brez zavezancev, ki so
ga v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in sposobni preživljati, je pod pogoji iz tega pravilnika upravičen do
žepnine, katere višino enkrat letno določi minister, pristojen
za notranje zadeve.
Prosilci za azil, ki prejemajo denarno pomoč in prosilci
za azil, ki imajo lastna sredstva za preživljanje, niso upravičeni do žepnine.
13. člen
(izplačevanje žepnine)
Žepnina se prosilcem za azil izplača enkrat mesečno,
prvič po poteku enomesečnega bivanja v Republiki Sloveniji. Žepnina se lahko izplača največ za en mesec nazaj.
Žepnina se prosilcu za azil izplača enkrat mesečno v
prostorih azilnega doma.
Žepnina mladoletnikov oziroma oseb pod skrbništvom
se izplača zakonitemu zastopniku oziroma skrbniku.
14. člen
(prenehanje pravice do nastanitve
in osnovne oskrbe)
Prosilcu za azil oziroma tujcu, ki mu je bila priznana
posebna oblika zaščite pravico do nastanitve in osnovne
oskrbe preneha:
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– če se temu prostovoljno odreče;
– če je iz uradnih evidenc pristojnega organa, ki vodi
postopek, razvidno, da je prosilec za azil samovoljno zapustil azilni dom in se v roku treh dni od samovoljne zapustitve
ni vrnil v azilni dom;
– če njegovo oskrbo v celoti prevzame druga organizacija ali posameznik.
15. člen
(sredstva)
Sredstva za nastanitev, sprejem in oskrbo zagotavlja
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
16. člen
(prispevanje dela stroškov)
Prosilci za azil in tujci, ki jim je bila priznana posebna
oblika zaščite, ki imajo lastna sredstva za preživljanje, morajo kriti stroške za nastanitev in oskrbo v azilnem domu.
Stroške bivalnega dne v azilnem domu se ugotavlja na
podlagi kriterijev, ki jih določi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
III. DENARNA POMOČ
17. člen
(denarna pomoč)
Prosilec za azil, ki je nastanjen izven azilnega doma in
je brez premoženja v Republiki Sloveniji je glede višine
denarne pomoči izenačen z državljani Republike Slovenije
in tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Kot premoženje iz prejšnjega odstavka se šteje premoženje, ki se po predpisih s področja socialnega varstva
upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne
pomoči.
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči po
tem pravilniku se upošteva osnovni znesek minimalnega
dohodka, določen s predpisi s področja socialnega varstva,
minimalni dohodek, določen s tem pravilnikom, in dohodek,
ugotovljen na način, ki je s predpisi s področja socialnega
varstva določen za ugotavljanje upravičenosti do denarne
socialne pomoči, kolikor s tem pravilnikom ni določeno
drugače.
18. člen
(višina denarne pomoči)
Višina denarne pomoči za prosilca za azil, ki nima
dohodkov, se določi v višini minimalnega dohodka.
Višina denarne pomoči prosilca za azil, ki ima dohodke, se določi tako, da se od minimalnega dohodka, ki mu
pripada, odšteje višina dohodkov, prejetih v preteklem mesecu.
Višina denarne pomoči družine prosilca za azil se določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov vseh
družinskih članov in seštevkom dohodkov vseh družinskih
članov, prejetih v preteklem mesecu.
Višina denarne pomoči se prosilcem za azil, ki imajo
prihranke ali zagotovljeno bivanje oziroma prehrano, zmanjša v skladu s tem pravilnikom.
19. člen
(merila za izračun denarne pomoči)
Višina minimalnega dohodka za prosilca za azil se v
razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določi po naslednjih merilih:
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– za odraslo osebo oziroma vlagatelja
1
– za vsako naslednjo odraslo osebo v družini
0,7
– za otroka do 18. leta starosti
0,3
– za mladoletnega prosilca za azil brez spremstva 1
Prva odrasla oseba, ki ji denarna pomoč pripada, je
vedno vlagatelj.
V primeru mladoletnih oseb, ki so v Republiki Sloveniji
s samo enim od staršev, se denarna pomoč poveča za 30%
osnovnega zneska minimalnega dohodka.
20. člen
(zmanjšanje denarne pomoči)
Prosilcu za azil se denarna pomoč zmanjša:
– za 15%, če ima zagotovljeno brezplačno nastanitev;
– za 40% če ima zagotovljeno brezplačno prehrano;
– za 55%, če ima zagotovljeno nastanitev in prehrano;
– za višino prihrankov, če ima prihranke.
21. člen
(izplačevanje denarne pomoči)
Denarna pomoč se izplačuje prosilcem za azil, ki so v
postopku priznanja statusa begunca, na podlagi izkaznice
prosilca za azil.
O denarni pomoči odloča in jo izplačuje pristojen organ. Denarna pomoč se izplača v prostorih azilnega doma.
Denarna pomoč se prosilcem za azil izplača enkrat
mesečno, največ za en mesec, prvič po poteku enomesečnega bivanja v Republiki Sloveniji. Denarna pomoč se lahko
izplača največ za en mesec nazaj.
Denarna pomoč mladoletniku brez spremstva se izplača njegovemu skrbniku.
Denarna pomoč za vso družino se izplača vlagatelju.
22. člen
(vloga za denarno pomoč)
Prosilec za azil mora na obrazcu, ki ga določa ta pravilnik, zaprositi za denarno pomoč. Prosilec za azil je dolžan
pristojnemu organu pojasniti vsa dejstva in okoliščine, ki so
potrebne za dodelitev denarne pomoči.
23. člen
(sredstva)
Sredstva za denarno pomoč zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
IV. ZDRAVSTVENO VARSTVO
24. člen
(zdravstveno varstvo)
Zdravstveno varstvo prosilca za azil obsega:
1. pravico do nujne medicinske pomoči in nujnega
reševalnega prevoza po odločitvi zdravnika ter pravico do
nujne zobozdravstvene pomoči;
2. pravico do nujnega zdravljenja po odločitvi lečečega
zdravnika, ki obsega:
– ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanje večjih krvavitev oziroma preprečitev izkrvavitve;
– preprečitev nenadnega poslabšanja zdravstvenega
stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali življenjskih funkcij;
– zdravljenje šoka;
– storitve pri kroničnih boleznih in stanjih, katerih opustitev bi neposredno in v krajšem času povzročila invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt;
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– zdravljenje vročinskih stanj in preprečevanje širjenja
infekcije, ki bi utegnila voditi do septičnega stanja;
– zdravljenje oziroma preprečevanje zastrupitev;
– zdravljenje zlomov kosti oziroma zvinov ter drugih
poškodb, pri katerih je nujno posredovanje zdravnika;
– zdravila s pozitivne liste, ki so predpisana na recept
za zdravljenje navedenih bolezni in stanj;
3. pravico do zdravstvenega varstva žensk: kontracepcijska sredstva, prekinitev nosečnosti, zdravstvena oskrba v
nosečnosti in ob porodu.
25. člen
(pravica tujcev, ki so v postopku priznanja posebne
oblike zaščite in tujcev, ki jim je bila priznana posebna
oblika zaščite)
Enak obseg zdravstvenega varstva iz prejšnjega člena
velja tudi za tujce, ki so v postopku priznanja posebne oblike
zaščite in tujce, ki jim je priznana posebna oblika zaščite v
Republiki Sloveniji.
26. člen
(dokazila za uveljavljanje pravice)
Zdravstvene ustanove nudijo prosilcu za azil storitve
zdravstvenega varstva na podlagi predložitve izkaznice prosilca za azil oziroma potrdila o vloženi prošnji za azil.
Zdravstvene ustanove nudijo tujcu, ki je v postopku
priznanja posebne oblike zaščite storitve zdravstvenega varstva na podlagi predložitve potrdila o bivanju v centru za
tujce.
Zdravstvene ustanove nudijo tujcu, ki mu je bila priznana posebna oblika zaščite storitve zdravstvenega varstva na
podlagi predložitve izkaznice za tujca, ki mu je bila priznana
posebna oblika zaščite.
27. člen
(sredstva)
Sredstva za zagotavljanje pravice do zdravstvenega varstva zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
V. PRAVNA POMOČ
28. člen
(pravna pomoč)
Brezplačno pravno pomoč se prosilcem za azil zagotavlja za uveljavljanje pravic po zakonu o azilu.
Brezplačno pravno pomoč prosilcem za azil dajejo svetovalci za begunce, imenovani v skladu s 16. členom zakona o azilu in odredbo o imenovanju svetovalcev za begunce
(Uradni list RS, št. 3/00 in 7/00).
Tujci, ki jim je bila prošnja za azil pravnomočno zavrnjena in ki so do poteka roka za odstranitev iz države vložili
prošnjo za posebno obliko zaščite in tujci, ki jim je bila
priznana posebna oblika zaščite imajo pravico do brezplačne pravne pomoči v skladu z zakonom o brezplačni pravni
pomoči (Uradni list RS, št. 48/01).
29. člen
(dostop do informacij)
Pristojni organ mora prosilcu za azil zagotoviti dostop
do informacij v zvezi z njegovimi pravicami in dolžnostmi, še
zlasti do informacij o brezplačni pravni pomoči, ki jo nudijo
svetovalci za begunce. Pristojni organ mora prosilcem za
azil omogočiti vpogled v informativno gradivo, ki vsebuje
pomembne informacije glede postopka za priznanje statusa
begunca.
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Pristojni organ mora prosilcu za azil zagotoviti dostop
do informacij glede načina in kraja izplačevanja žepnine in
denarne pomoči.
30. člen
(sredstva)
Sredstva za brezplačno pravno pomoč zagotavlja ministrstvo za pravosodje.
VI. HUMANITARNA POMOČ
31. člen
Prosilcem za azil mora biti zagotovljen dostop do humanitarnih in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji.
32. člen
Humanitarna pomoč obsega še zlasti nudenje materialne, kulturne, psihosocialne, socialne pomoči, organiziranje
varstva za otroke, izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih ter druge oblike pomoči prosilcem za azil.
33. člen
Humanitarno pomoč nudijo tudi humanitarne in nevladne organizacije v Republiki Sloveniji.
VII. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
34. člen
(osnovnošolsko izobraževanje)
Pravica do obveznega osnovnošolskega izobraževanja
se prosilcem za azil zagotavlja v skladu z 10. členom zakona
o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01).
Sredstva iz državnega proračuna za zagotovitev pravice
do osnovnošolskega izobraževanja se prosilcem za azil zagotavljajo v enakem obsegu in na način, kot za državljane
Republike Slovenije, ki so vključeni v obvezno osnovnošolsko izobraževanje v javni osnovni šoli, in sicer v skladu z
določili 81. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01).
Učencem, prosilcem za azil, ki so vključeni v obvezno
osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, se prispevki za izvedbo podaljšanega bivanja v petem in šestem
razredu osnovne šole, prispevki za materialne stroške šole v
naravi in prispevki za prehrano učencev določijo v skladu z
drugim in tretjim odstavkom 83. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Učencem, prosilcem za azil se iz sredstev državnega
proračuna zagotovijo sredstva za individualno in skupinsko
pomoč v prvem letu njihovega šolanja, in sicer največ do 2
uri tedensko.
Učencem, prosilcem za azil v času, ko so vključeni v
obvezno osnovnošolsko izobraževanje, šola zagotovi brezplačno uporabo učbenikov iz učbeniškega sklada.
35. člen
(vloga lokalnih skupnosti)
Iz sredstev lokalne skupnosti se prosilcem za azil zagotovijo sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s
tretjo alineo prvega odstavka 82. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
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36. člen
(pravica tujcev, ki so v postopku priznanja posebne
oblike zaščite in tujcev, ki jim je bila priznana posebna
oblika zaščite)
Tujcem, ki so v postopku priznanja posebne oblike
zaščite in tujcem, ki jim je priznana posebna oblika zaščite v
Republiki Sloveniji, se pravica do osnovnošolskega izobraževanja zagotavlja na način, pod pogoji in v obsegu, določenimi v 34. in 35. členu tega pravilnika.
37. člen
(sredstva)
Sredstva za osnovnošolsko izobraževanje zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
Ne glede na določbo 19. člena tega pravilnika se kot
višina minimalnega dohodka za odraslo osebo oziroma vlagatelja do 1. 1. 2003 uporablja merilo 0,9 v razmerju do
osnovnega zneska minimalnega dohodka.
39. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, junija 2002.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam!
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo,
znanost in šport
Soglašam!
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije
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Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi
certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o pridobitvi certifikata
o skladnosti za naprave za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
V pravilniku o pridobitvi certifikata o skladnosti za
naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list
RS, št. 37/01 in 80/01) se v 16. členu v D)1. točki besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Naprave morajo biti opremljene z manometrom z vrednostjo razdelka na skali po 0,25 bara.“.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-306/2002
Ljubljana, dne 3. septembra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

OBČINE
– član: Ljubomir Prinčič, Vipolže 23/c, 5212 Dobro-

BRDA
vo,

3915.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Brda

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brda in 38. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je Občinski svet občine
Brda sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Brda
1
V občinsko volilno komisijo za obdobje 2002–2006 se
imenuje:
– predsednik: Ervin Šuligoj, Kidričeva ul. 32, 5000
Nova Gorica,
– namestnica predsednika: Marija Toroš, Ceglo 3,
5212 Dobrovo,

– namestnica člana: Aleksandra Ušaj, Kozana 122/a,
5212 Dobrovo,
– član: Ivan Skrt, Podsabotin 53/a, 5211 Kojsko,
– namestnik člana: Franc Perko, Drnovk 3/b, 5212
Dobrovo,
– član: Duška Prinčič Domenis, Gor. Cerovo 3/d,
5211 Kojsko,
– namestnik člana: Stojan Ščurek, Plešivo 44, 5212
Dobrovo.
2
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 006-01/2002
Brda, dne 10. septembra 2002.
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l. r.
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BREŽICE
3916.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine
Brežice

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
57/02) in drugi odstavek 2. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in dopolnitve) je Občinski svet
občine Brežice na 18. izredni seji dne 2. 9. 2002 in korespondenči seji dne 9. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah
v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
1. člen
V odloku o volitvah v svete KS Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 15/96) se spremeni 2. člen, in sicer se besedilo,
ki opredeljuje volitve v svet KS Bizeljsko črta in nadomesti z
naslednjim besedilom:
“Svet krajevne skupnosti Bizeljsko šteje trinajst članov.
Za volitve članov sveta KS Bizeljsko se določi 12 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Bizeljsko – voli se dva člana
2. volilna enota – Bukovje – voli se en član
3. volilna enota – Drenovec – voli se en član
4. volilna enota – Bračna vas – voli se en član
5. volilna enota – Stara vas – voli se en član
6. volilna enota – Gregovce – voli se en član
7. volilna enota – Dramlja – voli se en član
8. volilna enota – Orešje – voli se en član
9. volilna enota – Bizeljska vas – voli se en član
10. volilna enota – Brezovica – voli se en član
11. volilna enota – Vitna vas – voli se en član
12. volilna enota – Nova vas – voli se en član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2. člen
Dopolni se 2. člen odloka, in sicer tako, da se za
besedilom, ki opredeljuje volitve v Svet KS Bizeljsko doda
tekst, ki glasi:
Svet KS Križe šteje pet članov.
Za volitve novega sveta KS se določi 1 volilna enota, ki
obsega območje krajevne skupnosti. Voli se pet članov.
Svet KS Pečice šteje pet članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se pet
članov.
3. člen
V 2. členu odloka se črta tekst pod št. XI. Ostala števila
se preštevilčijo.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 013-4/2002
Brežice, dne 9. septembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

CANKOVA
3917.

Sklep o o imenovanju posebne občinske volilne
komisije za uveljavitev posebne volilne pravice
romske skupnosti v Občini Cankova

Na podlagi 33., 36. in 38. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in
51/02) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS,
št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na seji dne 5. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju posebne občinske volilne komisije
za uveljavitev posebne volilne pravice romske
skupnosti v Občini Cankova
1
V Posebno občinsko volilno komisijo občine Cankova
se imenujejo:
predsednik: Vogrinčič Nataša, dipl. pravnik, Cankova
39,
namestnik: Jug Stanislav, dipl. pravnik, Korovci 21/a,
član: Hari Ema, Krašči 38,
namestnik člana: Ilič Tamara, Cankova 52/b,
član: Kerec Renata, Topolovci 12,
namestnik člana: Železen Bernarda, Domajinci 31,
član: Horvat Jože, Krašči 45a,
namestnik člana: Horvat Ernest, Domajinci 67.
2
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00601-8/2002
Cankova, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l .r.

3918.

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 16. člena statuta Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 69/02) je Občinski svet občine Cankova na seji dne 5. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju komisije za pripravo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti
1
V komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov RS,
pripadnikov romske skupnosti se imenujejo:
Jošar Dragica, Korovci 9 – predsednica, Baranja Milan, Gornji Črnci 24 – član, Horvat Jože, Cankova 91 –
član.
2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
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Št. 00601-9/02
Cankova, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

3919.

Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata
Občinski volilni komisiji občine Cankova

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95)
izdajam

UGOTOVITVENI SKLEP
o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji
občine Cankova
1
Občinsko volilno komisijo občine Cankova sestavljajo:
predsednik: Jug Stanislav, dipl. pravnik, Korovci 21/a,
namestnik: Vogrinčič Nataša, dipl. pravnik, Cankova
39,
član: Ilič Tamara, Cankova 52/b,
namestnik člana: Hari Ema, Krašči 38,
član: Durič Janko, Gerlinci 13,
namestnika člana: Kerec Renata, Topolovci 12,
član: Železen Bernarda, Domajinci 31,
namestnik člana: Bagola Simon, Korovci 36/a.
2
Ta sklep začne veljati z dnem prenehanja rednega mandata in se vroči članom komisije ter se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00601-7/2002
Cankova, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

DOBRNA
3920.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila

Na podlagi zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01)
in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št.
47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 2. korespondenčni seji dne 10. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Dobrna.
2. člen
Ime občinskega glasila je: Dobrčan.
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3. člen
Izdajatelj občinskega glasila je: Občina Dobrna
Sedež izdajatelja glasila je: Občina Dobrna, Dobrna
19, Dobrna.
4. člen
Občinsko glasilo izhaja praviloma trimesečno, lahko
izide tudi kot izredna številka. Glasilo je brezplačno in ga
prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Dobrna. Distribucijo
preko Pošte Slovenije uredi in plača Občina Dobrna.
5. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih
dogodkih iz življenja in dela v Občini Dobrna, o delu občinskega sveta, občinske uprave, društev, osnovne šole, vrtca
itd., lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je
glasilo tudi prostor objav in razpisov za potrebe Občine
Dobrna.
7. člen
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Dobrna.
Vsebina glasila:
– izbor objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini,
– vse o delu občinskega sveta, nadzornega odbora,
drugih organov, odborov in komisij v občini,
– prispevki učencev iz osnovne šole, gojencev iz zavoda in otrok iz vrtca,
– vse o delu društev in drugih organizacijah.
8. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
9. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje župan Občine
Dobrna.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju
posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih oglasov in drugih sporočil.
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga, poleg odgovornega urednika, sestavljata še dva člana. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Člana uredniškega odbora potrjuje
na predlog župana Občinski svet občine Dobrna.
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor
predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako
leto zagotovitvi v proračunu občine, za nemoteno delo izdajanja glasila.
Tako odgovorni urednik kot tudi uredniški odbor delujejo avtonomno.
10. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora
glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list, vendar največ 1/2 A4 strani. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v državni
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zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.
Ravnanje ob razpisu se ravna po zakonu o volilni kampanji.
11. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativnotehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni
osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.
12. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

Uradni list Republike Slovenije
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 pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga Občina Kobilje
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).

stev.
13. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti glasilo pri pristojnem ministrstvu v razvid medijev.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, s tem dnem pa preneha
veljati odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/00.
Št. 1083/02-2
Dobrna, dne 10. septembra 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
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. 711
Kobilje, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

KOBILJE
3921.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) 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

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Kobilje
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 preko krajevne skupnosti od leta
1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

LJUTOMER
3922.

Sklep o določitvi plakatnih mest za nameščanje
plakatov z volilno propagandnimi sporočili in o
pogojih za uporabo le-teh v času volilne
kampanje v letu 2002

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) izdaja Občina Ljutomer

SKLEP
o določitvi plakatnih mest za nameščanje
plakatov z volilno propagandnimi sporočili
in o pogojih za uporabo le-teh v času volilne
kampanje v letu 2002
1. Občina Ljutomer določa plakatna mesta, kjer je organizatorjem volilne kampanje v času volilne kampanje dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili (v nadaljnjem besedilu: plakati) ter način in
pogoje plakatiranja.
2. Volilno kampanjo lahko organizirajo politične stranke, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov, sami kandi-
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dati in drugi organizatorji volilne kampanje (v nadaljevanju:
organizatorji volilne kampanje).
3. Občina Ljutomer zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje naslednja brezplačna plakatna mesta:
– v mestu Ljutomer:
1. na Glavnem trgu, pred okrepčevalnico
2. na Prešernovi ulici, pri spomeniku NOB
3. v ulici Rajh Nade, pri avtobusni postaji
4. na Ormoški cesti pred blokom št. 30
– v ostalem delu KS Ljutomer:
1. Noršinci, pri gasilskem domu
2. Babinci, pri gasilskem domu
3. Kamenščak, pri gasilskem domu
– v KS Stročja vas:
1. na začetku naselja Stročja vas, ob regionalni cesti
2. v Stročji vasi, na križišču RC in krajevne ceste k
osnovni šoli
3. v Stročji vas v bližini stanovanjske hiše Žitek
4. na Podgradju, pri gostilni Vršič
5. v Presiki, pri vaški kapeli
6. v Pristavi, pri gasilskem domu
7. v Pristavi pri transformatorju
– v KS Cezanjevci:
1. Branoslavci, pri gasilskem domu
2. Cezanjevci, pri osnovni šoli
3. Cezanjevci, pri javni tehtnici
4. Vogričevci, pri gasilskem domu
5. na križišču cest v smereh proti Kamenščaku, Branoslavcem, Tomažu (pri križu)
– v KS Krištanci, Šalinci, Grlava:
1. Šalinci – Krištanci, pri gasilskem domu
2. Grlava, pri zadružnem domu
3. Grlava, pri hišni štev. 19 – Grantaša
– v KS Mala Nedelja:
1. Moravski vrh, pri trgovini
2. Moravci, pri stanovanjski stavbi Trstenjak
3. Mala Nedelja, na avtobusni postaji
4. Mala Nedelja, pri trgovini
5. Bučkovci, na križišču za Malo Nedeljo in Občino
Sv. Jurij
6. Kuršinci, pri zbiralnici mleka
7. Mala Nedelja, na križišču Mala Nedelja – Bodislavci
– v KS Radoslavci:
1. Radoslavci, pri gasilskem domu
– v KS Stara cesta:
1. Stara cesta, pri vrtcu
2. Mekotnjak, pri gasilskem domu
3. Mekotnjak, na križišču lokalne ceste LC 223243 z
javno potjo 723471
4. Desnjak, pri gasilskem domu
– v KS Železne dveri:
1. Radomerje, pri gasilskem domu
2. Radomerščak, pri stanovanjski hiši št. 14
3. Železne dveri, na križišču k stan. stavbi Prejac
4. Jeruzalem, parkirišče
5. Gresovščak, križišče za vrtec
6. Slamnjak, Križišče za Mačkovci
7. Slamnjak, pri spomeniku (Ilovci)
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– v KS Cven:
1. Cven, na avtobusni postaji pri osnovni šoli
2. Cven, na avtobusni postaji pri gasilskem domu
3. Cven, na avtobusni postaji na Novem Cvenu
4. Mota, na avtobusni postaji pri st. hiši Smodiš
5. Mota, na spodnji avtobusni postaji
6. Zg. Krapje, na avtobusni postaji
7. Sp. Krapje, na avtobusni postaji
4. Organizatorji volilne kampanje so dolžni na naslov
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer s pripisom »Volilna kampanja« najpozneje do 7. 10. 2002 poslati
pisno vlogo za plakatiranje z navedbo brezplačnega plakatnega mesta iz 3. točke tega sklepa (po KS) in osebne
podatke tistega, ki je zadolžen za izvajanje volilne kampanje
in število plakatov, ki jih želijo namestiti na plakatna mesta na
območju Občine Ljutomer.
5. Občinska uprava občine Ljutomer bo izdala dovoljenje najpozneje do 11. oktobra 2002 in opremila plakate z
žigom Občine Ljutomer. Pri izbiri lokacije ima prednost tisti,
ki prej odda popolno vlogo.
6. Organizatorji volilne kampanje so dolžni plakate, ki
se bodo namestili na brezplačna plakatna mesta z dovoljenjem iz 5. točke tega sklepa oddati na sedežih krajevnih
skupnosti najpozneje do 25. oktobra 2002.
7. Krajevne skupnosti bodo na sedežih krajevnih skupnosti sprejemale plakate iz prejšnje točke tega sklepa skupaj z dovoljenjem, in sicer kakor sledi:
Krajevna skupnost
Ljutomer
Cezanjevci
Cven
Šalinci
Mala Nedelja
Radoslavci
Stara cesta
Stročja vas
Železne dveri

Dan in ura prisostnosti
od ponedeljka do petka
od 7. do 8. ure in
od 13. do 15. ure
četrtek
od 10. do 12. ure
torek
od 8. do 10. ure
sreda
od 8. do 10. ure
torek
od 11. do 13. ure
ponedeljek
od 8. do 10. ure
torek
od 11. do 13. ure
ponedeljek
od 8. do 10. ure
četrtek
od 8. do 10. ure

Krajevne skupnosti namestijo plakate na brezplačnih
plakatnih mestih s pomočjo javnih delavcev najpozneje v
roku 2 dni od sprejema.
8. V primeru da ostane posamezno plakatno mesto
nezasedeno, se nameni za plakatiranje za potrebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po
roku iz 4. točke tega sklepa, vendar ne po 25. oktobru
2002.
9. Plakatiranje zunaj brezplačnih plakatnih mest, določenih v 3. točki tega sklepa je dovoljeno s soglasjem lastnika prostora oziroma objekta. Za postavitev plakatnih mest
zunaj brezplačnih plakatnih mest se mora organizator volilne
kampanje dogovoriti s pooblaščeno pravno osebo, to je
posamezno krajevno skupnostjo oziroma Komunalno stanovanjskim podjetjem d.o.o. Ljutomer, Ormoška 3. Plakati, ki
so nameščeni na teh plakatnih mestih, morajo biti opremljeni z žigom posamezne krajevne skupnosti oziroma Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o.
10. Organizatorji volilne kampanje morajo 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 posamezna krajevna
skupnost na plakatnih mestih iz 3. točke tega sklepa, posamezna krajevna skupnost oziroma Komunalno stanovanjsko
podjetje d.o.o. Ljutomer na plakatnih mestih iz 9. točke tega
sklepa, stroški pa se zaračunajo organizatorju volilne kampanje.
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11. Plakatiranje je dovoljeno z lepili oziroma prozornimi lepilnimi trakovi, ki ne bodo trajno poškodovala plakatnih
mest.
12. Na posameznem plakatnem mestu je organizatorjem volilne kampanje prepovedano namestiti dva ali več
enakih plakatov.
13. Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je v skladu z 10. členom zakona o
volilni kampanji prepovedano.
14. V primeru kršenja navedenih določil bo pristojni
organ zoper kršitelje ravnal v skladu določili zakona o volilni
kampanji. Pristojni organ iz 1. stavka te točke je Občinski
inšpektor, Vrazova ulica 1, Ljutomer.
15. Z začetkom veljavnosti tega sklepa prenehajo veljati navodila za plakatiranje med volilno kampanjo za lokalne
volitve 1998.
16. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07-801/2002.
Ljutomer, dne 2. septembra 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

MEDVODE
3923.

Odlok o načinu vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje Občine Medvode

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št.
34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode
na 5. izredni seji dne 3. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o načinu vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se določa način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
in način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila, pogoje ter
roke vračanj ugotovljenih deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev vlaganj so
fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti
ustanovljenih v Občini Medvode ali Skupnosti krajevnih skupnosti Medvode, vaških in gradbenih odborov (v nadaljnjem
besedilu: krajevne skupnosti) od leta 1974 do konca leta
1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja za pridobitev novih telefonskih priključkov
in za katere so krajevne skupnosti sklepale pogodbe oziroma samoupravne sporazume o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj
imenuje občinski svet posebno sedemčlansko komisijo.
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Komisija v roku treh mesecev po imenovanju objavi
javni poziv, s katerim pozove fizične in pravne osebe, da
prijavijo svoja vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje.
Prijavi vlaganj mora vložnik priložiti verodostojno dokumentacijo. 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 eno od njih,
ki bo v postopku nastopala kot njihov zakoniti zastopnik.
Komisija določi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi dokumentacije (pogodb, seznamov, evidenc in podatkov iz arhivov), s katero razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne (Pošta Slovenije) in fizične osebe.
Krajevne skupnosti so dolžne sodelovati s komisijo iz
prvega odstavka tega člana in so ji dolžne predložiti vso
dokumentacijo, s katero razpolagajo.
4. člen
O uvrstitvi v seznam upravičencev komisija obvesti vsako fizično in pravno osebo.
Seznam fizičnih in pravnih oseb – upravičencev komisija objavi na krajevno običajen način. Ob tem objavi tudi
način in roke vračanja.
5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripadajo upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oziroma
samoupravnih sporazumov ter določb 4. člena zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
6. člen
Občina Medvode postane zavezanec za izplačilo vračila vlaganja z dnem prejema zneska od sklada, ki ga ustanovi
Republika Slovenija kot evidenčni račun v okviru državnega
proračuna.
Prejeta sredstva občina začne vračati končnim upravičencem – fizičnim in pravnim osebam v roku 30 dni od
prejema sredstev.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni
občinski inšpekcijski organ.
8. člen
Za zadeve, ki jih ne ureja ta odloka, se uporabljajo
določila zakona in sklepi komisije iz prvega odstavka
3. člena.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 345-2/02
Medvode, dne 3. septembra 2002.

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

MIRNA PEČ
3924.

Odlok o postopkih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim
upravičencem na območju Občine Mirna Peč

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 Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na
4. izredni seji dne 3. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o postopkih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim
upravičencem na območju Občine Mirna Peč
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
Mirna Peč, ki je pravna naslednica dela Občine Novo mesto
– območje Krajevne skupnosti Mirna Peč ter dela Občine
Novo mesto – območje Krajevne skupnosti Bučna vas (za
dva gospodinjstva na naslovu Gor. Karteljevo št. 24 in 30) in
določa način sestave seznama, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
2. člen
(upravičenci in način sestave seznama upravičencev)
Dejanski končni upravičenci (v nadaljevanju: upravičenci) do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka do 1. januarja 1995
sklepale pogodbe s pravno prednico Občine Mirna Peč, to
je s Krajevno skupnostjo Mirna Peč.
Občina Mirna Peč bo za potrebe vračanja vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje upravičencem sestavila
seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci.
Na seznam fizičnih in pravnih oseb se uvrstijo upravičenci, ki predložijo Občini Mirna Peč originalno pogodbo,
sklenjeno med Krajevno skupnostjo Mirna Peč 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 in njegova davčna številka,
2. številka pogodbe, datum pogodbe, pogodbena višina,
3. ugotovljen delež vračila,
4. račun upravičenca, kamor se vrne ugotovljena višina
vlaganja.
3. člen
(postopek vračanja vlaganj dejanskim končnim
upravičencem, pogoji in roki vračanja deležev)
Zahtevek za uvrstitev na seznam lahko upravičenec
vloži v roku dveh mesecev od objave poziva, ki ga Občina
Mirna Peč objavi v Uradnem listu RS in o tem na krajevno
običajen način seznani eventualne upravičence, sicer se
zahtevek ne upošteva.
Zahtevek, katerega obrazec se dvigne na sedežu Občine Mirna Peč, Trg 2, pošta Mirna Peč, se s priloženimi
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dokazili v predpisanem roku vloži na sedež Občine Mirna
Peč.
Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do
vračila vlaganja le s pogodbo iz prvega odstavka 2. člena.
Pogodbeno vrednost vlagatelj zahtevka dokazuje s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami.
Seznam upravičencev se v roku 1 meseca po poteku
roka iz prvega 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 Mirna Peč upravičencem, navedenim na seznamu, v
višini ugotovljenega deleža vračila. Občina Mirna Peč začne
vračati v roku 30 dni po prejemu vračila iz Sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Republika
Slovenija).
4. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)
Osnova za vračilo vlaganja je pogodbena vrednost iz
pogodbe iz prvega 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).
5. člen
(vlaganje občine)
Občina ima zaradi vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja pravico do vračila sorazmernega
dela vlaganja.
Zahtevek bo občina 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 iz naslova
namenskih sredstev samoprispevka, bo občina 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.
6. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34500-0002/01
Mirna Peč, dne 4. septembra 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

POLZELA
3925.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Polzela 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 Polzela (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Polzela na 26. seji dne
29. 8. 2002 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Polzela za leto 2002

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.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

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.

1. člen
V odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2002
(Uradni list RS, št. 6/02) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
I.
1.
2.
3.
II.
4.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Znesek v SIT
Prihodki
493,793.000
Odhodki
524,635.700
Proračunski primanjkljaj (1–2)
30,842.700
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev
2,600.000
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
6. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (4–5)
2,600.000
III. RAČUN FINANCIRANJA
7. Zadolževanje proračuna
12,804.700
8. Odplačilo dolga
–
9. Neto zadolževanje (7 manj 8)
12,804.700
10. Zmanjšanje sredstev na računih (razlika iz leta 2000) 15,438.000

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-05/003/02
Polzela, dne 29. avgusta 2002.

Št. 403-02/004/02
Polzela, dne 29. avgusta 2002.

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

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

3927.
3926.

Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje volilne kampanje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 16. člena statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Polzela na 26. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
volilne kampanje
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.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99)
je Občinski svet občine Polzela na 26. redni seji dne 29. 8.
2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Polzela
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.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe z območja Občine Polzela, ki so preko
krajevnih skupnosti od leta 1974 do 1. 1. 1995 združevali
sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja
oziroma pridobitve telefonskega priključka.
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 pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov (arhiv bivše KS Polzela in KS Andraž)
ali arhivov 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).

Št.

1. člen
S tem odlokom se dopolni in spremeni odlok o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II. faza, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 77/94, 49/99, 9/00.
2. člen
V četrtem odstavku 5. člena se točki a) in c) spremenita tako, da glasita:
a) atrijska hiša: max.tlorisni gabarit 15 x 8 do 12m,
etažnost P + možnost IP, naklon strešine 35 do 45 stopinj.
Dovoljeno je tudi zmanjšanje tlorisnih gabaritev in s tem
prekinitev niza, pod pogojem, da se upošteva gradbeno
linijo, ki je določena z odmikom od ceste. Položaj objekta se
lahko spremeni;
c) samostojna pritlična hiša z izkoriščenim podstrešjem:
max. tlorisni gabarit 12 x 10, etažnost P+IP, naklon strešine
35 do 45 stopinj.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/027/02
Polzela, dne 29. avgusta 2002.

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

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

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 roki,
ki jih določa zakon.
8. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo
neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-03/020/02
Polzela, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

3928.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II. faza

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Polzela na 26. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II. faza
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PUCONCI
3929.

Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 16. člena statuta Občine
Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01) je Občinski svet
občine Puconci na 39. seji dne 3. 9. 2002. sprejel

ODLOK
o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje
1. člen
Za čas volilne kampanje Občina Puconci določa naslednja plakatna mesta:
– Puconci (pri občini)
– Gorica (pri avtobusni postaji)
– Predanovci (pri avtobusni postaji)
– Brezovci (pri gasilskem domu)
– Lemerje (pri gasilskem domu)
– Puževci (pri gasilskem domu)
– Strukovci (pri gasilskem domu)
– Zenkovci (pri gasilskem domu)
– Beznovci (pri gasilskem domu)
– Vadarci (pri gasilskem domu)
– Bodonci (pri gasilskem domu)
– Poznanovci (pri gasilskem domu)
– Prosečka vas (pri gasilskem domu)
– Vaneča (pri gasilskem domu)
– Šalamenci (pri avtobusni postaji)
– Moščanci (pri gasilskem domu)
– Dolina (pri gasilskem domu)
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– Bokrači (pri gasilskem domu)
– Mačkovci (pri trgovini, gasilski dom)
– Kuštanovci (pri zbiralnici mleka)
– Otovci (pri gasilskem domu – zbiralnica mleka)
– Pečarovci (pri avtobusni postaji)
– Dankovci (pri gasilskem domu).
Vsak organizator volilne kampanje namesti lahko po en
plakat velikosti A3 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih
mest. Plakate namešča organizator sam. Pri nameščanju
plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni
kampanji.
2. člen
Plakatiranje zunaj v prvem členu navedenih plakatnih
mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca
reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za
kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni
kampanji.
3. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh
pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Puconci
na stroške organizatorja.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz
plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po
drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo
kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Puconci.
5. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati pogoji
za zagotavljanje možnosti za plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Puconci z dne 23. 9. 1998.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-1/2002
Puconci, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

3930.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št .35/99
in 23/01) je Občinski svet občine Puconci na 39. seji dne
3. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Puconci

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se na območju Občine Puconci določajo dejanski 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
(upravičenec)
Občina Puconci bo do Republike Slovenije kot upravičenec vložila zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine v času do 1. 1. 1995.
3. člen
(dejanski upravičenci)
Dejanski upravičenci do vračila sorazmernih deležev
so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih ali vaških
skupnosti od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
Dejanski upravičenci so lahko tudi pravni nasledniki
fizičnih in pravnih oseb s prejšnjega odstavka, ki izkažejo
svojo pravno nasledstvo.
4. člen
(zavezanec)
Zavezanec za vračilo vlaganj Občini Puconci kot upravičencu je Republika Slovenija.
Zavezanec za vračilo vlaganj dejanskim upravičencem
je Občina Puconci.
5. člen
(seznam dejanskih upravičencev)
Občina Puconci vloži zahtevek za vračilo vlaganj na
podlagi seznama dejanskih upravičencev.
Podlaga za sestavo seznama dejanskih upravičencev
so sklenjene pogodbe dejanskih upravičencev z ožjimi deli
lokalnih skupnosti. Če teh pogodb ni, se upošteva sezname, ki so priloge pogodbam oziroma sporazumom o skupnem vlaganju v telekomunikacijsko omrežje, ki so jih ožji
deli lokalnih skupnosti sklepali s pravnimi predniki Telekoma
Slovenije, d.d. (PTT organizacije).
6. člen
(komisija)
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
7. člen
(postopek)
Komisija bo zainteresirane pozvala k sodelovanju na
krajevno običajen način.
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti oziroma vaških odborov pripravi seznam dejanskih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na
osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo
krajevne skupnosti in druge pravne ali fizične osebe.
Kot vloga dejanskih upravičencev se upošteva s podpisom izkazan interes pridobitve statusa dejanskega upravičenca kateri priložijo morebitna individualna dokazila, številko računa, kamor naj se vračilo nakaže, izkazano pravno
nasledstvo, kolikor prvotni dejanski upravičenec več ne obstaja.

Uradni list Republike Slovenije
Komisija lahko za pridobitev določenih podatkov, ki se
nanašajo na vračilo vlaganj, zaprosi oziroma zahteva vpogled v dokumentacijo Telekom Slovenije, d.d.
Komisija mora svoje delo končati v treh mesecih.
8. člen
(pogoj)
Pogoj za pridobitev statusa dejanskega upravičenca je
sklenjena pogodba z ožjim delom lokalne skupnosti ali prisotnost na seznamu fizičnih in pravnih oseb, ki so v določenem kraju združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja. Če prvotni dejanski upravičenec več
ne obstajajo, lahko pridobi status njihov pravni naslednik.
9. člen
(sorazmerni delež)
Komisija pri pripravi seznamov dejanskih upravičencev
upošteva različna vlaganja v posameznih krajih in letih. Pri
določitvi zneska upošteva vlaganja na podlagi pogodb oziroma sporazumov, seznamov, neposredna vlaganja v opremo
na podlagi računov in ostale oblike vlaganj (drogovi, fizično
delo idr.). Za vse oblike vlaganj mora krajevna skupnost,
vaški odbor oziroma fizična ali pravna oseba komisiji predložiti dokazila iz katerih se nedvoumno vidi, da gre za vlaganja
v telekomunikacijsko omrežje.
Komisija v posameznih krajih ugotovi delež sredstev
samoprispevka, ki je bil uporabljen kot vlaganje v telekomunikacijsko omrežje.
Pri določitvi končnega zneska dejanskemu upravičencu komisija upošteva zmanjšanje na podlagi 2. točke 4.
člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje, ki predpisuje deleže vračanj za vlaganja v posameznih časovnih obdobjih, in sicer:
1.
1974–1980
20%,
2.
1981–1983
25%,
3.
1984–1987
30%,
4.
1988–1990
35%,
5.
1991–1994
40%.
10. člen
(vlaganje zahtevka)
Občina Puconci na podlagi seznama komisije vloži zahtevek pri državnem pravobranilcu in podpiše pisno poravnavo.
Občina Puconci v roku 30 dni od sklenitve pisne
poravnave le-to dostavi državni komisiji Sveta Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, ustanovljeni za izvajanje strokovnih in tehničnih nalog na podlagi zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje.
11. člen
(objava seznama)
V roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave Občina Puconci na krajevno običajen način objavi seznam fizičnih
in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski upravičenci.
12. člen
(roki vračanja)
Občina Puconci vrne v celoti vsa prejeta vračila dejanskim upravičencem v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb,
navedenih na objavljenem seznamu.
Občina Puconci začne vračati v roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko kot evidenčnega računa v okviru državnega proračuna, ki ga ustanovi Republika Slovenija na podlagi zakona.
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Občina Puconci zaključi z vračili dejanskim upravičencem v roku 60 dni od prejema vračila.
Sorazmerni del vračil iz naslova namenskih sredstev
samoprispevka nameni Občina Puconci izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila sredstva
samoprispevka zbrana.
13. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 345-3/01
Puconci, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

ROGAŠKA SLATINA
3931.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 37. redni seji dne
26. 6. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim 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 poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
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 pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata na tem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem
glasovanju.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
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zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Rogaška Slatina v roku 30 dni po predložitvi poročila o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo,
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-006-09/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

ROGATEC
3932.

Sklep o zamenjavi namestnice predsednice
Občinske volilne komisije občine Rogatec

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na korespondenčni seji dne 11. 9. 2002 sprejel
naslednji

SKLEP
1. S funkcije namestnice predsednice Občinske volilne komisije občine Rogatec se razreši Romana Prevolšek,
univ. dipl. prav., stan. Celjska cesta 17, 3252 Rogatec.
2. Za namestnico predsednice Občinske volilne komisije občine Rogatec se imenuje Andreja Zupan, univ. dipl.
prav., stan. Cvetlični hrib 7, 3250 Rogaška Slatina.
Št. 06202-90/02
Rogatec, dne 11. septembra 2002.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

ŠALOVCI
3933.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš – Šalovci (Uradni list
RS, št. 31/96), 25. člena o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 35/97) ter 16. člena
statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 27. redni seji dne 25. 7. 2002
sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvodnjavanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, kateri služijo za odvajanje in čiščenje odpadne vode,
ki nastaja v gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih, za odvajanje padavinskih voda iz naselij, katera so (bodo) priključena na kanalizacijsko omrežje in obveznosti in
pravice upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav.
2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka obsega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer ni sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno
kanalizacijo,
4. odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih odpadnih voda.
3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična in pravna
oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna in/ali padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo.
Občina v svojih planih določa območja, na katerih je
zgrajena ali pa je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
II. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH
VODA, NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO SISTEMI
JAVNE KANALIZACIJE TER ODVAJANJE
PADAVINSKIH VODA
4. člen
Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik
in so njegova last, štejejo kanalski priključki, priključni jaški
ter kanalska mreža objekta uporabnika, ne glede na dolžino
in profil, do priključka na javno kanalizacijo, z vsemi objekti
in napravami v zgradbah in na zemljišču.
5. člen
Gospodarsko javno službo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda občina na območjih, kjer obstajajo
sistemi javne kanalizacije, zagotavlja v javnem podjetju, režijskem obratu, s podelitvijo koncesije (v nadaljnjem besedilu:
upravljalec).
6. člen
Upravljalec mora vsako leto najkasneje do 31. januarja
za tekoče leto predložiti občinski upravi, finančno ovrednoten plan rednega in investicijskega vzdrževanja objektov in
naprav iz 7. člena tega odloka ter elemente za oblikovanje
cen storitev.
Javne dobrine
7. člen
Infrastrukturni objekti, naprave oziroma omrežja ter mobilna in druga sredstva, ki so v skladu s predpisi namenjena
za izvajanje dejavnosti odvajanje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, so:
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a) magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode med naselji,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinskih
voda na magistralnem kanalizacijskem omrežju,
– centralne čistilne naprave,
b) primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne vode ter padavinske vode v mešanih sistemih med manjšimi naselji oziroma
med posameznimi sekundarnimi omrežji,
– črpališča za prečrpavanje odpadne vode za več manjših naselij,
c) sekundarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi mešanega kanalskega sistema in ločenega kanalskega sistema, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem območju,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na omrežju sekundarnega sistema,
– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem
območju.
Objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda v
meteorno kanalizacijo so objekti skupne komunalne rabe.
Novozgrajeni objekti in naprave za odvajanje odpadnih
voda morajo biti praviloma zgrajeni v ločenem sistemu odvajanja voda.
Lastnik objektov in naprav iz tega člena sklene z izvajalcem javne službe pogodbo o prenosu v kateri se določijo
medsebojna razmerja med lastnikom in izvajalcem.
8. člen
Nepremičnine, ki služijo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda po določbah tega
poglavja, so javno dobro. O ustanovitvi oziroma prenehanju
javnega dobra odloča občinski svet občine.
9. člen
Objekte in naprave za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda lahko pod enakimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji uporablja vsakdo.
Uporaba objektov in naprav iz 7. člena tega odloka je
obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Po izgradnji novega javnega kanalizacijskega omrežja,
so se uporabniki dolžni v roku enega leta priključiti na javno
kanalizacijo in opustiti greznico kot začasen objekt za čiščenje odpadnih voda.
10. člen
Upravljalec vodi kataster kanalizacijskega omrežja, ki
mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 7. člena
tega odloka ter register kanalskih priključkov.
11. člen
Naprave in objekti uporabnika so:
– priključni kanal od hišne kanalizacije do vključno prvega priključnega jaška na javno kanalizacijo,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda, za čas do priključitve na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu.
Objekti in naprave iz tega člena so v lasti in upravljanju
uporabnika.
Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih
in padavinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.
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Priključitev na kanalizacijsko omrežje
12. člen
Uporabnik pridobi priključek na javno kanalizacijsko
omrežje na podlagi prijave ter predložene ustrezne tehnične
dokumentacije (lokacijska dokumentacija oziroma odločba
o priglasitvi del, projekt hišne kanalizacije in situacijski načrt
priključnega mesta).
Če je prijava, in če uporabnik izpolni vse zahtevane
pogoje, je upravljalec dolžan izdati soglasje za kanalizacijski
priključek v tridesetih dneh.
V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji
ni možna, mora upravljalec uporabnika seznaniti o razmerah
in pogojih, pod katerimi bo priključitev možna v roku tridesetih dni.
Uporabnik, ki je pristopil k sofinanciranju izgradnje kanalizacije, in ki izpolnjuje svoje obveznosti po pogodbi o
sofinanciranju kanalizacijskega sistema, dobi priključek v
skladu s projekti (do dvorišča, parcele). Uporabnik v lastni
režiji in na svoje stroške izvede hišni priklop na kanalizacijsko omrežje.
Za lastniško in najemno stanovanje v stanovanjskem
bloku se prav tako plačuje priklop oziroma sofinanciranje pri
izgradnji kanalizacijskega sistema kot vsa druga gospodinjstva v naselju, če ni drugače določeno.
13. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalec, oziroma ob soglasju in pod nadzorom upravljalca in
pod nadzorom upravljalca uporabnik. Mesto priključka določi upravljalec. Upravljalec izvede priključek, ko uporabnik
izpolni pogoje, ki so določeni v soglasju za priključek. O
opravljeni priključitvi izda upravljalec ustrezno potrdilo. Upravljalec na stroške uporabnika izdela izvedbeni načrt pred
pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
14. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v
primeru rušenja priključnega objekta. Priključek na javno
kanalizacijo odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi
izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.
Pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov
15. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek
na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca in priključek
ni strokovno izveden, upravljalec lahko priključek izvede na
stroške uporabnika, tako da je ta usklajen z določbami tega
odloka.
16. člen
Upravljalec javne kanalizacije ima vsak čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov na naprav zaradi rednega
vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je
lastnik ali upravljalec objektov oziroma zemljišča, na katerem so kanalizacijski objekti in naprave.
Upravljalec mora po opravljenem del vzpostaviti na zemljišču prejšnje stanje in povrniti lastniku nepremičnine dejansko nastalo škodo.
17. člen
Vsakdo, ki povzroči škodo na kanalizacijskih objektih
in napravah ali ki povzroči škodo s škodljivimi odplakami, je
dolžan to škodo povrniti.
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Odvajanje odpadnih industrijskih voda v javno
kanalizacijsko omrežje
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IV. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

18. člen
Industrijskih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijsko omrežje brez predhodnega čiščenja, oziroma brez soglasja upravljalca.
Upravljalec mora najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh
spremembah na stroške uporabnika po pooblaščeni organizaciji zagotoviti analizo odpadne vode, izdelano v skladu z
veljavno zakonodajo. Upravljalec lahko odredi tudi pogostejše analize. V primeru, da te analize pokažejo neustreznost
odpadnih voda, nosi njihove stroške uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljalec.

24. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– cena čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– različne dotacije in subvencije,
– priključnine,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.

19. člen
Izvajalec gradbenih del mora preprečiti odtekanje vode
z gradbiščnih površin v javno kanalizacijo, da se prepreči
odplavljanje gradbenega materiala oziroma drugega materiala.
Če pride pri tem do ogrožanja javne kanalizacije, mora
izvajalec gradbenih del obvestiti upravljalca. Izvajalec je dolžan povrniti stroške popravila javne kanalizacije.

25. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir.
Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih komunalnih voda.

III. ODVAJANJE ODPADNIH KOMUNALNIH
IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER
NI SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
20. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odplak (greznice, čistilne naprave). Lastni objekti za čiščenje
odplak imajo na območjih, predvidenih s planom občine (3.
člen tega odloka) lahko začasen značaj.
Za gradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno upravno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi pristojna občinska služba oziroma občinska uprava.
21. člen
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico,
speljati jih je treba v meteorno kanalizacijo, kjer ta obstaja.
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje objektov za čiščenje odplak. Praznjenje objektov se
opravlja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
Pooblaščena organizacija vodi register objektov za čiščenje odplak.
Za končno dispozicijo vsebine objektov za čiščenje
odplak si mora izvajalec oziroma lastnik pridobiti dovoljenje
pristojnega organa, razen če se vsebino objektov za čiščenje odplak prazni na komunalni čistilni napravi. V tem primeru se postopek določi s pravilnikom za delovanje čistilne
naprave.
22. člen
Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odvajati na območje varstvenih pasov vodnih virov.
23. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojnično jamo
ali zbiralnik za gnojevko pri hlevih na izplakovanje. Gnojišča
morajo biti zgrajena tako, da gnojevka ne sme odtekati v
javno kanalizacijo, v površinske vode ali v podtalnico oziroma kako drugače onesnaževati okolja.

26. člen
Višino kanalščine in cene čiščenja odpadnih voda na
predlog upravljalca in v skladu z veljavnimi predpisi potrjuje
občinski svet. Upravljalec mora v predlogu za potrditev cene
predložiti posamezne elemente cene.
Kanalščina vsebuje pri uporabnikih, ki odvajajo odpadne vode v kanalizacijsko omrežje, stroške enostavne in
razširjene reprodukcije. Količina odvedene odpadne vode
se meri po stanju vodomera in sicer v m 3 porabljene vode. V
primeru, da upravljalec ali uporabnik ugotovi, da je vodomer
v okvari oziroma ni mogoče odčitati dejanske porabe vode,
se kanalščina obračuna pavšalno na osnovi povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.
Občinski svet na predlog upravljalca lahko določi drug
način plačevanja kanalščine. V nekaterih primerih lahko sklene izvajalec javne službe z uporabnikom posebno pogodbo
v skladu s tarifnim pravilnikom.
Ceno čiščenja odpadnih voda v čistilnih napravah se
določi na podlagi količine odpadne vode, cene za enoto za
enoto in faktorja onesnaženosti.
27. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje plača
uporabnik priključnino, ki predstavlja povračilo dela stroškov za obnovo in širitev kanalizacijskega sistema. Višino
priključnine na predlog upravljalca potrdi občinski svet.
Priključnino plača uporabnik objekta, kateri ni sofinanciral izgradnje kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav
na območju občine.
28. člen
Občinski svet lahko z odloki določi obveznost plačevanja taks, ki se uporabljajo namensko za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. V odloku, s
katerim se taksa uvede, mora ob vstopu v objekt izkazati s
pisnim pooblastilom.
29. člen
Stanje na vodomeru, ki je podlaga za obračun kanalščine in cene za čiščenje odpadnih voda, odčituje pooblaščeni delavec upravljalca, ki se mora ob vstopu v objekt
izkazati s pisnim pooblastilom.
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30. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in strošek čiščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa upravljalca. Če uporabnik meni, da obračun ni pravilen, lahko v
osmih dneh od prejetja računa vloži pismeni ugovor na upravljalca kanalizacije. Če je v objektu več uporabnikov se račun
za porabljeno vodo izstavi upravniku objekta. Če ta ni določen, se račun izstavi hišnemu svetu ali drugemu ustreznemu
skupnemu organu lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev na posamezne uporabnike.
31. člen
Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovodnega,
elektro, toplovodnega, plinovodnega, telekomunikacijskega
omrežja ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in
napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave in
omrežje nepoškodovana.
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namenjene oskrbi s pitno vodo, ki imajo značaj javnega
dobra.
36. člen
Določilo 10. člena se do vzpostavitve katastra komunalnih naprav uporablja le za objekte in naprave, zgrajene
po uveljavitvi tega odloka. Vzpostavitev katastra komunalnih
naprav mora biti izvedena v roku petih let.
37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-01/02
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

V. KAZENSKA DOLOČBA
32. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, fizična oseba
ali samostojni podjetnik:
– če ravna v nasprotju z 9., 12., 13., 18. členom tega
odloka,
– če ne gospodari z objekti in napravami iz 11. člena
tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in
padavinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje,
– če odjavi ali dovoli odjavo priključka v nasprotju z
določili 14. člena tega odloka,
– če priključi objekt oziroma izvede priključek na javno
kanalizacijo brez soglasja upavljalca,
– če neupravičeno ne dopusti upravljalcu dostop do
kanalizacijskih objektov in naprav za potrebe vzdrževanja,
meritev in snemanj,
– če odvaja industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo brez ali v nasprotju s soglasjem upravljalca,
– če ne zgradi lastnega objekta za čiščenje odpadnih
voda v skladu z določili 20., 21. in 22. člena tega odloka,
– če odvaja odpadne vode v izvirne in talne vode,
– če nima urejenega zbiranja odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov v skladu s 23. členom tega odloka,
– če ne plačuje stroškov čiščenja odpadnih voda oziroma kanalščine.
Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 30.000 tolarjev se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

ŠKOFJA LOKA
3934.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Škofja Loka za leto 2002

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99,
79/99 in 89/99) in zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) je Občinski svet občine Škofja Loka na 25. redni
seji dne 29. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja
Loka za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2002
(Uradni list RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002) se spremeni 3. člen
in se glasi:
»Proračun Občine Škofja Loka za leto 2002 sestavljajo:
Prejemki:
– prihodki v višini
– vračila danih posojil
– zadolževanje
Skupaj

2.781,857.736 SIT
2,311.747 SIT
– SIT
2.784,169.483 SIT

Izdatki:
– odhodki v višini
– naložbe v višini
– odplačila dolga
Skupaj

2.865,921.542 SIT
10,000.000 SIT
12,442.782 SIT
2.888,364.324 SIT

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
33. člen
Za natančneje določbe o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
sprejme upravljalec pravilnike. Pravilniki začnejo veljati, ko
nanje da soglasje občinski svet.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalna nadzorna služba (redarji) in pristojne inšpekcijske službe.
35. člen
Občinski svet sprejme v enem letu od začetka veljavnosti tega odloka sklep, s katerim določi nepremičnine, ki so

Zmanjšanje sredstev na računu proračuna v letu 2002
v višini 104,194.841 SIT bo pokrito iz sredstev na računu iz
preteklega leta.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2002.
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Št. 401-1/02
Škofja Loka, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

3935.

Sklep o cenah izvajanja dimnikarskih storitev in
drugih pogojih za območje Občine Škofja Loka

Na podlagi 59. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 10. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in
47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 25. redni
seji, dne 29. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o cenah izvajanja dimnikarskih storitev in drugih
pogojih za območje Občine Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se na območju Občine Škofja Loka
določijo najvišje cene za storitve gospodarske javne službe
“pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka”, v nadaljevanju: cene dimnikarskih storitev, ki znašajo:
I
I. ČIŠČENJA
A) ŠIROKA POTROŠNJA-GOSPODINJSTVA
1. DIMNA TULJAVA
– PRVI DIMNIK=PRVA STORITEV
– VSAK NADALJNI dimnik

kom
kom

2.170,00
970,00

2. ŠTEDILNIKI
– navadni
– s kotlički

kom
kom

1.060,00
1.865,00

3. PEČ – CKN
– do 8 KW
– od 8–50 KW

kom
kom

1.060,00
1.865,00

0,5 m
m
kom

390,00
505,00
740,00
740,00

B) VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
– posamezna tuljava
– 1 x na dva meseca
– zbirna tuljava
– zračnik
– iztočnica

kom
kom
kom
kom
kom

805,00
1.045,00
3.215,00
970,00
970,00

C) PODJETJA IN OSTALI UPORABNIKI
a) KURILNE NAPRAVE
1. GOSTINSKI ŠTEDILNIK
– mali
– veliki

kom
kom

4.160,00
5.557,00

kom

5.557,00

4. OSTALE STORITVE
– dimovod
– vsak nadaljnji meter
– iztočnica
– uporaba sesalca

Cene v SIT

2. PEKOVSKA PEČ

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. CENTRALNE KURILNE NAPRAVE
– do – 150 KW
– od 151–300 KW
– od 301–400 KW
– od 401–700 KW
– od 701–1000 KW
– od 1001–1500 KW
– od 1501–2000 KW
– od 2001–2500 KW
– od 2501–3000 KW
– od 3001–4000 KW
– od 4001–5000 KW
– vsak nadaljnji 1 KW
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kom

b) DIMNE TULJAVE
4. SAMOSTOJNI DIMNIKI
– do 150 KW
– od 151–700 KW
– od 701–1100 KW
– od 1101–1500 KW
– od 1501 dalje

6.220,00
7.342,00
9.305,00
13.210,00
19.260,00
23.750,00
28.840,00
33.475,00
41.900,00
54.595,00
69.195,00
11,00

Tulj.
2.890,00
5.785,00
10.845,00
10.845,00
17.355,00

5. NAVADNI DIMNIK
– navadni dimnik
– navadni dimnik 1 x 2 mes.

Tulj.

6. SHUNT
– zbirni dimnik
– priključek

Tulj.

805,00
1.045,00
3.215,00
995,00

7. INDUSTRIJSKI IN PLEZALNI DIMNIK
– od tekočega metra

1.957,00

8. DIMOVOD pri CKN do 1050 KW
– do 1050 KW – vsak tekoči meter
– od 1051 KW – vsak tekoči meter

740,00
1.020,00

9. PLEZALNI DIMOVOD
– vsak tekoči meter

5.560,00

10. IZTOČNICA
– 1 x redno čiščenje
– 1 x letno čiščenje

1.010,00
2.170,00

11. ZRAČNIKI
– navadni
– Shunt
– iz kurišča

Tulj.
970,00
2.280,00
2.170,00
II

II. TEHNOLOŠKI POSTOPKI ČIŠČENJA
D) STROJNO ČIŠČENJE PEČI
po m2 ogrevne površine peči
– od 51 KW do 2000 KW
– od 2001 KW dalje

m2
m2

1.100,00
990,00

E) KEMIČNO ČIŠČENJE PEČI
po m2 ogrevne površine peči
– s kemikalijo “IVASOL K 12”
– s kemikalijo “patalux 20”

m2
m2

1.725,00
2.711,00

F) ZAŠČITA PEČI
po m2 ogrevne površine peči
– s tekočino “FAM K 102”

m2

990,00

G) IZŽIGANJE
– izžiganje tuljave-delo po času

ura

3.710,00
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III

III. PREGLEDI
A) PRVI PREGLED
1. ŠIROKA POTROŠNJA-GOSPODINJSTVA
– posamično ogrevanje
– skupinsko ogrevanje-po enoti

14.750,00
9.750,00

2. PODJETJA IN OSTALI UPORABNIKI
– kotlovnica
– do 400 KW
– nad 400 KW do 700 KW
– nad 700 KW do 1,5 MW
– nad 1,5 MW do 5,0 MW
– dimna tuljava – dodatno
– zračnik – dodatno

21.208,00
25.487,00
28.952,00
36.242,00
2.115,00
1.885,00

3. STROKOVNI PREGLED 50%

cene čiščenja

4. KONTROLNI PREGLED 30%

cene čiščenja

5. PREGLED PO NAROČILU 150%

cene tč. 2 oziroma 3

6. PONOVNI PREGLED 40%

cene tč. 1, 2 oziroma 3
IV

IV. MERITVE EMISIJ DIMNIH PLINOV
A) ŠIROKA POTROŠNJA-GOSPODINJSTVA
1. PRVA IN OBČASNA MERITEV
2. PONOVNA MERITEV

6.000,00
3.600,00

B) PODJETJA IN OSTALI UPORABNIKI
1. PRVA ALI OBČASNA MERITEV
2. VSAKA NASLEDNJA PRI STOP. ALI
MOD. REG., PONOVNA MERITEV

15.840,00
11.088,00
V

V. DELO PO ČASU
1. ZA ROČNO ČIŠČENJE
2. ZA STROJNO IN KEMIČNO ČIŠČENJE
3. ZA STROKOVNA SVETOVANJA

3.710,00
5,100,00
6.490,00
VI

VI. OSTALE STORITVE
1. UPORABA SESALCA
2. ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA 50%
3. STROŠKI IZSTAVITVE RAČUNA

VII
VII. DRUGI POGOJI
Osnovne cene se povečajo:
1. za čiščenje naprav ob koncu kurilne sezone, za
pripravo kotla za inšpekcijski pregled ali za čiščenje naprav
enkrat letno, se cene iz 1. člena povečajo za 50%,
2. če se storitve opravijo pod nenormalno težkimi pogoji (delo na višini, v notranjosti naprave, temperaturne razlike, škodljivi plini in nečistoče, izžiganje tuljav, ipd.) se cene
povečajo za 50%,
3. za nujne storitve se cene povečajo za 50%,
4. če so storitve opravljene izven rednega delovnega
časa se cene povečajo za 30%,

260,00
rednega čiščenja
260,00

5. če so storitve opravljene na dan nedelje ali praznika
se cene povečajo za 60%,
6. za pripravljalno zaključna dela v industriji se cene
povečajo za 30%,
7. čas na poti se obračuna za storitve v objektu, ki je
oddaljen od sedeža podjetja več kot eno polovico ure
vožnje z osebnim vozilom oziroma eno uro peš hoje.
VIII
Pri čiščenju kurilnih naprav na trda goriva se cene
znižajo za 30%.
V ceni ni upoštevan 20% davek na dodano vrednost.
Cenik dimnikarskih storitev se začne uporabljati s 1. 9.
2002.
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Št.

IX
V ceni storitev davek na dodano vrednost ni vračunan.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. oktobra 2002.
Št. 385-1/98
Škofja Loka, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

ŠKOFLJICA
3936.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Škofljica za leto 2002-1

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in
70/97, 10/98, 74/98 - spremembe in dopolnitve, upoštevane so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96), 40. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 79/01) in 16. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 37. redni seji dne 23. 7. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Škofljica za leto 2002-1
1. člen
V odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2002
(Uradni list RS, št. 108/01) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov

Proračun za leto 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1,187.089
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
690.595
70 DAVČNI PRIHODKI
515.218
700 Davki na dohodek in dobiček
438.701
703 Davki na premoženje
65451
704 Domači davki na blago in storitve
11.066
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
175.377
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
82.738
711 Takse in pristojbine
4.089
712 Denarne kazni
250
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.800
714 Drugi nedavčni prihodki
81.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI
3.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
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v tisoč tolarjev

Skupina/Podskupina kontov

Proračun za leto 2002

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Trasnferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 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
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

3.500
–
–
–
492.994
492.994
1,646.473
322.085
61.122
5.075
239.288
–
16.600
297.016
10.900
214.780
18.153
53.183
–
994.142
18.130
33.230
33.230
-459.384

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta za leto 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
-459.384
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.)

–

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. DOPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

Proračun leta za leto 2002

–
–
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VIDEM

Proračun leta za leto 2002

3938.

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)

-459.384
-459.384

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

- 459.384

Odlok o rebalansu št. 3 proračuna Občine
Videm za leto 2002

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.

Na podlagi 2., 28. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99,
61/99), 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št.
18/99), odloka o proračunu Občine Videm za leto 2002
(Uradni list RS, št. 109/01 in 4/02) in rebalansa proračuna
Občine Videm za leto 2002 (Uradni list RS, št. 30/02 in
52/02) je Občinski svet občine Videm na 34. redni seji z
dne 3. 9. 2002 sprejel

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

ODLOK
o rebalansu št. 3 proračuna Občine Videm
za leto 2002

Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev
iz leta 2001.

Št. 03200/22/02
Škofljica, dne 26. julija 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

1. člen
V odloku o proračunu Občine Videm za leto 2002
(Uradni list RS, št. 109/01, 4/02, 30/02 in 52/02) se v 2.
členu bilanca prihodkov in odhodkov spremeni tako, da se
glasi
A)

v 000 SIT

I.

661.465
218.524
168.335
146.238
4.202
17.895
50.189
2.700
3.792
27
12.000
31.670
–
50
442.891

70

VELIKE LAŠČE
3937.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
izdajanju občinskega glasila

Na podlagi zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01)
in na podlagi 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni
list RS, št. 15/99, 30/01) je Občinski svet občine Velike
Lašče na 3. korespondenčni seji dne 11. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju
občinskega glasila

71

72
73
74

II.
40

1. člen
V odloku o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS,
št. 113/00) se v 9., 12., 13. in 14. členu besedilo “zakona
o javnih glasilih“ nadomesti z besedilom “zakona o medijih“.
41

2. člen
V 9. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
“Uredniški odbor je v okviru programske zasnove in v
skladu s tem odlokom pri svojem delu neodvisen in samostojen“.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 2905/02
Velike Lašče, dne 11. septembra 2002.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

42
43
I.

B)
II.
75

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 storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
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
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

442.891
692.613
159.187
41.627
5.570
110.490
–
1.500
209.008
4.750
67.980
20.110
116.168
320.218
320.218
4.200
4.200
31.148

–
–
–
–
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Skupina/Podskupina kontov
III.
44

IV.
V.

Št.

v 000 SIT

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
VI.
ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.)

–
–
–
–
–

3. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti oziroma vaških odborov 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 in jih objavi v
Uradnih objavah občinskega glasila NAŠ GLAS.
Za upravičence, ki ne bodo na seznamu se določi
poseben postopek uveljavljanja njihovih vlaganj, ki se istočasno s seznamom objavi v »Našem glasu«.

–

31.148
31.148
31.148
–
–
31.148
–

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-607/02-25
Videm pri Ptuju, dne 4. septembra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

3939.
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Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Videm

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99 in
117/02) je Občinski svet občine Videm na 34. redni seji
dne 3. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Videm
UVODNA DOLOČILA
1. člen
Ta odlok določa upravičence, zavezance, višino vračila, način in pogoje vračanja v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Videm.

VIŠINI VRAČILA
4. člen
Upravičencem bo vrnjen sorazmerni delež od zneska,
ki ga bo Občina Videm prejela iz Sklada za vračanje vlaganj v
javno infrastrukturo in se za posameznega upravičenca ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjene pogodbe oziroma
drugih dokazil.
Delež, ki ga bo Občina Videm vrnila posameznim upravičencem, bo določil Občinski svet občine Videm, po sklenitvi pisne poravnave ali po pravnomočni sodbi sodišča iz 8.
člena zakona.
ZAVEZANCI ZA VRAČILO
5. člen
Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem
prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije –
Sklada za vračanje vlaganj v javno infrastrukturo kot temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
POSTOPEK VRAČANJA SREDSTEV POSAMEZNIM
UPRAVIČENCEM
6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca.
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.
Občina bo vračala sredstva posameznim upravičencem na podlagi njihove vloge. Občina bo na krajevno običajen način objavila poziv upravičencem kdaj in kje morajo
oddati vlogo. Istočasno jih bo seznanila kaj bodo morali
vlogi priložiti in kako bo potekal postopek obravnave posamezne vloge ter končno izplačilo zneskov.

UPRAVIČENCI
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 na območju Občine Videm.

KONČNE DOLOČBE
7. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in
podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala
komisija.
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8. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo
neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 031-01-639/02-25
Videm pri Ptuju, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

3940.

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm

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
20/98) ter odločbe US (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, 9/96, 44/96 in obvezna razlaga DZ (Uradni list RS
št. 63/95) ter 61. člena statuta občine Videm (Uradni list
RS, št. 18/99 in 117/00) je Občinski svet občine Videm na
34. redni seji dne 3. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Videm
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm in volilne enote za volitve v
svete krajevnih skupnosti.
2. člen
Krajevna skupnost Videm pri Ptuju
Svet krajevne skupnosti Videm pri Ptuju ima sedem
članov. V krajevni skupnosti se določi 6 volilnih enot
1. Volilna enota obsega naselja: Videm pri Ptuju in del
Dravinjskega vrha (od hišne številke 1 do 3/d in od 55 do
vključno 74) in se volita dva člana.
2. Volilna enota obsega naselje Dravinjski vrh (od hišne
številke 4 do 12/b) in del naselja Majski vrh (hišna številka
29/a) in se voli en član sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Šturmovci in se voli en
član.
4. Volilna enota obsega naselje Ljubstava in se voli en
član.
5. Volilna enota obsega naselje Majski vrh (od hišne
številke 8 do 54, brez hišne številke 29/a) in se voli en član.
6. Volilna enota obsega naselje Dravinjski vrh (od hišne
številke 13 do 54) in se voli en član.
Krajevna skupnost Sela
Svet krajevne skupnosti Sela ima pet članov. V krajevni
skupnosti se določi 5 volilnih enot.
1. Volilna enota obsega naselje Sela in se voli en član.
2. Volilna enota obsega naselje Trnovec in se voli en
član.
3. Volilna enota obsega naselje Barislovci in se voli en
član.
4. Volilna enota obsega del naselja Zgornja Pristava
(od hišne številke 39 do 53) in se voli en član.

Uradni list Republike Slovenije
5. Volilna enota obsega del naselja Popovci (od hišne
številke 17 do vključno 30) in se voli en član.
Krajevna skupnost Dolena
Svet krajevne skupnosti Dolena ima pet članov sveta. V
krajevni skupnosti se določijo 3 volilne enote.
1. Volilna enota obsega naselje Dolena in se volita dva
člana.
2. Volilna enota obsega del naselja Zgornja Pristava
(od hišne številke 1 do vključno 38) in se volita dva člana.
3. Volilna enota obsega del naselja Popovci (od hišne
številke 1 do vključno 16) in se voli en član.
Krajevna skupnost Pobrežje
Svet krajevne skupnosti Pobrežje ima osem članov sveta. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota
1. Volilna enota obsega naselje Pobrežje.
Krajevna skupnost Tržec
Svet krajevne skupnosti Tržec ima pet članov sveta. V
krajevni skupnosti se določita 2 volilni enoti.
1. Volilna enota obsega naselje Jurovci in se volita dva
člana.
2. Volilna enota obsega naselje Tržec in del naselja
Majski vrh (od hišne številke 1 do 7) in se volijo trije člani.
Krajevna skupnost Lancova vas
Svet krajevne skupnosti Lancova vas ima šest članov
sveta. V krajevni skupnosti je določena 1 volilna enota.
1. Volilna enota obsega naselje Lancova vas.
Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja
Svet krajevne skupnosti Soviče-Dravci-Vareja ima pet
članov sveta. V krajevni skupnosti se določijo 3 volilne
enote.
1. Volilna enota obsega naselje Soviče in se volita dva
člana.
2. Volilna enota obsega naselje Dravci in se voli 1 član
3. Volilna enota obsega naselje Vareja in se volita dva
člana.
Krajevna skupnost Leskovec
Svet krajevne skupnosti Leskovec ima trinajst članov
sveta. V krajevni skupnosti je določenih 11 volilnih enot.
1. Volilna enota obsega naselje Zgornji Leskovec in se
voli en član sveta
2. Volilna enota obsega naselje Spodnji Leskovec in
se voli en član sveta
3. Volilna enota obsega naselje Belavšek in se voli en
član sveta
4. Volilna enota obsega naselje Trdobojci in se voli en
član sveta
5. Volilna enota obsega naselje Repišče in se voli en
član sveta
6. Volilna enota obsega naselje Veliki Okič in se volita
dva člana sveta
7. Volilna enota obsega naselje Skorišnjak in se voli en
član sveta
8. Volilna enota obsega naselje Gradišče in se voli en
član sveta
9. Volilna enota obsega naselje Strmec pri Leskovcu in
se voli en član sveta
10. Volilna enota obsega naselje Mala Varnica in Berinjak in se voli en član sveta
11. Volilna enota obsega naselje Velika Varnica in se
volita dva člana sveta.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o določitvi volilnih enot in števila članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Videm (Uradni list RS, št. 63/98 in 69/98).
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev članov
občinskega sveta in župana v letu 2002.
Št. 031-01-671/02-24
Videm pri Ptuju, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

Št. 031-01-670/02-24
Videm pri Ptuju, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

3941.

Odlok o določitvi volilnih enot, območja volilnih
enot in števila članov, ki se volijo v posamezni
volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta
občine Videm

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98) ter 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS,
št. 18/99 in 117/00) je Občinski svet občine Videm na
34. redni seji dne 3. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot, območja volilnih enot
in števila članov, ki se volijo v posamezni volilni
enoti za volitve članov Občinskega sveta
občine Videm
1. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo 3 volilne
enote, v katerih se skupno voli šestnajst članov občinskega
sveta.
2. člen
Obseg volilnih enot je naslednji:
1. Volilna enota obsega območja naslednjih naselij:
Dravinjski vrh, Jurovci, Ljubstava, Majski vrh, Pobrežje, Šturmovci, Tržec, Videm pri Ptuju v kateri se voli šest članov
občinskega sveta.
2. Volilna enota obsega območje naselij: Belavšek, Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Spodnji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varnica, Veliki Okič in Zgornji Leskovec, Soviče, Dravci in Vareja
v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
3. Volilna enota obsega območja naselij: Barislovci,
Dolena, Lancova vas, Popovci, Sela, Trnovec in Zgornja
Pristava v kateri se voli pet članov.
Sedež volilnih enot je v Vidmu pri Ptuju 54.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območja celotne
občine Videm s prejetim odlokom.
4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet za volitve
župana Občine Videm (Uradni list RS, št. 63/98).
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3942.

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času
volilne kampanje v Občini Videm

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Videm (Uradni list RS, št. 18/99 in 117/00) je Občinski
svet občine Videm na 34. redni seji dne 3. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne
kampanje v Občini Videm
1. člen
Za čas volilne kampanje Občina Videm določa naslednja plakatna mesta:
Videm:
eno plakatno mesto pri pokopališču
eno plakatno mesto pri pošti Videm
Leskovec:
eno plakatno mesto v centru
Pobrežje:
eno plakatno mesto v središču
Sela:
eno plakatno mesto pri kulturnem
domu
Dolena:
eno plakatno mesto pri KS Dolena
Lancova vas: eno plakatno mesto pri mlekarni
Tržec:
eno plakatno mesto pri avtobusni
postaji
eno plakatno mesto pri mlekarni
eno plakatno mesto pri križu
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en
plakat v velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
2. člen
V predvolilnem obdobju se za plakatiranje strank uporabljajo brezplačno plakatna mesta, ki jih določi Občina
Videm.
Občina zagotovi za volilno kampanjo tudi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu takse. Ta
dodatna plakatna mesta so na kandelabrih in v časopisu
“Naš glas”.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvem
odstavku 1. člena tega odloka, je dovoljeno s soglasjem
lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih
objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
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4. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega
odloka, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Videm na
stroške organizatorja.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v petnajstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate s plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek
po drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato
bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekršek, plakate pa bo na stroške
organizatorja odstranila pooblaščena oseba Občine Videm.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-672/02-24
Videm pri Ptuju, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine
Videm v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 031-01-676/02-24
Videm pri Ptuju, dne 3. septembra 2002.

3943.

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

Na podlagi 24. člena zakona o lokalni volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta
Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99 in 117/00) je
Občinski svet občine Videm na 34. redni seji dne 3. 9.
2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Videm
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Videm.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira lahko
povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člana občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

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

3944.

Sklep o plačilu za dodatna plakatna mesta

Na podlagi odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Videm (Uradne objave Občine Videm, št. 2 letnik 5) je
Občinski svet občine Videm na 34. redni seji dne 3. 9.
2002 sprejel

SKLEP
o plačilu za dodatna plakatna mesta
1. člen
Občina Videm zagotovi za volilno kampanjo dodatna
plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na
razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu takse.
Ta plakatna mesta so na elektro kandelabrih in v občinskem glasilu “Naš glas”.
2. člen
Za plakatna mesta na elektro kandelabrih je cena za
obojestranski oglas 5.000 tolarjev. Kolikor je izkazana želja
po takšnem plakatiranju se plakati dostavijo na Občino Videm in se nalepijo na plakatna mesta.
3. člen
V občinskem glasilu “Naš glas” stranke plačajo za posamezni oglas:
– za četrt strani 5.000 tolarjev
– za pol strani 10.000 tolarjev in
– za celo stran 15.000 tolarjev.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-675/02-24
Videm pri Ptuju, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

3945.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Videm

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 23. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99
in 117/00) je Občinski svet občine Videm na 34. redni seji
dne 3. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Videm
I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
– za predsednika: Furek Marijana, roj. 4. 8. 1948,
Videm pri Ptuju 1/b, 2284 Videm pri Ptuju,
– za namestnika predsednika: Tanjo Novak, roj. 2. 11.
1960, Pobrežje 151/b, 2284 Videm pri Ptuju,
– za članico: Vanjo Ropič, roj. 28. 11. 1973, Videm
pri Ptuju 30, 2284 Videm pri Ptuju,
– za namestnico članice: Orešek Gorazda, roj. 5. 7.
1976, Tržec 9, 2284 Videm pri Ptuju,
– za člana: Mija Bračko, roj. 13. 2. 1945, Zg. Leskovec 10/a, 2285 Zg. Leskovec,
– za namestnika člana: Matevža Bozičko, roj. 1. 5.
1983, Tržec 46/c, 2284 Videm pri Ptuju,
– za člana: Mirana Marinič, roj. 10. 8. 1962, Zgornja
Pristava 38, 2323 Ptujska gora,
– za namestnika člana: Milorada Pavlovič, roj. 21. 8.
1938, Videm pri Ptuju 13/b, 2284 Videm pri Ptuju.
II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občinske uprave občine Videm, Videm pri Ptuju 54.
III
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja
štiri leta.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-674/02-24
Videm pri Ptuju, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

Št.

3946.
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Pravila za volitev predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta in za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) in 16. člena statuta Občine
Videm (Uradni list RS, št. 18/99 in 117/00) je Občinski
svet občine Videm na 34. redni seji dne 3. 9. 2002 sprejel

PRAVILA
za volitev predstavnikov v volilno telo
za volitve člana državnega sveta in za določitev
kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitev predstavnikov
Občine Videm v volilno telo 7. volilne enote za izvolitev člana
državnega sveta in postopke kandidata za člana državnega
sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem
svetu izvoli Občinski svet občine Videm (v nadaljevanju:
občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta
dva predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi
enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje
in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidata za elektorje lahko predlagajo svetniki in svetniške skupine (v nadaljevanju: predlagatelji). Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata za elektorja.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo
predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člena
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje
oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji vložiti
pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri
Občinskem svetu občine Videm, najpozneje 48 dni pred
dnem glasovanja do 12. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
7. člen
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na
podlagi določil poslovnika občinskega sveta voli elektorje
oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki
ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Voli se dva elektorja. Vsak član občinskega sveta lahko
glasuje največ za dva kandidata. Izvoljena sta kandidata, ki
sta prejela največ glasov.
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Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak
član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje
oziroma člane državnega sveta pri glasovanju prejela enako
najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število
glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se opravi
takoj na seji občinskega sveta.
Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se po prvem
krogu izžrebajo zaporedne številke, v drugem krogu pa se
izžrebajo po vrstnem redu v prvem krogu izžrebani števil
kandidati.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa
člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji
občinskega sveta.
9. člen
Če je za kandidata za člana državnega sveta določen
župan, se za predstavnika kandidature določi eden od podžupanov. Če je kandidat za člana državnega sveta določen
tudi podžupan se za predstavnika kandidature določi izmed
prisotnih na seji najstarejši član občinskega sveta, ki ni na
kandidatni listi.
10. člen
Župan mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih
elektorjev in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s
potrebnimi prilogami.
11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,
jih sprejema občinski svet z dvotretinjsko večino navzočih
članov občinskega sveta.
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1. člen
V odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 9/96) se drugi odstavek 3.
člena spremeni tako, da glasi:
Sedež izdajatelja glasila je: Vojnik, Keršova ul. 8.
2. člen
Prvi stavek 5. člena se spremeni tako, da glasi:
Glasilo izhaja praviloma desetkrat letno.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga poleg odgovornega
urednika, sestavlja še šest članov. Mandatna doba članov
uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov
občinskega sveta. Odgovornega urednika in člane uredniškega odbora imenuje na predlog župana Občinski svet
občine Vojnik.
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem ter predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako leto zagotoviti v
proračunu občine za nemoteno izdajanje glasila.
Odgovorni urednik:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo.
4. člen
Te dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 974-8/02-2
Vojnik, dne 4. septembra 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, in se objavijo v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve 27. 11. 2002.
Št. 031-01-673/02-24
Videm pri Ptuju, dne 3. septembra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

VOJNIK
3947.

Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi in
izdajanju javnega glasila Občine Vojnik

Na podlagi 20. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na
31. redni seji dne 4. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju
javnega glasila Občine Vojnik

3948.

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik

Na podlagi 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 82/98 in 68/02) ter 36. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št, 54/00) je Občinski svet občine Vojnik na
29. redni seji z dne 5. 6. 2002 ter na 31. redni seji z dne
4. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve finančnih sredstev, ki so v
proračunu Občine Vojnik (v nadaljevanju: občina) namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva in preprečevanje zaraščanja v Občini Vojnik.
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2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
v Občini Vojnik (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,
– ohranitev, varstvo in optimalno rabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti in preprečevanje zaraščanja,
– 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,
– občinski program urejanja kmetijskih zemljišč
– sodelovanje in sofinanciranje inovativnih programov
za razvoj podeželskih ekonomij (CRPOV- celostni razvoj podeželja in obnove vasi in RPP- razvojni programi podeželja,
ki se izvajajo na območju občine).
3. člen
Prednost pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja ter
usmerjanja sredstev za ohranjanje in razvoj določi z letnim
programom Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja občine
Vojnik (v nadaljevanju: odbor), na podlagi razpoložljivih sredstev, potrjenih v proračunu občine.
Letni program ukrepov se pripravi na osnovi določil
tega pravilnika in mora vsebovati najmanj:
– 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 občinska uprava (v
nadaljevanju: uprava), sprejme pa ga odbor.
II. NAČINI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
4. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– fizične osebe-kmetje in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno bivališče oziroma sedež
v občini,
– društva, krožki in združenja ter strokovne in veterinarske službe, ki delujejo na področju kmetijstva v občini ali
regiji.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter preprečevanja zaraščenosti se dodeljujejo v obliki finančnih intervencij nepovratno kot subvencije, plačila storitev in investicijski odhodki, za ukrepe iz III. poglavja; za ukrepe v
IV. poglavju pa v obliki subvencionirane obrestne mere pri
najemanju kreditov, v višini, kot so zagotovljena z vsakoletnim proračunom Občine Vojnik.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za
izvedbo projekta, oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. in 12.
členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnih ali mednarodnih vi-
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rov, oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli in priložiti ustrezno dokumentacijo.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije, začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone
del potrebno nujno pričeti že prej. Predložena mora biti
ocena pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda (v nadaljevanju: svetovalna služba) o možnosti obstoja, oziroma
preživetja kmetije (v povezavi s tem tudi zagotovitev prodaje
izdelkov na trgu) ter ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti prejemnika pomoči.
6. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do interventnih sredstev na osnovi izkazanih računov ustreznih služb ter na osnovi
in pod pogoji, določenimi s tem pravilnikom in na osnovi
razpisa, oziroma obvestila na pristojni občinski oddelek.
1. Razpis, oziroma javna objava v občinskem glasilu
Ogledalo ali na drug krajevno običajen način mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev in navedbo
dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od
15 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo
zahtevki,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o rešitvi.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom oziroma obvestilom zahtevane podatke.
7. člen
Po prejemu zahtevkov na podlagi javnega razpisa oziroma obvestila iz prejšnjega člena, odbor obravnava pravočasno prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in
glede na višino proračunskih sredstev za namene iz tega
pravilnika in število prijav določi dokončno višino finančnih
sredstev na posamezno vlogo.
8. člen
Prednost bodo imele vloge tistih upravičencev, ki jim
kmetijstvo predstavlja osnovno dejavnost oziroma vloge, ki
bodo zagotavljale aktivno zaposlitev, razvoj ter ohranjanje
podeželja in odpravljanje zaraščanja.
III. FINANČNE INTERVENCIJE
9. člen
Ukrepi v obliki finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva se izvajajo na naslednjih področjih:
– ohranjanje podeželja in odpravljanje zaraščanja,
– živinoreja,
– urejanje kmetijskih zemljišč,
– razvoj kmetijstva.
1 OHRANJANJE PODEŽELJA IN ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA
1.1 Subvencije za ohranjanje kmetijskih površin in odpravljanje zaraščanja
Namen podpor
Ohranjanje kmetijskih površin oziroma izgleda kulturne
krajine in preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin s ciljem obdržati stalež živine in poseljenost krajine. Aktivnosti,
kot so krčitve grmovja, izboljšanje travne ruše in naravne
rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk (okopavin oziroma
listank, detelj, TDM, rastlin za zeleni podor(oljna ogršica,
repica, sončnice…) in drugih alternativnih poljščin (pira, rž,
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ajda, grašica,…) v kolobar, uporaba hlevskega gnoja, poraba doma pridelane krme za lastne živali, itn., predstavljajo
zaključen krogotok hranil in omogočajo optimalno izkoriščanje naravnih danosti v kmetijstvu.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki so lastniki ali
najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine in imajo
tudi stalno bivališče v občini.
Obdelane morajo biti vse lastne površine in površine v
zakupu (izjava).
Minimalna velikost kmetijskih zemljišč, ki se obdelujejo, mora biti vsaj 1 ha.
Vse travne površine vsaj enkrat letno pokositi, pašnike
popasti in sproti čistiti, krčiti grmovje (izjava).
Na njivskih površinah kolobariti z žiti, okopavinami in
TDM (izjava).
Stalež živine obtežba od 0,5 do 1,9 GVŽ/ha.
Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Sredstva lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na osnovi javnega razpisa, v katerem se določijo natančnejši kriteriji (velikost zemljišč v ha, kategorizacija kmetije
število GVŽ, predaja kmetije mladim, naravni pogoji kmetovanja)-glej prilogo 1 in način ocenjevanja vrednosti podpore. Zahtevku mora biti priložena kopija pravilno izpolnjene
zbirne subvencijske vloge (izpolnjeni obrazci A-Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2002, obrazec B
Stalež živali, obvestilo o poginu ali izločitvi živali in s tem
fotokopije uradnih zapisnikov, obrazec C- Kmetijska zemljišča v uporabi in s tem povezane fotokopije posestnih listov,
zakupnih pogodb, izjave o zakupu zemljišč in D-Zahtevek za
plačila na površino), sklep upravne enote o razvrstitvi-kategorizaciji kmetije, potrdila članstva v ekoloških, integriranih
združenjih ter v primeru predaje kmetije naslednikom fotokopija darilne/izročilne pogodbe.
Upravičeni stroški in višina sofinanciranja:
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen in skupnega števila točk upravičenih vlog.
Vrednost 1 točke znaša do 100 SIT, vendar največ do
120.000 SIT/upravičenca za kritje stroškov izvedenih del
krčenja drevesne zarasti, grmičevja, nakupa semen trav za
dosejavanje travne ruše, nakupa semen ugodilk ter stroškov
dodatnih agrotehničnih ukrepov izvajanja kolobarja. Način
izplačila: na podlagi sklepa odbora, ki bo med letom spremljal izpolnjevanje pogojev (zapisnik komisijskega ogleda).
Glej priloga 1.
1.2 Ekološko kmetovanje
Namen podpor
Pomoč kmetijam v fazi priprave na ekološko kmetovanje in prav tako prispevati k razvoju ter konkurenčnim sposobnostim takšnih kmetij.
Upravičeni stroški
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov, in sicer:
– stroški nabave gradbenega materiala, opravljenih storitev pri preurejanju gospodarskih objektov za potrebe ekološkega kmetovanja v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list
RS, št. 31/01);
– stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za
ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov;
– stroški kontrole na ekoloških kmetijah.
Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičenci vložijo zahtevke na osnovi javnega razpisa
in predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij, tudi tisti, ki so v postopku registracije;
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– dokazila o plačilu računa za stroške kontrole v tekočem letu in potrdilo o pozitivno opravljeni kontroli;
– račun o nakupu orodij oziroma strojev, gradbenega
materiala, o opravljenih storitvah za ekološko kmetovanje
(izjava);
– odločba o gradbenem dovoljenju oziroma o priglasitvi del, če to zahtevajo veljavni predpisi;
– mnenje pristojne svetovalne službe.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost.
1.3 Razširitev in posodobitev ter pridobitev novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za investicijska vlaganja za gradnjo objektov in nabavo opreme za razširitev, posodobitev ter
pridobitev novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti. Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih
dejavnosti, pospeševanje strukturne spremembe v kmetijstvu, konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev in
širitev obstoječih ali uvajanje novih dejavnosti v skladu s
poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) ter 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 npr. sušenje
sadja…), storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter
opremo.
Upravičeni stroški
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov investicij
za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu. Za dejavnost turizma na kmetiji se sofinancirajo
stroški nakupa gradbenega materiala in opreme ter opravljenega dela, za namen predelave in prodaje kmetijskih pridelkov lastne proizvodnje stroški nakupa gradbenega materiala, opreme ter opravljenega dela, ki je vezano na naložbo, za
storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo pa stroški nabave strojev in opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičenci vložijo zahtevke na osnovi javnega razpisa
z naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti oziroma izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana
najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če leta še ni registrirana;
– potrdila članstva v strojnem krožku (vlaganja v stroje);
– mnenje svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v
izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– odločba o gradbenem dovoljenju (če gre za gradnjo
objekta), oziroma o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta);
– račune za nakup strojev ali opreme, oziroma račune
o izvedenih delih (izjava).
Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
1.4 Sofinanciranje zbiranja mleka
Namen ukrepa
Delno pokrivanje stroškov zbiranja mleka s področij s
težjimi pridelovalnimi pogoji (predvsem hriboviti predeli),
kjer nastajajo dodatni stroški za zbiranje mleka, da bi se na
ta način kompenzirali večji stroški prodaje mleka s teh
območij.
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Pogoji in upravičeni stroški za pridobitev sredstev
Do sofinanciranja zbiranja mleka je upravičen organizator odkupa (zadruga) na osnovi letne pogodbe v višini do
20% stroškov prevoza, ki nastajajo zaradi zbiranja mleka z
oddaljenih lokacij. V vlogi morajo biti navedeni razlogi za
ohranitev mlečne proge, višina zagotavljanja lastnih sredstev
ter seznam kmetov in količina mleka z oddaljenih lokacij, ki
se zbira na ta način.
2 SUBVENCIJE V ŽIVINOREJI:
2.1 Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen ukrepa
Podpora vzreji kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva, namenjena osemenjevanju krav in telic se
izplačujejo službam, ki imajo koncesijo za osemenjevanje,
neposredno na podlagi izstavljenega računa. K računu je
potrebno priložiti seznam upravičencev-kmetov ter poročila
o prvih osemenitvah.
Upravičeni stroški
Osemenitev se sofinacira v višini do 20% stroškov
osemenitve krav in telic in je odvisna od višine razpoložljivih
sredstev.
2.2 Regresiranje naravnega pripusta konj in svinj
Pogoji za pridobitev sredstev
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
ter račun za opravljeno storitev.
Upravičeni stroški
Sredstva se upravičencem izplačujejo v višini do 20%
upravičenih stroškov naravnega pripusta kobil in svinj, ki jih
je upravičenec predhodno plačal rejcu plemenjaka.
2.3 Sofinanciranje zavarovanja krav v A kontroli
Namen ukrepa
Stimuliranje kmetov, da zavarujejo svojo mlečno čredo
in s tem dosežejo večjo varnost proizvodnje.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva namenjena sofinanciranju zavarovanja krav v
A kontroli se izplačujejo kmetom, rejcem na podlagi zavarovalne police.
Upravičeni stroški
Znesek zavarovanja iz zavarovalne police se sofinancira v višini do 40% (3000 SIT/glavi) stroškov zavarovalne
premije.
2.4 Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena preventivnemu zatiranju živalskih bolezni goved in drobnice in preiskavam, potrebnim za
licenciranje plemenskih ovnov in kozlov.
Pogoji za izplačilo sredstev in upravičeni stroški
Sredstva do 30% upravičenih stroškov za opravljene
preiskave, analize krvi, cepiva in zdravila za preventivno
zatiranje parazitov se izplačujejo neposredno na podlagi
izstavljenih računov (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve in seznam koristnikov storitve), oziroma zahtevkov pooblaščenih organizacij v tekočem letu, ki opravljajo
storitve veterinarske preventive za kmete v okviru finančno
ovrednotenega letnega programa.
3 UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ AGROMELIORACIJE
Namen ukrepa
Namen ukrepa je stimulirati lastnike kmetijskih zemljišč
za vlaganje v izboljšave kmetijskih zemljišč in manjše uredi-
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tve, ki so dolgoročnega značaja, s katerimi se trajno izboljšajo fizikalno-kemične in biološke lastnosti tal in pogoji
obdelave. Sredstva se prioritetno namenjajo za pripravo in
izvajanje ukrepov občinskega programa agrarnih operacij in
manjših agromelioracij.
Upravičeni stroški
Upravičenci lahko pridobijo subvencijo na osnovi priloženih originalnih računov in dokazil o plačilu računov za
izvedena strojna dela čiščenja zarasti, urejanja poti in dostopov, ravnanja terena, sanacije izvirov, nabavo materiala za
izdelavo drenaž ter za stroške analize tal, založnega gnojenja. Subvencionira se do 50% upravičenih stroškov za opravljena dela.
Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi priložene dokumentacije:
– programa in popisa predvidenih del, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca svetovalna služba;
– kopija katastrskega načrta;
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme;
– dokazilo, da je upravičenec so-lastnik kmetije (zemljiškoknjižni izpisek) in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč;
– zakupna pogodba, sklenjena najmanj za obdobje 5
let v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta
ukrep;
– odločba o gradbenem dovoljenju ali priglasitvi del.
Najvišjo vrednost za urejanje 1 ha zemljišča določi
odbor.
4 RAZVOJ
4.1 Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja je podpora k večji strokovni usposobljenosti kmetov, spodbujanje uvajanja novih znanj ter
optimalnejši izrabi sedanjih. Program izobraževanja za kmete v občini ali skupaj z upravičenci iz sosednjih občin organizirajo in izvajajo svetovalna služba Celje, društva s področja
kmetijstva in ostali verificirani izvajalci izobraževanja. Do sofinanciranja so upravičeni kmetje, oziroma pooblaščeni izvajalci, ki opravljajo storitve izobraževanja za kmete.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva državne pomoči se dodeljujejo na podlagi:
– računa oziroma dokazila o izvedeni storitvi (programu
izobraževanja) za kmete-udeležence izobraževanja;
– vloge za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednotenega programa pooblaščenega izvajalca izobraževanja z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna participacija kmetov za posamezne
oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za
njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja. Program
pregleda in potrdi odbor.
Upravičeni stroški
Kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo stroški
izobraževanja do višine 50%.
Pooblaščenim izvajalcem izobraževanja se krijejo plačila honorarjev in potnih stroškov zunanjih predavateljev, stroški uporabe prostorov za izvedbo strokovnih ekskurzij in
demonstracijskih poskusov ter plačilo drugih materialnih stroškov, vezanih na posamezno obliko izobraževanja do višine
50% stroškov izobraževanja.
4.2 Sofinanciranje testiranja poljedelskih in sadjarskih
škropilnic in pršilnikov
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja je optimalna raba zaščitnih sredstev, racionalnejša uporaba kmetijskih strojev in s tem zmanjšanje onesnaževanja okolja ter znižanje stroškov po hek-
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tarju. Program storitev testiranja škropilnic ter analiz zemlje
in krme za kmete v občini ali skupaj z upravičenci iz sosednjih občin organizira in izvaja svetovalna služba Celje, oziroma drugi verificirani izvajalci. Do sofinanciranja so upravičeni kmetje.
Upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev:
– do 100% stroškov za testiranje poljedelskih in sadjarskih škropilnic in pršilnikov, na osnovi računa pooblaščene organizacije za izvedene storitve s seznamom in podpisi uporabnikov storitev.
4.3 Sofinanciranje analiz tal in krme
Namen ukrepa
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnega načrta in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Z analizo krme in s tem
pravilnejšim krmnim obrokom vplivamo na proizvodno kvaliteto posamezne kategorije živali. Programe analize zemlje in
krme za kmete v občini izvaja svetovalna služba Celje, oziroma druge pooblaščene organizacije.
Upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev:
– do 50% stroškov analiz zemlje in krme na osnovi
računa pooblaščene organizacije za analizo zemlje oziroma
krme s priloženim seznamom in participacijo kmetov, uporabnikov storitev.
4.4 Izdelava tehnoloških projektov, načrtov in investicijskih programov
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja je zniževanje začetnih stroškov,
ki jih nosi kmet pri pripravi ustrezne dokumentacije za uvajanje novih tehnologij na kmetiji, oziroma za izboljševanje dosedanjih.
Upravičeni stroški
Stroški izdelave tehnoloških projektov, načrtov, do
12% stroškov od celotne posamezne investicije, začete v
tekočem letu, oziroma največ do 30.000,00 SIT na upravičenca.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na osnovi računa in finančno ovrednotenega programa
pooblaščene organizacije s priloženim seznamom kmetov
(iz vloge morata biti razvidna seznam in participacija kmetov
uporabnikov storitev).
4.5 Sofinanciranje delovanja društev
Namen ukrepa
Spodbujanje aktivnosti društev s področja kmetijstva,
ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, za izvajanje strokovnega dela, pri izdajanju informativnih
publikacij in pri prenosu tržnih informacij.
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 programov in drugih
aktivnosti poteka na osnovi javnega poziva k oddaji letnega
finančno ovrednotenega programa društva ter finančnega
poročila o delu društva v preteklem letu. Na predlog odbora
se lahko objavijo pogoji in merila za izbor programov in
drugih aktivnosti, ki jih bo sofinancirala občina. Odbor pregleda in odobri sofinanciranje posameznih programov.
Upravičeni stroški
Višina sofinanciranja posameznega programa, oziroma
aktivnosti društev je odvisna od razpoložljivih sredstev za te
namene in znaša do 30% stroškov za izvedbo strokovnih
prireditev (razstave, promocije, prodaja kmetijskih pridelkov
na sejmih, organizirano trženje, ipd.), za izdajo informativnih
publikacij, zdravstveno varstvo čebel, izvajanje izobraževanj
in usposabljanj za člane društev.
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4.6 Priprava projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa
Vključitev občine v razvojne programe podeželja (RPP)
in celostnega razvoja podeželja ter obnove vasi (CRPOV), in
sicer kot soudeležba občine glede na razpise Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). S tem je omogočena dolgoročna prednost občine in kmetov pri prijavljanju na različne javne razpise tudi v evropskem merilu za
dodelitev nepovratnih sredstev (obnova vasi, razvoj kmetijske infrastrukture...), kjer je pogoj razpisa vključitev v RPP
ali CRPOV.
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.
Upoštevajo se pogoji MKGP, soudeležba občine do višine
10% oziroma 30% upravičenih stroškov projektov, ostala
sredstva krije MKGP. Upravičenci so kmetije, vključene v
RPP in izvajalci projektov.
Upravičeni stroški
Višina sredstev za posamezen projekt se določi z letnim programom na podlagi ocene vrednosti programa in
razpoložljivih sredstev za te namene. Sofinancira se preveritvena faza projektov RPP v višini do 10% upravičenih stroškov projekta (stroški organizacije in izvedbe delavnic, analiz o pripravljenosti sodelovanja, strokovnih ekskurzij, stroški
priprave poročila o izvedeni fazi,stroški sporočila za javnost
medijem) v sorazmernem deležu glede na število udeležencev- občin, ki skupaj prijavljajo projekt.
Sofinancira se uvajalna faza projektov do višine 30%
upravičenih stroškov projekta (stroški oblikovanja in izdelave skupnega razvojnega programa, koordinacija aktivnosti,
stroški promocije, tržne aktivnosti, oglaševanje) v sorazmernem deležu glede na število občin, ki skupaj prijavljajo projekt in število kmetov, ki so vključeni v RPP na območju občine. Pri teh projektih občina dodatno sofinancira
kmetom posameznikom tudi pri tem nastale stroške izobraževanja do 50% upravičenih stroškov izobraževanja ter izdelavo poslovnih in tehnoloških načrtov za kmete do 12%
upravičenih stroškov od celotne investicije oziroma največ
v znesku do 30.000 SIT na upravičenca.
10. člen
Kriterije, oziroma delež sofinanciranja za finančne intervencije iz tega pravilnika predlaga odbor v skladu z višino
razpoložljivih sredstev za posamezne namene. Sredstva se
dodeljujejo do porabe sredstev za isti namen.
11. člen
S proračunom potrjena sredstva za finančne intervencije se za posamezne namene iz III. poglavja točke A) tega
pravilnika lahko prerazporejajo glede na prispele prijave.
IV. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
ZA DODELJEVANJE KREDITOV
12. člen
4.7 Subvencioniranje obrestnih mer za dolgoročne kredite dodeljene na poslovni banki
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za podporo naložbam za preusmeritve, modernizacijo in razširitev kmetijske proizvodnje
ter za potrebe turizma na kmetijah.
1. Nakup kmetijske mehanizacije in opreme za potrebe
kmetijstva in opreme za potrebe turizma na kmetijah.
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2. Nakup nasadov, zemljišč in gospodarskih objektov
za razširitev kmetijske dejavnosti.
3. Gradbena dela pri novogradnjah in obnovi gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva in turizma na kmetijah.
Upravičeni stroški za posamezne namene:
1. Stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme za
potrebe kmetijstva in stroški nakupa opreme za potrebe
turizma na kmetijah.
2. Stroški nakupa nasadov, zemljišč in gospodarskih
objektov (kupoprodajna pogodba).
3. Stroški materiala in opravljenih del ter pridobitve
gradbenega dovoljenja pri gradbenih delih v objekte in opremo za potrebe kmetijstva in turizma na kmetijah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju,
sklenjeno med občino Vojnik in izbrano banko,
– na podlagi razpisa za subvencioniranje obrestne mere,
– investicije morajo biti začete v tekočem letu, kot se
dodeljujejo krediti,. vsaj 5 let ostati v regiji, biti morajo razvojno naravnane in omogočati nova delovna mesta,
– podana mora biti ocena svetovalne službe o možnostih naložbe za razvoj kmetije (tudi tržni vidik),
– projekti morajo biti skladni s sanitarno tehničnimi
pogoji,
– ponudba kmetije mora temeljiti na pridelavi in predelavi lastnih kmetijskih pridelkov,
– kredit mora biti zavarovan pri zavarovalnici.
Za posojilo lahko zaprosijo fizične osebe-kmetje-iz prve alinee 4. člena, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem organu. Prednost
imajo prosilci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, investitorji, ki bodo z lastnim deležem sredstev zagotavljali dokončanje investicije v krajšem roku ter tiste investicije, ki bodo
imele pozitiven učinek na ohranjanje kulturne krajine in poseljenost podeželja.
Pri kreditih z odplačilno dobo do treh let višina posojila
ne sme biti višja od 75% predračunske vrednosti investicije,
oziroma največ do zneska 2,500.000 SIT. Minimalna višina
je 800.000 SIT. Subvencionirana obrestna mera znaša TOM
+ 4,0% in jo občina poravnava v enkratnem znesku v obliki
depozita. Upravičenec-kmet odplačuje kredit s fiksno letno
obrestno mero 3,0%, tržna obrestna mera pa je TOM + 7%.
Državna pomoč po posameznem upravičencu znaša do
80.000 SIT letno oziroma do 3,2% od maksimalne vrednosti kredita posameznika.
Višina posojila za kredite z odplačilno dobo 5 let ne
sme biti višja od 75% predračunske vrednosti investicije,
oziroma največ do zneska 10,000.000 SIT. Minimalna višina je 1,000.000 SIT. Pri teh kreditih znaša subvencionirana
obrestna mera TOM +3,5% in jo občina poravnava mesečno do izteka kredita. Upravičenec-kmet odplačuje kredit s
fiksno 3% letno obrestno mero, tržna obrestna mera pa je
TOM +6,5%. Državna pomoč znaša do 700.000 SIT/upravičenca oziroma do 7% od maksimalne vrednosti kredita
posameznika.
Subvencionirana obrestna mera (in dotacija v primeru
investicij za opravljanje turizma na kmetijah) na posameznega upravičenca ne sme preseči 40% upravičenih stroškov
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investicije (verodostojna dokazila o nakupu zemljišč, kmetijske mehanizacije, stroški gradbenih del) oziroma 50% upravičenih stroškov investicije v območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo. Če investicijo izvaja mlad kmet v
obdobju 5 let po prejemu kmetije (pogoj: starost do 40 let,
ustrezna poklicna usposobljenost kmeta) je dovoljeno 5%
povečanje.
Sklep o razpisu za dodelitev kreditov sprejme odbor in
ga objavi v občinskem glasilu – OGLEDALO.
Prošnjo za kredit z zahtevano dokumentacijo iz razpisa
vložijo prosilci na občinski oddelek. Krediti se odobrijo na
podlagi pozitivne rešitve vlog s strani odbora ter pozitivnega
sklepa banke, ki je izbrana po sklepu odbora in s katero
občina sklene dogovor o poslovnem sodelovanju.
Kreditna pogodba je sklenjena med banko in kreditojemalcem, kmetom, v skladu s tem pravilnikom in sklepom
odbora ter banke.
Kreditojemalec začne porabljati posojilo na podlagi
ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.
Kreditojemalec začne vračati posojilo v skladu z določili kreditne pogodbe.
Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s
sprejemanjem vlog, odobritvijo, spremljanjem in izterjavo
opravlja izbrana banka v sodelovanju z občinsko upravo.
Občinska uprava opravlja vse strokovne in administrativno tehnične naloge za odbor.
V. NADZOR IN SANKCIJE
13. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev
izvaja odbor. V ta namen lahko odbor imenuje komisijo, ki
opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega
pravilnika.
14. 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 odbora upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila dalje.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 482-5/2002-2
Vojnik, dne 4. septembra 2002.
Župan
ObčineVojnik
Benedikt Podergajs l. r.
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VRANSKO
3949.

Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere
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, 44/97),
1., 6. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) ob
uporabi 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), ob uporabi 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 po skrajšanem postopku s sklepom št. 488 sprejel

ODLOK
o določitvi pomožnih objektov, za katere
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, v nadaljevanju besedila: pomožni objekti,
temveč zadostuje odločba o priglasitvi del.
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, pomožni objekti morajo
biti postavljeni na funkcionalnem zemljišču osnovnih objektov:
– garaža za osebni avto, zimski vrt in drugi pritlični
objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih objektov do maksimalne tlorisne površine 25m2,
– pergola in nadstrešek nad dostopom oziroma nadvozom do objekta, nad balkoni in terasami; do maksimalne
tlorisne površine 30m2,
– sončni kolektorji in dimniki,
– vrtna uta, shramba za vrtno orodje, vetrolov, zunanje
stopnice zasteklitev balkonov, do maksimalne tlorisne površine 15m2,
– zunanji bazen do maksimalne tlorisne površine 30m2,
ob upoštevanju okolje varstvenih predpisov,
– drvarnica, deponija za kurivo, vkopana klet do maksimalne tlorisne površine 20m2,
– tople grede in zaprti rastlinjaki do maksimalne tlorisne površine 30m2,
– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate medposestne
ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 1,5m, razen, če
ni drugače določeno v prostorsko določenih aktih,
– mali rezervoar za tekoči plin do prostornine 5m3,
odstranitev objektov in naprav do 30m2 ter do višine 3m,

Št.

80 / 13. 9. 2002 / Stran 8721

– kurnik, zajčnik in drugi manjši objekti za rejo malih
živali do maksimalne tlorisne površine 10m2, ob upoštevanju okolje varstvenih zahtev.
2. Pri objektih, namenjenih upravljanju kmetijske dejavnosti, ni potrebno, da je postavljen na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta;
– skedenj, kašča in lopa za shranjevanje sena, krme,
stelje, in orodja do maksimalne višine slemena 6m ter maksimalne tlorisne površine 30m2,
– tipski silosi za shranjevanje živilske krme z atestom
do maksimalne prostornine 90m3,
– leseni kozolec za sušenje krme, ki služi osnovni dejavnosti kmetijskega gospodarstva maksimalne tlorisne površine 30m2,
– leseni dvojni kozolec do maksimalne tlorisne površine 50m2,
– manjši objekti, do maksimalne tlorisne površine
25m2, ob upoštevanju okolje varstvenih predpisov,
– strojna lopa za garažiranje kmetijske mehanizacije do
maksimalne tlorisne površine 50m2 in maksimalne višine slemena 6m, če način postavitve ne zahteva statične presoje,
– pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov do
višine 2m.
Pri drugi točki drugega člena tega odloka je potrebno
vlogi za izdajo odločbe o priglasitvi del priložiti dokazilo o
opravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda pristojna upravna
enota.
3. Pri več stanovanjskih objektih, pomožni objekti morajo biti postavljeni na funkcionalnem zemljišču osnovnih
objektov;
– 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, pomožni objekti morajo biti postavljeni na funkcionalnem zemljišču osnovnih objektov;
– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do maksimalne tlorisne površine 30m2, ob upoštevanju predhodnega
urbanističnega mnenja o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska urbanistična služba.
5. Drugi pomožni objekti;
– čebelnjak do maksimalne tlorisne površine 15m2, na
točkovnih temeljnih, potrebno soglasje čebelarske družine,
– manjša gnojišča, kapnice in zajetja pitne vode za
največ tri koristnike zajetja,
– lesene lope za spravilo orodja na površinah, namenjenih vrtičkarjem do maksimalne tlorisne površine 5m2,
– mikrourbana oprema, dodatna oprema parkov, otroških igrišč, gradbišč in počivališč,
– oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni
panoji, opozorilne table, spominska obeležja, skulpture in
manjši sakralni objekti, ki ne zahtevajo dodatne zunanje
ureditve, ob upoštevanju predhodnega mnenja pristojne občinske službe,
– stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah v
obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in drugih
ureditev, potrebno, da je postavljen na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta,
– asfaltiranje občinskih cest, 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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III. OMEJITVE

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 in 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.
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, ali drugega gradbeno tehničnega dovoljenja.
5. člen
Odmik posameznih pomožnih objektov:
Odmik posameznega pomožnega objekta 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 1,5m) do sosednje
parcele 1,5m.
Odmik ograj ali žive meje od komunikacij mora biti
takšen, da postavitev le-teh ne ovira normalne uporabe zemljišča, ter, da niso locirane v preglednostnem trikotniku križišča.
6. člen
Skupna površina pomožnih objektov, lociranih na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati
35m2 razen pri postavitvi pomožnih objektov (silosov, kozolcev in dvojnih kozolcev ter strojne lope za garažiranje kmetijske mehanizacije) v sklopu kmetije.
Pomožnega objekta ni možno dograjevati s priglasitvami.
IV. NADZOR
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe v skladu z veljavnimi zakoni:
– Ministrstvo za zdravje – Zdravstveni inšpektorat RS,
– Prometni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za
okolje in prostor – enota Žalec,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, izpostava Žalec,
– Inšpekcijske službe Občine Vransko.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi pomožnih objektov, za katero ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 111/99, 42/00 in 38/02).
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9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35101/1/02
Vransko, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3950.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu industrijske cone območja
KIV Vransko

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 7. 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. 486
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone
območja KIV Vransko
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko (Uradni list SRS, št. 47/86) se v 2. členu na
koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
»Zazidalni načrt industrijske cone območja KIV Vransko se dopolni po projektu »Spremembe in dopolnitve ZN
industrijske cone območja KIV Vransko« (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve ZN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 613/02, v juniju 2002 in
je sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve so v
skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana
občine Žalec – za območje občine Vransko (Uradni list RS,
št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 66/99, 21/00 in 19/02).«
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
1. člen odloka se spremeni in dopolni z naslednjim
besedilom, ki se glasi:
»Opis meje topografsko
na severu:
od izhodiščne točke poteka po desnem bregu potoka Merinščica v dolžini ca. 30 m, nato
poteka po severnem robu obstoječih objektov do ceste;
na vzhodu: po zahodnem robu ceste v dolžini ca. 300 m,
nato poteka meja po vzhodnem robu objektov, ter v nadaljevanju ob robu kompleksa KIV
vse do regionalne ceste;
na jugu:
po severnem robu regionalne ceste do križišča;

Uradni list Republike Slovenije

Št.

na zahodu:

po vzhodnem robu ceste, ki vodi v naselje
Vransko do izhodiščne točke opisa meje.
Opis meje po obodni parcelaciji
na severu:
od izhodiščne točke poteka po severnem robu parcele 159/4, prečka parcelo 161/1,
obide objekt v nadaljevanju poteka po vzhodnem in severnem robu parcele 164/1, po
severnem robu parcel 160/4, 160/5 in seka
parcelo 112/1;
na vzhodu: po zahodnem robu parcele 765 v dolžini ca.
300 m, v nadaljevanju poteka po severnem in
zahodnem robu parcele 166/7, po vzhodnem
robu parcel 166/5, 168/2,167/2 in 167/3;
na jugu:
po južnem robu parcele 167/3;
na zahodu: po zahodnem robu parcele 167/3, 166/2,
772/1, 168/1, 167/4, 160/3, 159/5 in
159/4 do izhodiščne točke opisa meje.
Površina območja obravnave v meji ureditvenega območja meri ca. 1,93 ha.
Ureditveno območje vključuje parcele in dele parcel
k.o. Vransko:
159/4, 159/5, 161/2, 161/1-del, 164/1, 160/2,
160/3, 160/5, 765, 160/4, 166/6, 166/5, 168/2,
164/2, 166/8, 166/2, 167/4, 168/2, 167/2, 168/1,
166/1, 167/3, 167/1, 765, 772/1.«
3. člen
4., 5., 6., 7. in 8. člen odloka se nadomesti z novimi
členi.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Celotno območje je namenjeno proizvodni, servisni in
skladiščni dejavnosti. Natančne dejavnosti v objektih se bodo določile skladno s tolerancami ZN na osnovi ustrezne
prostorske preveritve oziroma v izrisih iz zazidalnega načrta,
vse v okviru predvidenih dejavnosti.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
5. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje prostora so opredeljeni z naslednjimi določbami:
– določena je linija okvirnega tlorisnega gabarita objektov in etažnost:
Oznaka

Objekt 1
Objekt 2
Objekt 3
Objekt 4
Objekt 5

Namembnost

proizvodni objekt-prizidek
nadstrešnica-skladišče
poslovni objekt
kotlovnica na biomaso
deponija lesnih odpadkov

Tlorisne dimenzije

Etažnost,
kapaciteta

40.25 m x 39.00 m
P
90.00 m x 10.00 m
P
18.00 m x 16.00 m
P+1
20.00m x 16.00 m
P+1
16.00 m x 16.00 m + 280m2
+5.00m x 8.50m
1200m3
odpadkov
– določen je odmik gradbenih linij od obstoječih objektov in prometnice;
– členitev fasade je mogoča do maksimalne gradbene
linije;
– višinski gabarit je določen z etažnostjo objektov; novi
objekti ne smejo znatno presegati višine obstoječih objektov
(12 m za proizvodno-skladiščne objekte, umeščanje dimni-
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ka naj bo zaradi vedute na naselje umeščeno racionalno in
simbolno);
– obstoječi objekti – mogoča je sprememba namembnosti v okviru opredeljenih dejavnosti, adaptacije in rekonstrukcije znotraj obstoječih gabaritov skladno z ostalimi pogoji iz odloka;
– rušitve objektov:
– objekta na parc. št. 164/1 k.o Vransko na njem
bo mogoča ureditev parkirišča ali nadomestna gradnja ob
upoštevanju ostalih določil odloka,
– nadstrešnice na parc. št. 167/3 k.o. Vransko,
– montažnega objekta na parc št. 166/1 k.o. Vransko,
– trafo postaja parc št. 167/1 k.o. Vransko.
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja;
– novi objekti morajo biti oblikovno usklajeni z obstoječimi;
– parkirna mesta za zaposlene in oblikovalce bodo
urejena v sklopu funkcionalnega zemljišča KIV Vransko;
– obvezna je zasaditev drevoredov ob glavnih prometnicah in parkirišču;
– obvezna je zasaditev zelenega tampona na zahodnem delu ureditvenega območja in neformalnih skupin dreves ter pokrovnega grmičevja na ostalih zelenicah;
– za vse predvidene objekte je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.
Pogoji za arhitektonsko oblikovanje
Objekti bodo izvedeni klasično ali montažno. Strehe
bodo dvokapnice naklona 20–30 stopinj, dovoljen je tudi
manjši naklon, skladno s funkcijo objekta. Kritina naj bo
temne barve. Objekti morajo biti skladno in enovito oblikovani. Fasade, vidne iz regionalne ceste in vzhodne fasade
morajo biti ustrezno členjene in moderno oblikovane, s poudarki na vhodnih fasadah. Ograja deponije lesnih odpadkov
naj bo izvedena v ustreznem barvnem tonu, da ne izstopa iz
vizure objektov in ustrezno zazelenjena.
Utrjene in zelene površine
Utrjene površine znotraj ureditvenega območja zazidalnega načrta so namenjene dovoznemu priključku, parkirnim
površinam, površini za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil
in manipulacijskim površinam. Površine bodo asfaltirane in
popločene.
Zelene površine na območju KIV imajo predvsem oblikovalsko funkcijo, ki poudarja v prostoru ločitev posameznih
območij med seboj. Predvidena je zasaditev gostega zelenega tampona avtohtonega drevja na južnem in zahodnem
delu območja, ki naj zagotavlja primerno maskiranje kompleksa.
Usmeritve za varstvo kulturne dediščine
Kulturnovarstveni pogoji:
– novogradnje (prizidek k proizvodni hali, prizidek skladišču in kurilnica) ne smejo presegati obstoječih višinskih
gabaritov;
– objekti morajo biti odmaknjeni od roba parcele, tako
da je možno, meje parcele kvalitetno oblikovno urediti (napr.
izvedba visokih zidanih ograj ozelenjenih s plezalkami, zasaditev drevoreda ob vzstopni cesti v naselje ...);
– objekti, ki ležijo na parc št. 160/2, 164/1, 1604/4
in 166/5 so zavarovani, zato je potrebno za vsak objekt
pred pričetkom prenove pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje na projektno dokumentacijo;
– ureditveno območje leži v neposredni bližini zavarovanega trškega naselja Vransko (EŠD 979), zato velja pri
urejanju splošni arheološki varstveni režim, skladno z 58. čle-
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nom zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99).
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA,
ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA
UREJANJA
6. člen
Cestno omrežje
Območje je dostopno iz regionalne ceste RII-447, preko lokalne ceste ki vodi v naselje Vransko. Glavni dovoz
(uvoz 1) na proizvodni kompleks je predviden preko prestavljenega obstoječega priključka za ca. 35m proti jugu. Predvidena je tudi rekonstrukcija obstoječega uvoza (uvoz 2), ki
je lociran na skrajnem jugu območja.
Ob dovoznem priključku bo urejeno parkirišče za osebna vozila za zaposlene in obiskovalce. Obstoječi uvozi
(uvoz 3) ostanejo nespremenjeni.
Oskrba z vodo
Napajanje novih predvidenih objektov z vodo bo izvedeno z internimi hišnimi priključki na obstoječe in na novo
izvedeno vodovodno omrežje.
Za zagotovitev požarne varnosti bo ob novih objektih
potrebno dograditi obstoječo hidrantno omrežje, ter skladno s požarnovarnostnimi zahtevami razmestiti nadzemne
hidrante.
Pri načrtovanju in izvedbah predvidenega vodovoda je
treba upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter
ostale pogoje upravljavca.
Odvod odpadnih vod
Na območju Vranskega bo zgrajen ločen kanalizacijski
sistem. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja bo priključitev
na javno kanalizacijo obvezna.
Meteorne vode bodo z obravnavanega območja vodene v potok Meninščico. Pri projektiranju je potrebno preveriti kvaliteto in dimenzije skupnega obstoječega iztoka v potok, oziroma možnost vključitve le-tega v celotno padavinsko odvodnjo. Onesnažene meteorne vode z olji s parkirišč
in drugih utrjenih delovnih površin je pred izpustom v sisteme kanalizacijskega omrežja oziroma v recipient obvezno
očistiti v lovilcih olj in maščob.
Fekalne odplake iz predvidenih objektov bodo vodene
preko hišnih priključkov na predvideno fekalno kanalizacijo.
V primeru pojava odpadnih tehnoloških voda iz objektov zaradi dejavnosti v objektih, jih bo pred priključitvijo na
kanalizacijsko omrežje potrebno očistiti do te stopnje, da je
možno nadaljnje čiščenje na predvideni ČN.
Pri projektiranju in izvedbi kanalizacijskega omrežja je
potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter ostale pogoje upravljavca.
Oskrba z električno energijo
Ob prestavitvi TP bo potrebno prestaviti, oziroma preurediti tudi napajalni vod od nadzemnega daljnovoda do TP.
Ter prestaviti nosilni drog daljnovoda izven območja parkirišča.
Za napajanje obstoječih objektov je na celotnem industrijskem kompleksu izvedeno nizko napetostno električno
omrežje, in sicer s podzemnimi kablovodi in kinetami. Za
izgradnjo prizidka-proizvodnega objekta bo potrebno tangirano električno omrežje prestaviti oziroma zaščititi.
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Za nove predvidene objekte bo napajanje z električno
energijo izvedeno s hišnimi priključki na obstoječe nizkonapetostno omrežje.
Vsa dela in prestavitve bo potrebno izvesti v soglasju z
upravljavcem, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov ter
standardov in varnostnih ukrepov.
TK omrežje
Za predvidene objekte se bodo iz obstoječe interne
telefonske infrastrukture izvedli hišni telefonski priključki.
Pri izvedbi vseh del za realizacijo telefonskega omrežja
na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje
soglasodajalca in vse predpise ter standarde.
Plinovodno omrežje
Južno od ureditvenega območja poteka magistralni plinovod M2-400 v oddaljenosti ca. 40m od ureditvenega
območja zazidalnega načrta. Ureditveno območje se delno
nahaja v nadzorovanem pasu plinovoda.
Ogrevanje
Ogrevanje predvidenih objektov na obravnavanem območju bo predvidoma iz predvidene kotlarne na biomaso.
Ravnanje z odpadki
Komunalni odpadki na obravnavanem območju se bodo zbirali v za to namenjenih posodah in zabojnikih in se
bodo odvažali na komunalno deponijo.
V primeru pojava agresivnih, nevarnih in posebnih odpadkov se bodo le-ti zbirali ločeno od komunalnih odpadkov
in odvažali v zato namenjen prostor na komunalni deponiji ali
v reciklažo.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
7. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz
zazidalnega načrta v postopku pridobivanj dovoljenj za gradnjo na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma presoj vplivov na okolje, kadar so obvezne po
uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna
presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00).
Hrup
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je območje razvrščeno v
IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne
dnevne in nočne ravni hrupa 70 dBA.
Na severnem delu meji območje proizvodnih dejavnosti na območje stanovanjske in poslovno-stanovanjske gradnje, za katere velja III. stopnja varstva pred hrupom z dovoljeno dnevno mejno ravnijo 60 dBA in nočno 50 dBA.
Voda
Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije, ki jo
bo možno priključiti na čistilno napravo.
Tehnološke odpadne vode je potrebno očistiti do take
mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom
za izpust v kanalizacijo.
Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v skladu s »Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi« (Uradni list SRS, št. 3/79).
Meteorne odplake s prometnih površin bodo speljane
v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.
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Zrak
Dejavnost v predvidenih objektih ne sme prekomerno
onesnaževati zraka.
Kot energetski vir je predvideno ogrevanje na biomaso.
Odpadki
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojniki in
odvažati na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Vransko
Transport in skladiščenje nevarnih snovi je treba urediti
v skladu z določili pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena
in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne
in škodljive snovi. Komunalni odpadki se bodo odvažali na
komunalno deponijo, ostali pa v predelavo ali na deponijo
posebnih odpadkov.
8. člen
Požarna varnost – usmeritve
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko upoštevajo določila 22.
člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93).
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil
in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o hidrantnem omrežju (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
9. člen
Etapnost izvajanja
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta omogočajo etapno izvajanje.
Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev.
Posamezna faza mora biti izvedena v celoti z vsemi
elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje
okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno fazo
gradnje.
Do pričetka ostaja namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno
rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno z zazidalnim načrtom.
VII. TOLERANCE
10. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja KIV Vransko določajo namembnost objektov, tlorisne in višinske gabarite.
V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti
objektov, ki upoštevajo odmik med objekti in od prometnic.
Odmiki od prometnic so obvezujoči.
Kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij v skladu s tehnološkimi potrebami in sicer na podlagi predhodne
prostorske preveritve ter pod pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale kasnejših izvajanj
in realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v
prostor ter varovanje okolja.
Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti
obstoječih in predvidenih objektov ali posameznih delov
objektov ali objektov v celoti, vendar le v primeru, da le-ta ne
bo prekomerno obremenjevala okolja.
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Zazidalni načrt povzema obstoječo parcelacijo. Kot tolerance so dovoljene spremembe parcelnih mej ob soglasju
mejašev.
Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne
razmere obravnavanega območja.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in
energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši
obratovalni parametri; bolj ekonomična investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo koncepta zazidalnega
načrta.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
11. člen
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.
IX. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA
12. člen
Pred pričetkom gradnje je obvezno geološko geomehansko mnenje.
X. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o
zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko
(Uradni list SRS, št. 47/86) – grafični del.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/1/02
Vransko, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3951.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko
cono Brode

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 7. člena programa priprave izdelave in
sprejema prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode (Uradni list RS, št. 43/02) in 30. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je
župan Občine Vransko dne 11. 9. 2002 sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem
načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o ureditvenem načrtu
za obrtno stanovanjsko cono Brode, ki ga je izdelalo podjetje Urbis d.o.o., Svetozarska 6, 2000 Maribor, v septembru
2002.
2. člen
Osnutek odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode bo javno razgrnjen na sedežu Občine
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, v sejni sobi v delovnem
času občinske uprave. Javna razgrnitev se bo začela naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna razprava. Obvestilo o kraju in času javne razprave bo objavljeno
naknadno na krajevno običajen način.
3. člen
Vsi zainteresirani občani, organi in organizacije, ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev ZN. Zainteresirani podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03/30-03
Vransko, dne 11. septembra 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZREČE
3952.

Objava plakatnih mest za nameščanje plakatov
in pogoji za pridobitev pravice do uporabe teh
plakatnih mest

Uradni list Republike Slovenije
3
V občini se določijo stalna in prenosna plakatna mesta,
in sicer v:
Zreče: pri avtobusni postaji, pred podjetjem Unior, pred
podjetjem Comet, pred podjetjem GKN Atras, pred trgovino
KZ Zreče, pred hotelom Dobrava;
Stranice: pred pošto, na avtobusni postaji nasproti gostišča Jana;
Gorenje: pred šolo;
Resnik: pri zbiralnici mleka (Rudi Vidmar);
Skomarje: pred bivšo šolo;
Dobrovlje: nasproti kapele v ulici Dobrava.
Mikro lokacija se določi v sodelovanju s krajevno skupnostjo in političnimi strankami.
Kolikor bodo pri postavljanju plakatnih mest nastali stroški, jih je politična stranka dolžna povrniti občini v nastali višini.
4
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v tretji točki, je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca
reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč in Občine Zreče.
Organizator volilne kampanje mora v tem primeru pridobiti dovoljenje občinske uprave.
5
Na zahtevo organizatorja volilne kampanje lahko občina določi tudi plakatna mesta, ki pa so lahko na razpolago le
pod določenimi pogoji in proti plačilu.
6
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je v skladu z 10. členom zakona o
volilni kampanji, prepovedano.
7
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 5
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.
Št. 006-07-01/2002-6
Zreče, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 7/94) in 86. člena statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 28/99 in 11/01), Občina Zreče

OBJAVLJA
plakatna mesta za nameščanje plakatov
in pogoje za pridobitev pravice do uporabe
teh plakatnih mest

ŽALEC
3953.

1
Občina Zreče objavlja plakatna mesta, kjer je organizatorjem volilne kampanje v času volilne kampanje dovoljeno
lepljenje in nameščanje plakatov.
2
Plakatna mesta so stalna in prenosna.
Za stalna plakatna mesta se določijo reklamni stebri,
table in na stene pritrjene vitrine.
Prenosna plakatna mesta so panoji.

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

Na podlagi 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02) je Občinski svet
občine Žalec dne 20. 6. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja porabo in dodeljevanje proračunskih
sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih
dejavnosti na območju Občine Žalec.
2. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik pospeševanja kmetijstva za posamezno obdobje določi Občinski svet
občine Žalec z odlokom o proračunu za tekoče leto, na
osnovi letnega programa, katerega pripravi občinska strokovna služba ob sodelovanju odbora za kmetijstvo.
3. člen
Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pravilnika
poteka preko javnih razpisov upravičencem, ki se objavijo
na krajevno običajen način. V primerih, ki jih določa ta
pravilnik, se sredstva lahko dodeljujejo tudi preko (neposrednih pisnih vlog), vlog Kmetijsko svetovalne službe (KSS),
Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec (IHP), Zavarovalne družbe, Veterinarske organizacije.
4. člen
V okviru občinskega proračuna se lahko določijo sredstva za naslednje namene:
– pospeševanje investicij v kmetijstvu, katere prispevajo k izboljšavi pogojev kmetovanja in imajo pozitivne učinke
tudi širše;
– podpore programom in ukrepom CRPOV in urejanja
podeželja;
– ohranjanje kmečkega prebivalstva v področjih s težjimi pridelovalnimi pogoji;
– pospeševanje strokovnega izobraževanja v kmetijstvu;
– pospeševanje delovanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovalnih premij za živino;
– spodbujanje vrtnarske proizvodnje;
– spodbujanje paše živine;
– pridelava ekološko neoporečne hrane;
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
5. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so fizične osebe –
kmetje in pravne osebe (tudi društva in zveze društev), ki
opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo
in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Žalec.
V primerih, ko se proračunska sredstva dodeljujejo na
podlagi javnega razpisa, je v objavi potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo intervencijska sredstva za posamezno proračunsko leto,
– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo
dokumentacije, ki mora biti priložena predpisanem obrazcu,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od
dneva objave, ter naslov na katerega se vložijo vloge.
Vloge za izplačilo sredstev javnega razpisa uveljavljajo
upravičenci iz prvega odstavka v svojem imenu oziroma
njihovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun.
6. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti
iz javnega razpisa, občina ne plačuje obresti.
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7. člen
Vlagatelji uveljavljajo sredstva na osnovi javnega razpisa na podlagi pisne vloge na predpisanem obrazcu za določen namen in priložijo predpisano dokumentacijo.
Vlagatelji jamčijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov, navedenih na obrazcih. Vlagatelji, ki intervencijska
sredstva pridobivajo za druge upravičence morajo vlogi predložiti dokumente, iz katerih je razvidno, da so neposredni
upravičenci vlagatelja pooblastili.
8. člen
Vloge obravnava strokovna služba in jih predloži v potrditev odboru za kmetijstvo pri občinskem svetu. Na podlagi
mnenja odbora za kmetijstvo, odloči o vloženih vlogah upravni organ s sklepom oziroma na podlagi sklenjene pogodbe,
ki jo morajo upravičenci oziroma organizacije skleniti v roku,
ki ga določi pristojni oddelek, sicer izgubijo pravico do odobrenih sredstev.
9. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o
plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih
ukrepov, ki so bili izvedeni v tekočem letu.
Pomoč se lahko dodeli, če pomeni spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
Pri investicijah v kmetijska gospodarstva je pomembno, da gre za začete investicije v tekočem letu, pri čemer
mora biti podana ocena možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva in v povezavi s tem tudi zagotovitev prodaje izdelkov na trgu ter ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti
prejemnika pomoči.
Za vse subvencije na področju investicij v kmetijstvu
velja določba, da subvencija ne sme presegati 50% vrednosti investicije. Upravičenec mora zato vlogi priložiti podpisano izjavo o višini že prejetih sredstev.
10. člen
Strokovna služba ima od posameznega prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih
sredstev.
Strokovna služba pred odločitvijo o posamezni vlogi leto lahko pošlje v pregled strokovni komisiji, ki strokovni
službi poda svoje mnenje.
11. člen
Občina bo dodeljevala sredstva vlagateljem pod pogojem, da upravičenec poda izjavo, da za posamezni namen ni
dobil sredstva iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je iz teh virov že pridobil.
Subvencioniranje obresti in hkrati dotacije za posamezni namen oziroma investicijo posameznemu upravičencu lahko skupaj znašata največ do 40% upravičenih stroškov investicije ali največ do 50% upravičenih stroškov investicije, če gre za območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo.
12. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
13. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za
namene, ki so določeni v pogodbi oziroma sklepu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve interventnih sredstev navajal neresnične
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podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila občine upravičencu do dneva vračila.
14. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da
namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če se v obdobju med prijavo in podpisom pogodbe
oziroma izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za
pridobitev sredstev, o tem obvestiti pristojni oddelek.
15. člen
Občina Žalec izplačuje upravičencem sredstva samo
do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. Če se
v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se
vloge v drugem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za določeni namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
II. UKREPI
16. člen
1. Gozdne ceste
Namen ukrepa: letno vzdrževanje gozdnih cest, ki jih
predlaga Zavod za gozdove, potrdi občinski svet, občina pa
sklene pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo.
Upravičenci: Občina Žalec izvede vzdrževalna dela na
podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest v zasebnih in
državnih gozdovih, ki ga izdela Zavod za gozdove.
Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi sklenjene
tripartitne pogodbe med občino, MKGP in ZZG Slovenije in
sprejetega programa vzdrževanja.
2. Analiza krme
Namen ukrepa: spodbuja kmete k večji uporabi analiz
krme.
Pogoji za pridobitev sredstev: opravljena analiza krme v
dogovoru s KSS.
Upravičenci: občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost.
Višina sredstev: do 70% upravičenih stroškov opravljene analize vzorca krme.
Način in rok vložitve vloge: v imenu kmetov vlogo vloži
KSS.
3. Analiza zemlje
Namen ukrepa: večje posluževanje analiz zemlje ter s
tem povezana smotrna uporaba gnojil.
Pogoji za pridobitev sredstev: opravljena analiza zemlje
v dogovoru s KSS.
Upravičenci: občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost.
Višina sredstev: do 50% upravičenih stroškov opravljene analize vzorca zemlje.
Način in rok vložitve vloge: v imenu kmetov vlogo vloži
IHP.
4. Kmetijsko gozdarsko izobraževanje
Namen ukrepa: izobraževanja za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi vloge KSS se
izvede sofinanciranje izobraževanj, ki obsega plačilo honorarjev predavateljev.
Upravičenci: KSS Žalec, Zavod za gozdove Slovenije –
enota v Žalcu.
Višina sredstev: do 100% pokritje upravičenih stroškov
potrebnih predavateljev.
Način in rok vložitve vloge: KSS Žalec, Zavod za gozdove Slovenije, enota v Žalcu, vloži vlogo na osnovi dejansko opravljenih storitev.
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5. Zavarovanje krav
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za delno pokritje sklenjenih zavarovanj za krave in mlado pitano govedo.
Pogoji za pridobitev sredstev: sklenjena zavarovanja in
pogodba z Občino Žalec.
Upravičenci: zavarovalnice v imenu kmetov na osnovi
sklenjenih zavarovanj z lastniki živali.
Višina sredstev: sofinancira se do 4.000 SIT za sklenjeno zavarovanje po kravi ter do 3.000 SIT za sklenjeno
zavarovanje po mlado pitanem govedu ob pogoju, da subvencija ne sme presegati 50% zavarovalne premije.
Način in rok vložitve vloge: zavarovalnice mesečno na
osnovi sklenjene pogodbe z občino.
6. Sofinanciranje osemenjevanja
Namen ukrepa: umetno osemenjevanje krav, plemenskih svinj ter naravni pripust kobil, z namenom zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem.
Pogoji za pridobitev sredstev: opravljena storitev. Veterinarska organizacija pridobi sredstva na podlagi sklenjene
pogodbe z občino.
Upravičenci: primarne veterinarske organizacije s koncesijo Republike Slovenije v imenu uporabnikov.
Višina sredstev: sofinancira se do 1.000 SIT na opravljeno prvo osemenitev na kravo, plemensko svinjo in kobilo.
Način in rok vložitve vloge: mesečno na osnovi sklenjene pogodbe.
7. Dotacije društvom
Namen ukrepa: podpora za delovanje društev, ki se
dodeljuje na podlagi njihovih aktivnosti. Sofinancirajo se
programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s
področja kmetijstva za izvedbo programa društva: organizacija in izvedba ter udeležba na prireditvah, udeležba na
čistilnih akcijah, pridobivanje novih članov, izdaja strokovnih
publikacij.
Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi predloženih
letnih programov ter njihovih aktivnostih.
Upravičenci: društva, ki delujejo na območju Občine
Žalec.
Višina sredstev: na osnovi kriterijev, praviloma ne več
kot 50% finančno ovrednotenega programa društva.
Način in rok vložitve vloge: na osnovi javnega razpisa.
8. Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za izvedbo razvojnih projektov CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev: investicijski program, lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del in
drugi pogoji MKGP.
Upravičenci: KS oziroma deli KS, ki jih je občina prijavila na javni razpis. Višina sredstev: pri sofinanciranju priprave
razvojnih projektov je delež občine praviloma 50%, pri sofinanciranju izvedbe razvojnih projektov skupnega pomena
pa je lahko do 100% vrednosti investicije.
9. Razvoj in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Namen ukrepa: sofinanciranje zahtevanih izobraževanj,
ki jih morajo opraviti kmetje pred izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sofinanciranje stroškov nastalih pri pridobivanju dokumentacije pri izdaji dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ureditev prostorov.
Pogoji za pridobitev sredstev: za sredstva lahko zaprosijo občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, imajo izdano
dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnost na kmetiji,
oziroma vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji na UE Žalec in opravljen ogled predstavnika občine in KSS, ter mnenje KSS.
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Upravičenci: kmetje (kmečka gospodarstva), ki so si
oziroma si pridobivajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.
Višina sredstev: sofinancira se do 25% upravičenih
stroškov investicije (nakup strojev ali opreme, izvedena gradbeno obrtniška dela, gradbeni material), in sofinancirajo se
stroški pridobitve dokumentacije (izdelava načrtov, pridobitev soglasij, stroški lokacijskega in gradbenega dovoljenja),
ki pa ne smejo presegati 12% upravičenih stroškov celotne
investicije, sofinancira se tudi do 50% upravičenih stroškov
izobraževanja za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Razpis za namen razvoja turizma in dopolnilnih dejavnosti objavi občina na krajevno običajen način. Iz razpisa
mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
10. Pomoč kmetijam
Namen ukrepa:
A) Ohranitev kmečkega prebivalstva na območjih z manj
primernimi pogoji za kmetovanje.
B) Subvencioniranje socialno delovne pomoči.
Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Pomoč je denarna in le za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet,
praviloma za dobo pol leta, oziroma do porabe sredstev, na
območjih z manj primernimi pogoji za kmetovanje.
B) Potrdilo strojnega krožka, da je bila pomoč upravičena.
Upravičenci:
A) Upravičenci so kmetje (kmečka gospodarstva), ki
ležijo na gričevnato hribovitih in gorsko višinskih področjih in
so invalidsko pokojninsko zavarovani kot kmetje.
B) Upravičenci po tem razpisu so kmetje (kmečka gospodarstva), ki so doživeli na svoji kmetiji nesrečo in so na ta
način ogroženi (bolezen, poškodba, delovna nesreča).
Višina sredstev:
A) Za dobo pol leta kritje ožjega in širšega obsega
invalidsko pokojninskega zavarovanja.
B) Sofinanciranje 50% nastalih stroškov najema delovne sile za obdobje nezmožnosti nosilca kmetijskega gospodarstva (pogoj nezmožnost za delo najmanj pol leta).
Razpis za namen pomoč kmetijam objavi občina na
krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina
razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki
izhajajo iz tega pravilnika.
11. Regresiranje obresti
Namen ukrepa: regresiranje realnih obresti za najeta
dolgoročna investicijska posojila.
Pogoji za pridobitev sredstev: sklenjena posojila iz let
1996 do vključno 2002, kolikor vlagatelj regresiranja ni
uveljavljal drugje in do porabe razpoložljivih sredstev v te
namene. Regresirajo se realne obresti za najeta investicijska posojila v živinorejski (novogradnje oziroma adaptacije
objektov – hlevi, silosi, gnojišča, gnojnične jame, strojne
lope, seniki, linije za spravilo sena), poljedelski (kmetijska
mehanizacija), hmeljarski (novogradnje oziroma adaptacije
sušilnic ter linije pri proizvodnji hmelja), sadjarski proizvodnji
(objekti za skladiščenje, specialna mehanizacija ter novogradnje in obnove sadovnjakov) ter za najeta posojila za
dopolnilne dejavnosti (novogradnje oziroma adaptacije objektov namenjenih dopolnilni dejavnosti na kmetiji ter nakup
strojev in opreme). Vlagatelji morajo imeti sklenjeno pogodbo o posojilu s finančno organizacijo.
Upravičenci: fizične in pravne osebe.
Višina sredstev: 100% pokritje realnih obresti za sklenjeno posojilo, in sicer do 5,5% letne obrestne mere.
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Razpis za namen regresiranje obresti objavi na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
12. Namakanje
Namen ukrepa:
A) sofinanciranje mini namakalnih sistemov.
B) subvencioniranje delovanja namakalnih skupnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Pogoji za pridobitev sredstev so končana dela –
izvedba mini namakalnega sistema. Ter opravljen ogled predstavnikov občine in kmetijsko svetovalne službe. Prednost
pri dodelitvi sredstev imajo vlagatelji, ki za ta namen še niso
prejeli sredstev.
B) Pogoj za pridobitev sredstev je registracija namakalne skupnosti.
Upravičenci:
A) Upravičenci do sredstev so kmetje (kmečka gospodarstva).
B) Upravičenci do sredstev so namakalne skupnosti.
Višina sredstev:
A) Višina sredstev je do 25% upravičenih stroškov investicije (nabava opreme za namakanje: črpalke, razvodne
cevi).
B) Višina sredstev je do 100.000 SIT na ustanovljeno
namakalno skupnost za izvedbo strokovnega dela (izobraževanja, demonstracije).
Razpis za namen namakanja objavi občina na krajevno
običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo
iz tega pravilnika.
13. Urejanje pašnikov
Namen ukrepa: pospeševanje urejanja pašnikov za pašo goveje živine, konj in drobnice.
Pogoji za pridobitev sredstev: Pri pašnikih, urejenih za
pašo govedi in konj je subvencijo možno uveljavljati najmanj
za 2 ha na novo urejenih površin ali najmanj za 1 ha dodatno
razširjenih površin za ta namen. Pri pašnikih, urejenih za
pašo drobnice je subvencijo možno uveljavljati najmanj za
1 ha na novo urejenih površin ali najmanj za 0,5 ha dodatno
razširjenih površin za ta namen Pogoji za pridobitev sredstev
so končana dela – izdelava električne ograje v skladu s
tehnološkimi navodili ter opravljen ogled predstavnikov občine in kmetijsko svetovalne službe. Prednost pri dodelitvi
sredstev imajo vlagatelji, ki za ta namen še niso prejeli sredstev proračuna Občine.
Upravičenci: do sredstev so upravičeni kmetje (kmečka gospodarstva), ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo v
taki meri, da ustvarjajo tržne presežke.
Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije za nabavljeni material za postavitev pašne ograje (drogovi,
žica, izolatorji, električni pastir) oziroma maksimalno do
100.000 SIT na pašnik.
Razpis za namen urejanje pašnikov objavi občina na
krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina
razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki
izhajajo iz tega pravilnika.
14. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine
Namen ukrepa: ohranjanje naravne in kulturne dediščine pri urejanje kmečkega prostora.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga o priglasitvi del
oziroma vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja ureditve
stare kmečke hiše, ki pomeni kulturno dediščino, oziroma
že izdano gradbeno dovoljenje. Obvezno sodelovanje s strokovnjaki s področja naravne in kulturne dediščine. Pogoj za
izplačilo sredstev je izdano gradbeno dovoljenje, oziroma
odločba o priglasitvi del.

Stran

8730 / Št. 80 / 13. 9. 2002

Upravičenci: kmetje (kmečka gospodarstva), ki jim je
kmetovanje glavni in edini vir dohodka.
Višina sredstev: sofinancirajo se stroški pridobitve dokumentacije (izdelava načrtov, pridobitev soglasij, stroški
lokacijskega in gradbenega dovoljenja), ki pa ne smejo presegati 12% upravičenih stroškov celotne investicije.
Razpis za namen ohranjanje naravne in kulturne dediščine objavi občina na krajevno običajen način. Iz razpisa
mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
15. Prestrukturiranje – kmetij
Namen ukrepa: pospeševanje spodbujanja strukturnih
sprememb in uvajanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu. Vlagatelji morajo k vlogi na spodaj obrazloženih postavkah priložiti mnenje KSS oziroma mora biti podana ocena možnosti obstoja kmečkega gospodarstva.
Razpis za namen prestrukturiranje kmetij objavi občina
na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna
višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
15/A Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: podpora razvoju ekološko usmerjenih
kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: kmetija mora biti nadzorovana in mora pridobiti potrdilo, da so na celotni kmetiji
izpolnjeni minimalni pogoji za ekološko kmetovanje, oziroma v primeru izobraževanja to ni zahtevano.
Upravičenci: kmečka gospodarstva, ki si pridobivajo
status ekološke kmetije, oziroma so že v nadzoru.
Višina sredstev: pri izobraževanje kmetov o ekološkem
kmetovanju – plačilo tečaja – 100% stroškov izobraževanja,
ter do 50% kritja stroškov ekološke kontrole.
15/B Sadjarstvo
Namen ukrepa: investicijska podpora v sadjarstvo,
obnova armature sadovnjaka primernega protitočni zaščiti.
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelj ima pravico do
subvencije, če ima skupaj najmanj 0,6 ha sadovnjaka pri
jablanah, hruškah in breskvah, oziroma 0,06 ha pri češnjah.
Vlagatelji morajo imeti pogodbo o SIPS.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki so usmerjena
v pridelavo sadja ter da imajo pogodbo o SIPS.
Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije za nakup in postavitev mreže pri obnovi armature sadovnjaka primerne protitočni zaščiti.
15/C Vrtnarstvo
Namen: spodbujanje vrtnarske proizvodnje
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelj ima pravico do
subvencije, če mu je vrtnarstvo (vrtnine in okrasne rastline)
dopolnilna dejavnost k kmetiji. Vlagatelj mora imeti veljavno
odločbo o postavitvi rastlinjaka.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki jim je vrtnarstvo glavni ali dopolnilni vir dohodka.
Višina sredstev: postavitev ali adaptacija (skupaj z opremo) rastlinjakov za vrtnarske namene, to so plastenjaki in
steklenjaki do: – steklenjaki v višini do 1.000 SIT/m2, oziroma do največ 25% upravičenih stroškov investicije– plastenjaki v višini do 500 SIT/m2, oziroma do največ 25% upravičenih stroškov investicije.
15/D Mlečna proizvodnja
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v živinorejski proizvodnji, nakup hladilnih naprav
za mleko (prevozni in fiksni), nabava molznih naprav, ureditev sušilnih naprav za krmo, ureditev gnojišč in gnojničnih
jam ter ureditev izpustov.
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Pogoji za pridobitev sredstev: kmečka gospodarstva, ki
so usmerjena v živinorejo ter jim predstavlja edino oziroma
glavni vir dohodka. Pridobljena mora biti morajo biti ustrezna
dovoljenja. Osnovni pogoj za dodelitev subvencije za zgoraj
navedene investicije je minimalni stalež petih krav.
Upravičenci: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v
živinorejo ter jim živinoreja predstavlja edini oziroma glavni
vir dohodka.
Višina sredstev:
– za kmetije v gričevnato hribovitem in gorskem področju v višini do 35% vrednosti naprave oziroma v maksimalnem znesku 130.000 SIT za hladilne naprave,
– za kmetije v nižinskem področju v višini do 25%
vrednosti naprave oziroma v maksimalnem znesku 100.000
SIT za hladilne naprave,
– za sončne sušilne naprave za voluminozno krmo na
topli zrak do 10% vrednosti sušilne naprave oziroma v maksimalnem znesku 90.000 SIT,
– za sušilne naprave za voluminozno krmo na hladni
zrak do 10% vrednosti sušilne naprave oziroma v maksimalnem znesku 40.000 SIT,
– za mlekovode in ostale molzne naprave do 10% vrednosti mlekovoda oziroma ostalih molznih naprav, oziroma v
maksimalnem znesku 90.000 SIT,
– za gradnjo in obnovo gnojišč in gnojničnih jam do
25% upravičenih stroškov investicije izvedenih del ureditev
gnojišč in gnojničnih jam, in sicer za gradbeni material in
gradbena dela, oziroma v maksimalnem znesku 150.000
SIT na upravičenca,
– za ureditev izpustov do 30% upravičenih stroškov
izvedenih del ureditev izpusta, in sicer za material in izvedena dela, oziroma v maksimalnem znesku 50.000 SIT na
upravičenca.
15/E Hmeljarstvo
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v hmeljarstvu, investicijska podpora obnovi žičnic in hmeljskih žičnic.
Pogoji za pridobitve: vlagatelji se morajo biti pridelovalci hmelja. Za investicijo morajo imeti ustrezna dovoljenja.
Upravičenci: fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s
hmeljarsko proizvodnjo.
Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije pri obnovi hmeljskih žičnic, in sicer za drogove, armature
žičnice in gradbena dela ter hmeljskih sušilnic in sicer za
gradbeni material, opremo in gradbena dela.
III. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli
pred dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti tega pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo po obstoječem načinu.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32000-00001/2002-03/06
Žalec, dne 12. avgusta 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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ŽELEZNIKI
3954.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni listi RS, št. 58/02) in
17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/9 in 21/99) je Občinski
svet občine Železniki na 7. izredni seji dne 4. 9. 2002
sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Železniki
1. člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Železniki.
Občina Železniki 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).
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Seznam upravičencev objavi komisija na krajevno običajen način po postopku kot ga določa zakon.
5. člen
Delež vračila, ki pripada posameznemu upravičencu,
se ugotavlja na podlagi dokazil o vlaganjih in podatkov iz
sklenjenih pogodb.
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.
Na osnovi ugotovitve vloženih sredstev posameznega
upravičenca in določb 4. člena zakona bo komisija izračunala višino sredstev za vračilo.
6. člen
Upravičenci na določeni zaokroženi celoti (krajevna
skupnost, vaški odbor …) lahko vrnjena sredstva v celoti ali
le del teh namenijo v investicije, ki so za kraj pomembne.
Občina Železniki mora sredstva vrnjena iz naslova vlaganj iz samoprispevka in podobno, ki so bila vložena v
izgradnjo telefonskega omrežja, uporabiti izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana.

2. člen
Dejanski končni upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe (v nadaljevanju: upravičenci), ki so od
leta 1974 do 1. 1. 1995 same, preko bivše Občine Škofja
Loka ali krajevnih skupnosti, sklepale pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Železniki, in sicer s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca
ali druga veljavna listina, iz katere je jasno razvidno, da gre
za vlaganja v izgradnjo telefonskega omrežja.
Občina vrača deleže upravičencem pod pogojem in v
rokih, ki jih določa zakon.

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).
Komisija zbere podatke o višini vseh vloženih sredstev
v izgradnjo telefonskega omrežja na območju Občine Železniki.
Komisija pripravi skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti oziroma vaških odborov, seznam upravičencev do
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi
evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti, druge pravne in fizične osebe.

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 dediči enega izmed sebe
pooblastiti, da jih bo zastopal v postopku. Skupno pisno
pooblastilo je potrebno izročiti komisiji. Razdelitev sredstev
med dediči ni več stvar občine.

4. člen
Upravičenci morajo komisiji najkasneje v štirih mesecih
od uveljavitve tega odloka posredovati vsa dokazila o vlaganjih (pogodbe, računi, virmani …).
Na posamezni zaokroženi celoti, kjer se je gradilo telefonsko omrežje in sta kot pogodbeni stranki nastopali krajevna skupnost in pravni predniki Telekoma Slovenije d.d.,
lahko krajevna skupnost poda zahtevek za vračilo za vse
vlagatelje skupaj. Krajevna skupnost mora komisiji dati na
vpogled dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so bila
prikazana sredstva dejansko vložena.

9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. usreznost dokazil in
podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala
komisija.
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-6016
Železniki, dne 4. septembra 2002.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

Stran

8732 / Št. 80 / 13. 9. 2002

Uradni list Republike Slovenije

ŽETALE
3955.

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana v Občini Žetale

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
proračuna Občine Žetale za leto 2002

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/98, 68/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/97 in 56/98) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) je
Občinski svet občine Žetale na 31. redni seji dne 29. 8.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna
Občine Žetale za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2002
(Uradni list RS, št. 110/01) se spremeni 2. člen, tako da se
glasi:
»Proračun Občine Žetale za leto 2002 je določen v
naslednji višini:
A)
I.
II.
III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupaj prihodki
223,820.000
Skupaj odhodki
225,772.000
Proračunski primanjkljaj (I–II)
–1,952.000

B)
IV.
V.
VI.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila
Sprememba kapitalskih deležev

–
–
–

C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna
–
IX. Odplačilo dolga
–
X. Neto zadolževanje
–
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
1,952.000
Stanje sredstev 31. 12. 2001
1,952.000
Pregled prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.«
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
Št. 062-02-0031/2002-3
Žetale, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

3956.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana v Občini Žetale

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98, 61/02), odl. US št. U-I-319/98-14 (Uradni list RS,
št. 66/00) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 24/99 in 11/01) je Občinski svet občine Žetale na
31. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

1. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Žetale se
določi ena volilna enota, ki obsega celotno območje Občine
Žetale to so naselja: Čermožiše, Dobrina, Kočice, Nadole in
Žetale.
Voli se skupno sedem članov občinskega sveta.
2. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Žetale
3. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
RS Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za
volitve župana v novoustanovljeni Občini Žetale (Uradni list
RS, št. 65/98).
Št. 062-02-0031/2002-4
Žetale, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

3957.

Odlok o režijskem obratu v Občini Žetale

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,30/98), odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 8/00) in 16.
člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in
11/01) je Občinski svet občine Žetale na 31. redni seji dne
29. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o režijskem obratu v Občini Žetale
1. člen
S tem odlokom se ustanovi režijski obrat kot samostojna organizacijska enota občinske uprave.
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Žetale. Režijski obrat bo ob ustanovitvi imel sistematizirano eno delovno
mesto. O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v režijskem obratu odloča župan oziroma od njega pooblaščena
oseba ali oseba, ki jo ob spremembi predpisov določi zakon.
3. člen
Med zaposlenimi delavci režijskega obrata predstojnik
ali od njega pooblaščena oseba imenuje vodjo, kateri je
neposredno odgovoren za izvrševanje danih nalog tajniku
občine.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Žetale, oziroma tudi izven Občine Žetale, lahko pa tudi za potrebe drugih
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občin, kadar v skladu s predpisi tako določi predstojnik ali
od njega pooblaščena oseba.
Stroški režijskega obrata se pokrivajo:
– s plačevanjem cen javnih dobrin (tarifa, taksa, nadomestila in povračila),
– s sredstvi občinskega in občinskih proračunov,
– iz drugih virov.
Prihodki, ki jih režijski urad ustvarja oziroma pridobiva s
prodajo blaga in storitev se stekajo v proračun Občine Žetale.
5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Delovni
čas režijskega obrata je enak delovnemu času Občinske
uprave občine Žetale.
6. člen
Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
A) Obvezne javne službe:
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih
odpadkov,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin ter drugih tematskih poti,
– urejanje in vzdrževanje občinskih cest,
– pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– javna služba varstva pred požarom.
B) Izbirne javne službe:
– urejanje in vzdrževanje javnih površin, javne razsvetljave in javnih parkirišč v občini,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov v občini,
– izvajanje plakatiranja in oglaševanja,
– izvajanje pogrebnih storitev,
– oskrba naselij z požarno vodo,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanj,
– distribucija zemeljskega plina,
– distribucija tople vode oziroma ogrevanje,
– priložnostna krasitev naselij v občini,
– odvoz kosovnih odpadkov in čiščenje divjih odlagališč,
– zimska služba,
– vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
– čiščenje občinskih prostorov,
– zemeljska in manjša gradbena dela,
– vsa druga vzdrževalna dela,
– druge dejavnosti, ki jih občina odloči z odlokom.
7. člen
Režijski obrat opravlja dejavnost iz 6. člena, kadar bi
bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično in neracionalno ustanoviti javno podjetje ali ustanoviti
koncesijo.
Poleg dejavnosti iz 6. člena režijski obrat s področja
javnih služb opravlja naslednje naloge:
1. strokovne naloge razvoja, načrtovanja, opravljanja in
organiziranja javnih služb,
2. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci in osebami, ki izvajajo dejavnost gospodarskih javnih služb,
3. strokovne naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov in
izbiro koncesionarjev, ki izvajajo javne službe,
4. naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
5. določanje pogojev in dajanjem k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zahtevajo infrastrukturne objekte in
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naprave, če to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalca javne službe,
6. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, v primerih, ko to ni preneseno na izvajalca javnih služb,
7. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks,
prispevkov in nadomestil, v primerih, ko to ni preneseno na
izvajalca javnih služb,
8. druge naloge določene z zakonom, predpisom občine ali programi dela.
8. člen
Za izvajanje ene ali več javnih služb lahko občina ustanovi javno podjetje, javni gospodarski zavod ali podeli koncesijo v skladu z zakonom in občinskim odlokom.
Koncesija se podeli za dejavnost, ki jih javna podjetja
ne izvajajo oziroma režijski obrat v okviru svojih tehničnih in
strokovnih možnosti ne more in ne sme opravljati. Delo
javnih služb in koncesionarjev kordinira režijski obrat.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 18. člen
odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žetale (Uradni list RS, št. 41/99).
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 062-02-0031/2002-5
Žetale, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

ŽUŽEMBERK
3958.

Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem) in
menjavi zemljišč v lasti Občine Žužemberk

Na podlagi 29. 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, 70/00 in 51/02), tretjega
odstavka 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in dogovora o
ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij med Mestno občino
Novo mesto, Občino Dolenjske Toplice, Občino Mirana Peč,
in Občino Žužemberk ter delitvi premoženja prejšnje Mestne občine Novo mesto na dan 31. 12. 1998 (Uradni list
RS, št. 68/01) je Občinski svet občine Žužemberk na
28. seji dne 26. 8. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o prodaji, oddaji v zakup (najem) in menjavi
zemljišč v lasti Občine Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini, pogoji in postopki prodaje, oddaje v zakup (najem) in zamenjave zazidanih in
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nezazidanih stavbnih zemljišč ter drugih zemljišč, ki so v lasti
Občine Žužemberk (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Odločitev o prodaji, oddaji v zakup (najem) in menjavi
zemljišč se sprejme skladno z zakonom in statutom občine.
II. PRODAJA, ODDAJA IN MENJAVA ZEMLJIŠČA
3. člen
Prodaja zemljišča po tem pravilniku pomeni prenos
lastninske pravice in posesti nad zemljiščem, katerega lastnik je občina, na izbranega interesenta.
Oddaja v zakup (najem) zemljišča po tem pravilniku
pomeni prenos neposredne posesti nad zemljiščem, katerega lastnik in neposredni posestnik je občina, na izbranega
interesenta.
Menjava zemljišč po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice občinskega zemljišča na sopogodbenika z
istočasno pridobitvijo lastninske pravice bremen prostega
zemljišča, ki ga daje v zamenjavo sopogodbenik.
4. člen
Občina proda, odda zemljišče v zakup (najem) ali odda
za gradnjo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa ali javne dražbe, če zakon, statut občine ali ta pravilnik ne
določajo drugače.
Občina lahko skladno z zakonom zamenja zemljišča
brez predhodno izvedenega javnega razpisa ali javne dražbe.
III. JAVNI RAZPIS IN JAVNA DRAŽBA
5. člen
Postopek prodaje se izvede preko javnega razpisa v
primerih, kadar tako izrecno določa zakon ali kadar je namen občine pridobiti nedoločeno število konkurenčnih vlog
za posamezno zemljišče.
V primeru, da je za isto zemljišče skladno z vsemi
razpisnimi pogoji pravočasno in pravilno prispelo več enakovrednih vlog, ki so bolj ugodne od ostalih vlog, prispelih za
to zemljišče, lahko župan na predlog komisije iz 26. člena
tega pravilnika odloči, da se v takšnem primeru izvede javna
dražba, na katero se povabi vse interesente, ki so predložili
enakovredno vlogo za isto zemljišče.
Javna dražba se praviloma okliče v primeru, ko je znano končno število interesentov in se ne išče nedoločenega
števila vlog.
6. člen
Odločitev o tem, ali bo za sklenitev pravnega posla
izveden javni razpis ali javna dražba, sprejme glede na svojo
pristojnost župan.
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na javni razpis,
se smiselno uporabljajo tudi za javno dražbo, če ni s tem
pravilnikom izrecno drugače določeno.
7. člen
Občina lahko zemljišča proda brez javnega razpisa oziroma, če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:
– če gre za gradnjo objektov za potrebe obrambe,
– če gre za gradnjo objektov javne infrastrukture,
– če gre za gradnjo objektov za potrebe zdravstva,
socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne
uprave,
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– če gre za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš,
– če gre za gradnjo nadomestnih objektov,
– če gre za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim
izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja,
– če gre za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča,
– če gre za zemljišča, za katera je bil javni razpis ali
javna dražba dvakrat neuspešen,
– če gre za gradnjo objektov za potrebe pravosodja,
– če je ocenjena vrednost stavbnega zemljišča nižja od
500.000 SIT.
8. člen
Javni razpis prodaje, oddaje v zakup (najem) se objavi v
sredstvih javnega obveščanja ter na oglasni deski Občine
Žužemberk.
Javni razpis ali javna dražba se lahko objavi še na drug
način, če tako določa zakon.
Javni razpis in javno dražbo objavi župan.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos
pravice (npr. prodaja, oddaja zemljišča),
– označbo in opis zemljišča (navedba parc. št., kulture, izmere, katastrske občine, lege, pravnega in dejanskega
stanja zemljišča),
– navedbo, ali gre za javni razpis s končnim rokom
oddaje vlog ali za javni razpis, ki je odprt do prodaje oziroma
oddaje vseh zemljišč,
– podatke o namembnosti zemljišč in pogojih za gradnjo,
– poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziroma ime in sedež oziroma naslov,
– rok, v katerem lahko interesenti predložijo vloge (datum in čas predložitve); rok za predložitev vloge ne sme biti
krajši od osem dni od dneva objave javnega razpisa,
– način predložitve vloge (naziv in sedež občine, oznaka, navedba listin, ki jih je potrebno priložiti),
– način revalorizacije vrednosti zemljišč do sklenitve
pogodbe,
– vrednost zemljišča,
– merila za izbiro najugodnejše vloge,
– višino varščine, ki jo je treba položiti kot garancijo za
resnost ponudbe in ki ne sme biti nižja od 10% od izklicne
cene zemljišča ter navedbo računa, kamor se varščino vplača; po sklenjenem pravnem poslu za posamezno zemljišče
se varščina vrne tistim interesentom, ki na javnem razpisu
niso uspeli, uspelemu interesentu se položena varščina všteje v ceno,
– navedbo, ali se lahko interesenti pred potekom javnega razpisa seznanijo s podrobnejšimi lastnostmi zemljišč
in eventualno ogledajo predmet javnega razpisa,
– način in rok plačila kupnine oziroma zakupnine (najemnine),
– druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati interesenti.
10. člen
Interesent lahko vlogo za odkup ali zakup (najem) zemljišča umakne, nadomesti z drugo ali dopolni do roka za
predložitev vloge, ki je določen v javnem razpisu. V primeru
umika vloge se plačana varščina vrne.
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11. člen
V primeru javne dražbe se v objavi navede tudi eventualni najnižji znesek višanja. Na javni dražbi so lahko poleg
organizatorja dražbe prisotni le povabljeni interesenti, ki so
pravilno položili varščino ob prijavi na javni razpis oziroma
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, če se ustrezno
izkažejo.
Na javni dražbi, ki se izjemoma izvede namesto javnega
razpisa in katere namen je pridobitev nedoločenega števila
vlog, lahko poleg organizatorja k dražbi pristopijo vsi interesenti, ki so pravilno položili varščino (in imajo s seboj o tem
ustrezno dokazilo) oziroma njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci, ki se ustrezno izkažejo.
IV. OBRAVNAVA VLOG
12. člen
V postopku primerjave prispelih vlog za sklenitev pravnega posla po tem pravilniku se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– ponujena cena za zemljišče,
– mnenje občinske strokovne službe, pristojne za prostorsko planiranje,
– predvideni program dejavnosti,
– skladnost predvidenega programa s programi dejavnosti sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov zemljišč,
– vpliv na socialnoekonomsko stanje v občini,
druga merila, navedena v javnem razpisu.
13. člen
Interesent, ki ne predloži popolne vloge, se v primeru
javnega razpisa s končnim rokom oddaje vlog izloči iz nadaljnjega postopka; v primeru javnega razpisa z odprtim
rokom se interesenta pozove k dopolnitvi vloge, razen če je
za isto zemljišče prispela tudi vloga, ki je že na prvi pogled
ustreznejša oziroma ugodnejša.
Vloga interesenta, ki je podal vlogo, iz katere izhaja, da
ne izpolnjuje pogojev za pridobitev razpisanega zemljišča,
se zavrne.
14. člen
Pri obravnavanju vloge interesenta za odkup ali zamenjavo sosednjega ali bližnjega občinskega zemljišča v smislu smotrnega izkoriščanja ali zaokroževanja njegovega zemljišča, komisija izvede predvsem naslednji postopek:
– ugotovi interese občine do zemljišča, za katerega je
vloga prispela; v primeru, da ima občina poseben namen, ki
izhaja iz veljavnih prostorskih dokumentov ali se pripravlja na
sprejem takšnega dokumenta, komisija predlaga županu,
da vlogo zavrne;
– ugotovi, ali je mogoče in smotrno zemljišče samo ali
skupaj s sosednjim ali delom sosednjega zemljišča obravnavati kot samostojno lokacijo;
– preveri, ali obstaja kakšen interes drugih sosednjih
lastnikov zemljišč, za kar lahko opravi tudi skupni ogled in
soočenje zainteresiranih lastnikov sosednjih zemljišč; če tak
interes obstaja, komisija razvrsti interesente skladno z merili
iz 12. člena tega pravilnika;
– če mnenje občinske strokovne službe, pristojne za
prostorsko planiranje, v mnenju predlaga delitev občinskega zemljišča med dva ali več interesentov, komisija preveri
ali kateri od teh ne izkazuje v tem primeru več svojega
interesa (tj. pridobitev samo dela zemljišča ni v njegovem
interesu); če posamezni interesent interesa ne izkazuje več,
komisija izdela predlog delitve občinskega zemljišča med
preostale interesente,
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– izdela predlog sklepa prodaje oziroma drugega ustreznega pravnega posla in ga pošlje v potrditev županu; v
predlogu sklepa se navede tudi vrednost zemljišča, ki se
oblikuje skladno z 21., 22. oziroma 23. členom tega pravilnika.
Komisija lahko po pregledu in analizi prispelih vlog
predlaga tudi odločitev, da se posamezni vlogi ne ugodi.
15. člen
Na vlogo interesenta lahko občina proda in zamenja
tudi pot, ki ima status javne poti, če se takšna pot ne uporablja kot javna pot in občinski svet na predlog komisije za
oddajo zemljišč ali krajevne skupnosti, na območju katere
javna pot leži, status javne poti ukine.
Pri prodaji ali menjavi drugega zemljišča, ki ima status
javnega dobra, se smiselno upošteva postopek iz prejšnjega odstavka.
V. ZAKUP (NAJEM) ZEMLJIŠČA
16. člen
Interesenti lahko pridobijo v zakup (najem) občinsko
zemljišče, če predložijo vlogo na javnem razpisu ali če podajo vlogo za zakup (najem) za druga občinska zemljišča.
V zakup (najem) je mogoče oddati tudi poti, ki imajo v
času predložitve vloge interesenta status javne poti, če občinski svet skladno s 15. členom tega pravilnika status javne
poti predhodno ukine.
17. člen
Višino zakupnine (najemnine) za posamezne vrste oziroma rabe zemljišč določi na predlog župana občinski svet.
18. člen
Pri oddaji zemljišča v najem za postavitev začasnih
objektov se smiselno uporabljajo določbe 14. člena tega
pravilnika.
Javni razpis za oddajo v najem se ne objavi, če se
neposredno po prekinitvi najemne pogodbe pojavi nov najemnik, ki je odkupil začasni objekt od dotedanjega najemnika.
19. člen
V primeru, ko interesent poda vlogo za izdajo soglasja
za časovno omejeno rabo zemljišča (npr. za odlaganje materiala), mu lahko izda občinski upravni organ, pristojen za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, soglasje, v katerem
navede obdobje veljave soglasja, odškodnino za uporabo
občinskega zemljišča in druge pogoje, ki jih mora izpolniti
interesent.
20. člen
V primeru, da interesent poda vlogo za pridobitev v
zakup (najem) zemljišča, katero meji tudi na zemljišča drugih
lastnikov, ki bi lahko bili zainteresirani za najem istega zemljišča, se smiselno uporabijo določbe prve, četrte in pete
alinee 14. člena tega pravilnika. Pred izdelavo predloga o
dodelitvi mora komisija pridobiti še mnenje občinskega
upravnega organa, pristojnega za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči ali mnenje krajevne skupnosti, na katerem ozemlju
zemljišče leži; v mnenju se navede svoje stališče: ali se
ugodi vlogi interesenta v celoti ali se zemljišče razdeli tudi
med ostale sosede ali da se vlogo interesenta v celoti zavrne. Če se pismenega mnenja v roku 30 dni od prejema
zaprosila komisije ne poda, se šteje, da se soglaša z dodelitvijo celotnega zemljišča vlagatelju.
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VI. DOLOČITEV VREDNOSTI ZEMLJIŠČA

VIII. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA INTERESENTA

21. člen
Vrednost zemljišča, ki je predmet prodaje, se za zemljišča, zajeta v prostorsko izvedbenih načrtih (v nadaljevanju:
PIN), določi skladno s programom komunalnega opremljanja;
za zemljišča, ki pa niso zajeta v PIN, pa s cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca, ki ne sme biti starejša od 90 dni.
Občinski svet oziroma župan lahko skladno s svojo pristojnostjo odloči, da se opravi cenitev po metodologiji tržne
vrednosti. To cenitev lahko opravi ustrezno usposobljen zaprisežen sodni cenilec.

27. člen
Najugodnejšega interesenta izbere s sklepom župan. Za
izdajo sklepa lahko župan pooblasti tudi predstojnika upravnega organa, v čigar pristojnost spada gospodarjenje z zemljišči; župan lahko za izdajo sklepa pooblasti tudi koga tretjega.
Zoper sklep o izbiri najugodnejšega interesenta se lahko na javnem razpisu neuspeli interesent pritoži pri županu,
in sicer v roku osmih dni po prejemu sklepa. O pritožbi po
ponovni presoji in na predlog strokovne komisije odloči
župan z odločbo. Odločba je dokončna. V primeru, da interesentovi pritožbi ni bilo ugodeno in ta vztraja pri svoji pritožbi, lahko interesent skladno z zakonom sproži ustrezen
postopek pri stvarno pristojnem sodišču v Novem mestu.

22. člen
Pri zamenjavi mora biti nepremičnina, ki jo interesent
ponudi v zamenjavo, praviloma ocenjena po isti metodi kot
občinsko zemljišče. V cenitvi se upošteva investicijski program,
če je bil ta sprejet, sicer pa dokazljiva dotedanja vlaganja interesenta in občine. Če nepremičnini, ki sta predvideni za menjavo,
nista enakovredni, mora lastnik za nižje ocenjene nepremičnine doplačati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.
23. člen
Plačilne pogoje in ugodnosti za plačilo kupnine za zemljišča po območjih in namenih pozidave določi na predlog
župana občinski svet. Občinski svet sprejme to odločitev za
vsako območje oziroma za vsak namen posebej.
24. člen
Vse akte in njihove spremembe, ki jih sprejme po tem
pravilniku občinski svet in ki se nanašajo na določitve vrednosti zemljišč, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi.
VII. KOMISIJA ZA ODDAJO ZEMLJIŠČ
25. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska strokovna služba, ki je pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Vloge, ki prispejo na javni razpis in druge vloge, katere
podajo interesenti za pridobitev občinskih zemljišč, obravnava komisija za oddajo zemljišč.
Komisijo sestavlja najmanj pet članov, od katerih je en
član predstavnik strokovne službe za prostorsko planiranje,
en predstavnik strokovne službe, pristojne za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, en član s pravnim znanjem, direktor
občinske uprave ter en član občinskega sveta.
Člane komisije imenuje župan.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča vsaj polovica članov.
26. člen
O pregledovanju vlog komisija vodi zapisnik, v katerega
vpisuje naslednje podatke:
– kraj, kjer se opravlja pregledovanje vlog,
– datum in čas seje komisije,
– imena prisotnih članov komisije in ostalih prisotnih,
– navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele
vloge,
– v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje
vlog, navedbo števila pravočasno prispelih vlog in navedbo
prepozno predloženih vlog,
– ugotovitve o popolnosti posameznih vlog,
– ugotovitve o morebitnem večjem številu vlog za isto
stavbno zemljišče,
– druge relevantne podatke, ki zadevajo posamezno
vlogo.
Po pregledu in analizi prispelih vlog komisija sprejme
sklepe, s katerimi predlaga županu rešitve posameznih vlog.

IX. PONOVITEV RAZPISA IN SKLENITEV POGODBE
28. člen
Če je javni razpis uspešen le za posamezna zemljišča,
zemljišča pa se ne prodajajo ali oddajajo v kompleksu, se
lahko javni razpis za preostala zemljišča ponovi.
29. člen
Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v petnajstih
dneh po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega interesenta oziroma po vročitvi sklepa o pozitivni rešitvi vloge.
Če interesent v tem roku ne sklene pogodbe zaradi
njemu lastnih razlogov, se šteje, da je od vloge odstopil.
Vplačane varščine se v tem primeru ne vrne.
X. PRODAJA IN ODDAJA OSTALIH NEPREMIČNIN
30. člen
Ostale nepremičnine se prodajajo in oddajajo po predhodno uradno ugotovljeni vrednosti nepremičnine na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Žužemberk.
31. člen
Župan lahko odloči, da se določbe tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi za prodajo, menjavo ali oddajo v najem tistih poslovnih prostorov, ki so v lasti občine.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Pri določanju vrednosti zemljišč na območjih, ki se
urejajo s PIN, se upoštevajo veljavni investicijski programi.
33. člen
Za že izvedene javne razpise za prodajo stavbnih zemljišč v obstoječih zazidalnih načrtih se ob sklenitvi pogodb za
stavbna zemljišča upoštevajo cene po veljavnem odloku o
povprečni gradbeni ceni m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega opremljanja zemljišča na območju občine, priprava in komunalna oprema pa se od
dneva objave javnega razpisa do dneva sklenitve pogodbe
revalorizira z indeksom industrijskih proizvodov pri proizvajalcih – proizvodnja gradbenega materiala (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije).
34. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-776
Žužemberk, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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LJUBLJANA
3959.

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

Na podlagi 12. člena odloka o ustanovitvi Centra za
razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (Uradni list
RS, št. 68/99), akta o ustanovitvi družbe z dne 14. 12.
1999, odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana,
d.o.o. (Uradni list RS, št. 30/00) in odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega
gospodarstva Ljubljana, d. o. o. (Uradni list RS, št. 66/02)
je skupščina družbe na 10. seji dne 4. 9. 2002 sprejela

STATUT
Centra za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o.
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta statut ureja organizacijo in način poslovanja družbe
»Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.« (v
nadaljevanju: družba), njegove organe, pristojnosti, način
odločanja organov ter druge zadeve, pomembne za poslovanje družbe.
2. člen
Družba opravlja zlasti dejavnosti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, kot so:
– dajanje jamstev za posojila za malo gospodarstvo,
– dajanje posojil za projekte malega gospodarstva,
– subvencioniranje obrestne mere,
– izvajanje drugih ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Firma družbe je Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o. Skrajšana firma družbe je CRMG Ljubljana,
d.o.o.
4. člen
Sedež družbe je Ljubljana, Trubarjeva 5, poslovni naslov družbe pa Ljubljana, Linhartova 13.
Spremembo poslovnega naslova družbe sprejme skupščina s svojim sklepom.
5. člen
Dejavnost družbe se po standardni klasifikaciji razvršča
v naslednje podskupine:
– 65.210 Finančni zakup (leasing),
– 65.220 Drugo kreditiranje,
– 65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.,
– 66.030 Druga zavarovanja, razen življenjskega,
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– 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom,
– 70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
– 70. 200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– 73. 201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja,
– 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– 74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
– 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
– 75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
– 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.,
– 22.120 Izdajanje časopisov,
– 22.150 Drugo založništvo.
Družba sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo
pa neposredno opravljanje dejavnosti.
6. člen
Družba ima žig štirioglate oblike z besedilom Center za
razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. in štirioglati žig
z besedilom CRMG Ljubljana, d.o.o.
Uporabo žiga, njihovo število in varovanje ter uničenje
določi direktor s svojim navodilom.
III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
7. člen
Direktor družbe organizira in vodi delo, predstavlja in
zastopa družbo in je odgovoren za zakonitost poslovanja
družbe. V času njegove odsotnosti opravlja vse delo iz direktorjeve pristojnosti namestnik direktorja, ki ga imenuje in
razrešuje nadzorni svet, na predlog župana.
Poleg direktorja so upravičeni zastopati družbo tudi
prokuristi ali poslovni pooblaščenci, ki jih postavi oziroma
odstavi nadzorni svet s svojim sklepom. Prokurist se podpisuje tako, da poleg svojega podpisa doda besedo prokurist.
8. člen
Za družbo podpisuje direktor, in sicer podpisuje splošne in posamične akte družbe, pogodbe in listine finančnega značaja. Direktor lahko za posamezne vrste poslov pooblasti tudi druge osebe, vendar le s pisnim pooblastilom.
IV. ORGANIZACIJA DRUŽBE
9. člen
Skupne zadeve na področju pravnih, upravnih, finančnih, računovodskih, kadrovskih, administrativnih, informativno dokumentacijskih, splošnih in drugih nalog, potrebnih
za izvajanje dejavnosti družbe, opravljajo strokovne službe
družbe.
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V. ODOBRAVANJE GARANCIJ IN KREDITOV

10. člen
Družba odobrava garancije in kredite v skladu z letnim
finančnim načrtom in finančnimi zmožnostmi. Garancije in
krediti se odobravajo samo članom družbe.

VI. ORGANI DRUŽBE
11. člen
Organi družbe so: skupščina, nadzorni svet, strokovni
odbor in direktor družbe.
Organi družbe delujejo na podlagi zakona, tega statuta
in poslovnikov o delu organov.
1. Skupščina
12. člen
Skupščina kot organ edinega ustanovitelja samostojno
odloča o vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih
družbah in o drugih zadevah, ki jih določa ta odlok.
Dokler je Mestna občina Ljubljana edini ustanovitelj
družbe, skupščino sestavljajo trije člani: župan Mestne občine Ljubljana in dva člana, ki ju izvoli mestni svet izmed
članov mestnega sveta. Skupščino vodi župan oziroma po
pooblastilu župana predstavnik Mestne občine Ljubljana.
13. člen
Skupščina odloča o:
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička,
– sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o
razdelitvi dobička,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– postavitvi prokurista,
– imenuje in razrešuje člane strokovnega odbora na
predlog direktorja,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi
s povračilom škode nastale pri poslovanju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih zoper direktorja,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta,
– sprejetju statuta in drugih splošnih aktov družbe na
predlog direktorja,
– ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
– prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
– vključitvi novih družbenikov,
– sprejemu spremembe poslovnega naslova družbe,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali drugi
predpis.
14. člen
Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom, tem statutom in takrat, kadar je to v korist družbe.
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O sklicu skupščine odloči župan. Sklic skupščine se
objavi z navedbo firme in sedeža družbe ter časa in kraja
skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči vsi člani
skupščine. V sklicu se določi, kdaj bo ponovno zasedanje
skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na število prisotnih članov.
15. člen
Podrobnejši način dela skupščine se lahko določi v
poslovniku skupščine, ki ga sprejme skupščina.
2. Nadzorni svet
16. člen
Družba ima nadzorni svet, ki šteje pet članov, ki jih
izvoli in odpokliče skupščina, na predlog župana. Skupščina tudi izvoli in odpokliče predsednika nadzornega sveta.
17. člen
Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma izvoljena. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.
18. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje direktorja družbe in namestnika
direktorja družbe za čas direktorjeve odsotnosti,
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe,
– pregleduje in preverja blagajno in shranjuje vrednostne papirje,
– pregleduje in preverja zaloge blaga ter druge stvari.
2.1. Način dela nadzornega sveta
19. člen
Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Seje se
sklicuje s pisnim vabilom, najmanj 8 dni pred napovedano
sejo. Gradivo za sejo mora biti predloženo vabilu, lahko pa
se ga vabljenim dostavi tudi naknadno, vendar najmanj 5 dni
pred sejo, izjemoma pa na seji sami.
Zaradi učinkovitega delovanja se lahko skliče izredna
seja nadzornega sveta oziroma tudi korespondenčna seja
nadzornega sveta. V tem primeru roki iz tega člena ne veljajo.
20. člen
Pobudo za sejo nadzornega sveta lahko podajo: vsak
član nadzornega sveta in direktor. Predsednik nadzornega
sveta mora sklicati sejo v 8 dneh po prejemu pisnega zahtevka za sklic seje.
Če predsednik nadzornega sveta ne skliče seje v roku,
lahko to stori direktor.
21. člen
Sejo nadzornega sveta vodi predsednik, v njegovi odstotnosti pa namestnik, ki ima v tem primeru enake pristojnosti kot predsednik.
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22. člen
Predsednik nadzornega sveta ima naslednje pristojnosti:
– sklicuje in vodi seje nadzornega sveta,
– določa predlog dnevnega reda seje,
– oblikuje predloge sklepov in stališč nadzornega sveta,
– podpisuje sklepe, zapisnike in stališča nadzornega
sveta,
– določa način objavljanja sporočil za javnost,
– opravlja druge naloge v skladu s tem statutom.
23. člen
Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih več
kot polovica članov, vendar mora biti prisoten ali predsednik
ali namestnik predsednika nadzornega sveta.
Nadzorni svet sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki morajo biti označeni z zaporedno številko seje in
tekočo številko sklepa.
Poleg sklepov zavzema nadzorni svet tudi stališča, v
okviru katerih oblikuje svoje mnenje glede posameznih zadev.
Nadzorni svet sprejema sklepe in stališča z večino
glasov prisotnih članov. Pri glasovanju ima vsak član en
glas.
24. člen
Sklepi se sprejemajo praviloma z javnim glasovanjem.
Na predlog člana nadzornega sveta lahko z navadno večino
prisotnih članov nadzorni svet odloči, da se glasuje tajno.
Če pride do tajnega glasovanja, se seja zaradi priprav
na tajno glasovanje (glasovalni listki) prekine.
Pri tajnem glasovanju se glasuje tako, da se obkroži
besedo »ZA« ali »PROTI«.
25. člen
O seji nadzornega sveta se piše zapisnik, ki mora vsebovati:
– zaporedno številko, datum, uro, kraj seje in obliko
seje (redna, izredna, korespondenčna),
– imena prisotnih in odstotnih,
– povzetek razprav,
– izid glasovanja,
– sprejete sklepe,
– podpis predsedujočega in zapisnikarja.
Kopijo podpisanega zapisnika je potrebno poslati vsem
članom nadzornega sveta in direktorju najkasneje v 10 dneh
po seji. Ostalim osebam, ki so se udeležile seje, pa se
pošlje izpis tistega dela zapisnika, ki se nanaša na njihovo
razpravo ali poročilo.
26. člen
Vsak član nadzornega sveta ima pravico v 8 dneh po
prejemu zapisnika podati nanj pisni ugovor, razen v primeru
zadnjega odstavka prejšnjega člena, ko se lahko poda ustni
ugovor med pisanjem zapisnika samega.
O ugovoru odloči nadzorni svet na prvi naslednji seji z
večino glasov vseh članov.
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27. člen
Podrobnejša določitev načina dela nadzornega sveta
se lahko določi s poslovnikom o delu nadzornega sveta, ki
ga sprejme nadzorni svet.
3. Direktor
28. člen
Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet. Mandatna doba direktorja traja 4 leta. Po preteku mandata je ista
oseba lahko ponovno imenovana.
29. člen
Direktor ima naslednja pooblastila:
– zastopa, predstavlja in podpisuje splošne in posamične akte družbe, pogodbe in listine finančnega značaja
za družbo,
– organizira, vodi in nadzoruje delo in poslovanje,
– organizira in vodi strokovno delo,
– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, delovni načrt in program razvoja ter organizacijo družbe,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
– izvršuje sklepe nadzornega sveta,
– odloča o sprejemu novih članov družbe,
– sprejema posamične akte v skladu z zakonom in tem
statutom,
– odloča kot prvostopenjski organ v zvezi s pravicami
in obveznostmi in odgovornostmi iz delovnih razmerij delavcev,
– daje zahteve za uvedbo disciplinskega postopka in
izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonom,
– imenuje komisije in druga delovna telesa za razrešitev posameznih zadev,
– pripravlja predloge splošnih aktov družbe in jih predloži v sprejem skupščini,
– predlaga člane strokovnega odbora,
– predlaga nadzornemu svetu svojega namestnika za
čas svoje odsotnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem
statutom.
30. člen
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– visoka poslovna izobrazba pravne ali ekonomske
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja pospeševanja malega gospodarstva,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika.
31. člen
Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi v sredstvih javnega obveščanja.
V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega
se sprejemajo prijave in rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri.
Rok za prijavo kandidatov je najmanj 8 dni. Nadzorni
svet lahko določi tudi daljši rok, vendar ne dalj kot 15 dni.
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Kandidati se obvestijo o izbiri v roku ne daljšem od 30
dni od dneva objave razpisa.
32. člen
Nadzorni svet mora v roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o
izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v 15 dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri sodišču, pristojnem za delovne spore, če misli, da je
bil kršen za izvedbo razpisa določeni postopek, in da je
kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata,
ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih
pogojev.
33. člen
Če se na razpis nihče ni prijavil, ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi.
Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa skupščina imenuje vršilca dolžnosti, vendar ne
dalj kot za eno leto.
34. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, na način in pod pogoji, določenimi v
zakonu in odloku.
4. Strokovni odbor
35. člen
Strokovni odbor sestavljajo predstavniki iz vrst malega
gospodarstva ter strokovnjaki s področja, ki se obravnava.
Strokovni odbor ima lahko največ pet članov.
36. člen
Strokovni odbor:
– obravnava in ocenjuje garancijske zahtevke,
– sprejema kriterije za sprejem novih članov,
– predlaga sprejem novih članov upravi družbe.
Strokovni odbor mora obravnavati vloge za garancije
vsaj enkrat mesečno.

Uradni list Republike Slovenije
41. člen
Družba ima naslednje splošne akte:
– statut,
– pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– druge splošne akte, določene z zakonom.
VIII. JAVNOST DELA
42. člen
Delo in poslovanje družbe je javno.
Družba obvešča javnost o svojem delu, s tem da objavlja:
– program dela, naložbeno politiko in finančni načrt,
– podatke o dodeljenih sredstvih za projekte malega
gospodarstva,
– letna poročila o delu in porabljenih sredstvih.
IX. POSLOVNA SKRIVNOST
43. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki, ki jih kot take opredelijo državni organi ali
poslovni partnerji,
– podatki razpisa ali javnega natečaja vse do objave
rezultatov,
– podatki, ki se nanašajo na delo za oborožene sile in
so označeni kot vojaška skrivnost.
Poslovno skrivnost opredeljuje zakon, drug predpis ter
splošni akt.
44. člen
Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje vse zaposlene,
prokuriste in člane nadzornega sveta.
Kršitev poslovne skrivnosti je hujša kršitev delovne obveznosti in ima lahko za posledico uveljavljanje disciplinske
in odškodninske odgovornosti. Kršitev poslovne skrivnosti
pomeni za zunanje člane družbe razlog za razrešitev. O
razrešitvi odloča skupščina družbe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Strokovni odbor na svoji prvi seji sprejme poslovnik, ki
ga potrdi nadzorni svet.
5. Druga delovna telesa
38. člen
Direktor lahko imenuje tudi druga delovna telesa (komisije, odbore), če to narekuje smotrnost dela oziroma poslovanja.
39. člen
S sklepom o imenovanju se določijo pristojnosti, način
dela in druge zadeve, pomembne za delovno telo.
VII. SPLOŠNI AKTI DRUŽBE
40. člen
Splošne akte družbe sprejema nadzorni svet, razen če
ni s predpisi ali s tem statutom določena pristojnost direktorja.

45. člen
Ta statut sprejme skupščina družbe.
46. člen
Za spremembe in dopolnitve statuta velja enak način
sprejema kot za sam statut.
47. člen
Splošni akti družbe morajo biti sprejeti najkasneje v
6 mesecih po uveljavitvi tega statuta.
48. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. septembra 2002.
Predsednica
skupščine Centra za razvoj malega
gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Viktorija Potočnik l. r.
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VLADA

3960.

Uredba o spremembi uredbe o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne
uporabnike

Na podlagi prve in pete točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom
uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo
ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne
uporabnike
1. člen
V uredbi o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/02) se v 8. členu v
prvem odstavku beseda “povišanje” v različnih sklonih nadomesti z besedo “sprememba” v ustreznih sklonih.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 383-03/2001-4
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

3961.

Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za proračunsko leto
2002

Na podlagi 3. člena uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za
leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02, 48/02 in
61/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah odloka o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za proračunsko leto
2002
1. člen
V odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko
leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02 in 61/02) se v 2. členu:

4. točka spremeni tako, da se glasi:
“4. proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije
in sanacija nedokončanih komasacij do višine 161,194.989
SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 51,347.618 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za komasacije do
63,847.382 SIT,
– za sanacijo nedokončanih komasacij do 45,000.000
SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih
za izvajanje komasacij do 1,000.000 SIT;“;
9. točka spremeni tako, da se glasi:
“9. proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni
programi za razvoj podeželskih ekonomij do višine
139,394.941 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 31,519.092 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za uvajanje razvojnega
programa celostnega razvoja podeželja in obnove vasi do
20,000.000 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namene razvojnih
programov podeželja do 16,758.740 SIT,
– za izvajanje programov aplikativnih raziskovalnih nalog in pilotnih projektov, pomembnih za razvoj podeželja do
39,319.000 SIT,
– za izvajanje programov promocije in drugih aktivnosti, pomembnih za razvoj podeželja do 20,907.239 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih
za izvajanje vertikalnih ukrepov do 10,890.870 SIT;“;
10. točka spremeni tako, da se glasi:
“10. proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore
ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri do višine 163,366.000 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 2,289.925 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namen investicij v
turistično ponudbo na kmetiji do 84,576.075 SIT,
– za izvajanje programov za namen aktivne politike zaposlovanja do 76,500.000 SIT.“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-10
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
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Popravek

Popravek

V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53-2610/02 z dne 20. 6.
2002, se v 5. členu v drugem odstavku besedo “prvi” nadomesti z besedo “en”.
V 6. členu se v 15.b členu formula za izračun stroškov
pravilno glasi:

V odloku o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Bičje –
Grosuplje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68-3297/97
z dne 7. 11. 1997, se na koncu 8. člena doda odstavek, ki
se glasi:
“Izjemoma je na obstoječo kanalizacijo dovoljen priklop nove kanalizacije, če poseg ne ovira izgradnje zadrževalnika in je v skladu z ostalimi določili tega odloka.”

obrestna mera * znesek odstopanja
Strošek = ———————————————————————————————
36000
Št. 11034/02
Ljubljana, dne 14. avgusta 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

–

mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

–

Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije

Popravek
Pri odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 65-3097/02 z dne 25. 7.
2002, je na koncu akta pravilna opravilna številka:
U-I-239/99-13.
Sekretarka
mag. Jadranka Sovdat l. r.

–

Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega
dobra v k.o. Draženci

Popravek
V sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Draženci, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61-2962/02 z dne
12. 7. 2002, se 1. člen pravilno glasi:
“S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.
št. 728/2 – pot in 728/4 – pot, k.o. Draženci, v celoti
pripisano k vložku 168 – javno dobro.”
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

–

Popravek
Občine
Bled
sprememb in dopolnitev statuta

Preklic odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri
Igu za naravno znamenitost

Popravek
Preklic
V spremembah in dopolnitvah statuta Občine Bled,
objavljenih v Uradnem listu RS, št. 60-2906/02 z dne 10. 7.
2002, se 4. točka popravi tako, da se glasi:
“4. Krajevna skupnost Rečica, ki obsega območje katastrske občine Rečica v naselju Bled.”

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 22-1003/00 z dne 10. 3.
2000, preklicujem.

Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

–

Popravek
Savska
potodloka o zazidalnem načrtu Čatež –

Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

–

Popravek sklepa o spremembi sklepa o javni
razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja
M1 Pod Skalco

Popravek
V odloku o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19-836/02 z dne 1. 3.
2002, se v 8. členu besedilo “33” nadomesti z besedilom
“35”, v prvem odstavku 17. člena se besedilo “enostranskega asfaltiranega pločnika širine 1,2 m na vzhodni strani
cestišča” nadomesti z besedilom “dvostranskim asfaltiranim
pločnikom širine 1,2 m, kot je prikazano v grafičnem delu”.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

–

Popravek
V sklepu o spremembi sklepa o javni razgrnitvi odloka o
ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skalco, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 61-3001/02 z dne 12. 7. 2002, se
besedilo pod točko I., prvi odstavek pravilno glasi:
“Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu
območja M1 Pod Skalco, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 55/02, se spremeni tako, da se drugi stavek II. točke glasi:”.
Uredništvo

Popravek odloka o ureditvenem načrtu za

–

Popravek sklepa o osnutku odloka o zaključnem
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Popravek

Preklic

V sklepu o osnutku odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 74-3532/02 z dne 16. 8. 2002, se naslov
pravilno glasi: “Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001.”

Preklicujemo razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 76-3629/02 z dne 23. 8. 2002.

Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

–

Popravek
krajevnih
članov
Lendava
v svete
skupnosti
odloka
krajevnih
o določitvi
ter volilnih
skupnosti
števila
enotObčine
članov
za volitve
sveta

Popravek
V odloku o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih
skupnosti Občine Lendava (Uradni list RS, št. 78/02) se
besedilo 1. in 2. volilne enote 8. člena spremeni tako, da
glasi:
“1. volilna enota obsega območje naselja Lendavske
gorice, in sicer:
h. št. 1, 1/a, 1/b, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 4, 5, 5/a,
5/b, 6, 6/a, 7, 8, 10, 10/a, 12, 13, 13/a, 14, 14/a, 15,
15/a, 15/b, 15/c, 18, 18/a, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29,
29/a, 30, 31, 36, 37, 38, 38/a, 39, 40, 41, 46, 47,
47/a, 50, 60/a, 74, 76, 78, 88, 90, 91/a, 95/a, 95/b,
95/c, 98, 100, 103/a, 113, 113/a 113/b, 115/a, 116,
118, 119, 119/a, 120, 120/a, 120/b, 120/c, 120/d,
120/e, 120/f, 120/g, 121, 122, 122/a, 124, 127, 129,
131, 132, 141, 144, 149, 150, 160, 161, 162, 165,
180, 200, 203, 205, 206, 207, 207/a, 210, 212, 212/a,
218, 219/a, 219/b, 220, 221, 228, 238, 238/a, 239,
239/a, 239/b, 240, 241, 241/a, 241/b, 241/c, 242,
243, 244, 250/a, 251, 252, 254/a, 279/a, 280, 281,
281/a, 298, 308/a, 314, 317, 319, 320, 321/a, 321/b,
322/a, 322/b, 322/c, 322/d, 323, 323/a, 324/a, 324/b,
325, 325/a, 325/b, 325/c, 325/d, 325/e, 325/f, 326/a,
327, 332, 338, 344, 350, 350/a, 355/a, 361, 368, 376,
378, 384, 386, 400/a, 405, 407, 408, 409, 409/a, 410,
412, 412/a, 412/b, 412/c, 414, 416.
Voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Lendavske
gorice, in sicer:
h. št. 418, 418/a, 422, 423, 426/a, 426/b, 427,
427/a, 427/b, 428, 428/a, 428/b, 429, 429/a, 429/b,
429/c, 429/d, 429/e, 429/f, 429/g, 429/h, 431, 431/a,
431/b, 431/c, 432, 439, 439/a, 440, 440/a, 441,
441/a, 441/b, 442, 442/a, 442/b, 442/c, 443, 445,
446, 446/a, 446/b, 447, 449, 457, 458, 460, 467,
479, 489, 490, 495, 495/a, 499, 499/a, 499/b, 500,
520, 524, 528/a, 529, 547, 550, 551, 551/a, 553/a,
554, 557, 559, 559/a, 559/b, 562, 563, 565, 568,
580, 582, 598, 600/a, 600/b, 600/c, 601, 603, 606/a,
607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 613/a, 614, 614/a,
616, 620, 620/a, 621, 621/a, 624, 627, 631, 633, 634,
635, 635/a, 635/b, 636, 637, 637/a, 638, 638/a, 639,
643.
Voli se dva člana sveta.”
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

–

Preklic razpisa rednih volitev v svete krajevnih

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

Popravek
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 76-3633/02 z dne 23. 8. 2002, se v
2. členu v 9. volilni enoti v tretji alinei številki 59 in 62 črtata
in se nadomestita s številkama 14 in 14a.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

–

Popravek sprememb in dopolnitev statuta
Občine Ribnica na Pohorju

Popravek
V spremembah in dopolnitvah statuta Občine Ribnica
na Pohorju, objavljenih v Uradnem listu RS, št.
100-4196/00 z dne 27. 10. 2000, se besedilo v drugem
odstavku 1. člena pravilno glasi:
Imena in območja ožjih delov občine so:
Vaška skupnost Hudi Kot:
Hudi Kot – del (od hišne št. 31–113), Zgornja Orlica –
del (od hišne št. 1–8 in 40–49).
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.
Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina

Popravek
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61-2982/02 z dne 12. 7. 2002, se v 4.
členu za naseljem Gradiški dol in pred naseljem Kamna
Gorca vstavi vejica in doda naselje Irje.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

–

Popravek
odloka
o javni
odloka
kanalizaciji
o spremembah
v Občini
in Sežana
dopolnitvah

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o javni
kanalizaciji v Občini Sežana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 50-2474/02 z dne 7. 6. 2002, se v prvem odstavku
4. člena beseda “drugi” nadomesti z besedo “tretji”.
Uredništvo

–

Popravek
KS
sveta
in o
krajevnih
določitvi
odloka
skupnosti
volilnih
o določitvi
enot
na števila
območju
za volitve
članov
Občine
članov
sveta
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V odloku o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na
območju Občine Šmarje pri Jelšah, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 65-3159/02 z dne 25. 7. 2002, se besedilo
8. člena pravilno glasi:
“Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah določi trinajst
volilnih enot, ki obsegajo območja naselij oziroma delov
naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
I. V volilni enoti, ki obsega ulice: Celjska cesta, Rogaška cesta, Kettejeva ulica, Vegova ulica, Sončna ulica, Ulica
na livado, Murnova ulica, Galusova ulica, Kolodvorska ulica,
Slomškova ulica, Cankarjeva ulica, Grajski Log, Zastranje
se v svet krajevne skupnosti izvolita 2 člana.
II. V volilni enoti, ki obsega ulice: Rimska cesta, Obrtniška ulica, Ulica Mateja Vrečarja, Cesta na Sv. Rok, Lorgerjeva ulica, Aškerčev trg, Rakeževa ulica, Zelena ulica, Ulica
Franca Skaze, Prešernova ulica, Vošnjakova ulica, Rožna
ulica, Finžgarjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Bevkova ulica,
Ulica Marice Strnadove, Trubarjeva ulica, Ulica v Zadrže,
Kartinova ulica, Gubčeva ulica se v svet krajevne skupnosti
izvolita 2 člana.
III. V volilni enoti, ki obsega naselje: Dvor se v svet
krajevne skupnosti izvoli 1 član.
IV. V volilni enoti, ki obsega naselja: Sotensko in Vodenovo se v svet krajevne skupnosti izvoli 1 član.
V. V volilni enoti, ki obsega naselja: Močle in Vrh se v
svet krajevne skupnosti izvoli 1 član.
VI. V volilni enoti, ki obsega naselja: Globoko in Zadrže
se v svet krajevne skupnosti izvoli 1 član.
VII. V volilni enoti, ki obsega naselja: Predel in Senovica se v svet krajevne skupnosti izvoli 1 član.
VIII. V volilni enoti, ki obsega naselja: Belo, Bobovo,
Mala Pristava in Preloge se v svet krajevne skupnosti izvoli
1 član.
IX. V volilni enoti, ki obsega naselja: Gaj, Korpule in
Predenca se v svet krajevne skupnosti izvoli 1 član.
X. V volilni enoti, ki obsega naselja: Dol pri Šmarju in
Dragomilo se v svet krajevne skupnosti izvoli 1 član.
XI. V volilni enoti, ki obsega naselja: Brecljevo in Jazbine se v svet krajevne skupnosti izvoli 1 član.

Uradni list Republike Slovenije
XII. V volilni enoti, ki obsega naselja: Cerovec pri Šmarju, Ješovec pri Šmarju, Kamenik in Vinski vrh pri Šmarju se v
svet krajevne skupnosti izvoli 1 član.
XIII. V volilni enoti, ki obsega naselja: Konuško, Koretno in Šerovo se v svet krajevne skupnosti izvoli 1 član.”
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

–

Popravek
volitve
Občine
članov
Veržej
odloka
občinskega
o določitvi
sveta
volilnih
na območju
enot za

Popravek
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Veržej, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 77-3787/02 z dne 30. 8. 2002, se
besedilo 9. člena pravilno glasi:
“Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na
območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 63/98).”
Dosedanji 9. člen postane 10. člen.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

–

Popravekprevozom
dejavnosti
linijskim
Žužemberk
odloka
šolskihoprevozov
na
koncesiji
območju
zza
minimalnim
Občine
opravljanjejavnim

Popravek
V odloku o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih
prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
71-3860/01 z dne 7. 9. 2001, se v 8. členu število 5
zamenja s številom 15.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3908. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
8681
3909. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar 8681
3910. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori
8681

VLADA
3960. Uredba o spremembi uredbe o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike
3961. Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za proračunsko leto
2002
3911. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v
Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
3912. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani,
na čelu s častno konzulko

KOBILJE
3921. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Kobilje
8692
LJUBLJANA
3959. Statut Centra za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o.
8737
LJUTOMER
3922. Sklep o določitvi plakatnih mest za nameščanje
plakatov z volilno propagandnimi sporočili in o pogojih za uporabo le-teh v času volilne kampanje v
letu 2002
8692

8741

MEDVODE
3923. Odlok o načinu vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Občine Medvode
8694

8741

MIRNA PEČ
3924. Odlok o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Mirna Peč
8695

8681
8682

MINISTRSTVA
3913. Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic
prosilcem za azil in tujcem, ki jim je bila priznana
posebna oblika zaščite
8682
3914. Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi
certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev
8689

OBČINE
BRDA
3915. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Brda
8689
BREŽICE
3916. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice 8690
CANKOVA
3917. Sklep o o imenovanju posebne občinske volilne
komisije za uveljavitev posebne volilne pravice
romske skupnosti v Občini Cankova
8690
3918. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
8690
3919. Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji občine Cankova
8691
DOBRNA
3920. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
8691

POLZELA
3925. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2002
3926. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
3927. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Polzela
3928. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II. faza

8695
8696
8696
8697

PUCONCI
3929. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
8697
3930. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Puconci
8698
ROGAŠKA SLATINA
3931. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina
8699
ROGATEC
3932. Sklep o zamenjavi namestnice predsednice
Občinske volilne komisije občine Rogatec
8700
ŠALOVCI
3933. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
8700
ŠKOFJA LOKA
3934. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Škofja Loka za leto 2002
8703
3935. Sklep o cenah izvajanja dimnikarskih storitev in
drugih pogojih za območje Občine Škofja Loka 8704
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ŠKOFLJICA
3936. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Škofljica za leto 2002-1
8707
VELIKE LAŠČE
3937. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila
8708
3938.
3939.
3940.
3941.

3942.
3943.
3944.
3945.
3946.

VIDEM
Odlok o rebalansu št. 3 proračuna Občine Videm
za leto 2002
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Videm
Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm
Odlok o določitvi volilnih enot, območja volilnih
enot in števila članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta občine Videm
Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Videm
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Videm
Sklep o plačilu za dodatna plakatna mesta
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Videm
Pravila za volitev predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

8708
8709

ŽETALE
3955. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna Občine Žetale za leto 2002
8732
3956. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana v Občini Žetale
8732
3957. Odlok o režijskem obratu v Občini Žetale
8732
ŽUŽEMBERK
3958. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem) in menjavi zemljišč v lasti Občine Žužemberk
8733
–

8710
–
8711
8711
8712
8712

–
–
–
–

8713

–

8713

–

VOJNIK
3947. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik
8714
3948. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik
8714
VRANSKO
3949. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje
8721
3950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV
Vransko
8722
3951. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode
8725
ZREČE
3952. Objava plakatnih mest za nameščanje plakatov in
pogoji za pridobitev pravice do uporabe teh plakatnih mest
8726
ŽALEC
3953. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec 8726
ŽELEZNIKI
3954. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Železniki
8731

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

POPRAVKI
Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije
Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije
Popravek sprememb in dopolnitev statuta Občine Bled
Popravek odloka o zazidalnem načrtu Čatež –
Savska pot (Brežice)
Popravek odloka o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Bičje – Grosuplje
Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
v k.o. Draženci (Hajdina)
Preklic odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za
naravno znamenitost (Ig)
Popravek sklepa o spremembi sklepa o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja M1
Pod Skalco (Kamnik)
Popravek sklepa o osnutku odloka o zaključnem
računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001
Popravek odloka o določitvi števila članov sveta
krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava
Preklic razpisa rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec
Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine
Markovci
Popravek sprememb in dopolnitev statuta Občine Ribnica na Pohorju
Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve
članov Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana
Popravek odloka o določitvi števila članov sveta
KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta
krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje
pri Jelšah
Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine
Veržej
Popravek odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk

8742
8742
8742
8742
8742
8742
8742
8742
8742
8743
8743
8743
8743
8743
8743

8743
8744
8744
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Priporočamo

dr. Miro Cerar

KAKO ŠTUDIRATI
PRAVO
“Knjiga je vodnik skozi študijske težave, ki jih morebiti imate, pa niti ne veste, zakaj.
Je tudi pomoč pri premostitvi občutkov nesposobnosti, neprimernosti, dvomov vase.
Podarja vam številne odgovore. Čeprav vam ne bo nikoli uspelo izpolniti vseh
napotkov in upoštevati vseh nasvetov, ki jih ponuja ta knjiga, sprejmite izziv, oborožite
se z raziskovalnim pogumom, h kateremu vas nagovarja avtor, vzemite knjigo v roke
in si postavite tista vprašanja, ki so prava za vas!”
Doc. dr. Katja G. Šugman v predgovoru k prvi slovenski knjigi, ki študentom pravnih fakultet
razkriva skrivnosti znanega reka, da se je tudi učiti treba naučiti.
Cena 6076 SIT z DDV
10585
(za študente je ob predložitvi indeksa cena 4861 SIT z DDV v Knjigarni Pravica na Pravni fakulteti v
Ljubljani in Uradni list RS na Slovenski 9)

N AROČILNICA

Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· KAKO ŠTUDIRATI PRAVO
Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Štev. izvodov
Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

DA

NE
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Priporočamo

STANDARDNA
KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI
SKD 2002
Od leta 1997 je Standardna klasifikacija dejavnosti, ukrojena po evropskih merilih, tudi na slovenskih tleh
statistični nacionalni standard pri evidentiranju, zbiranju, analiziranju in drugih oblikah obdelovanja podatkov.
Kako širok krog ljudi mora brskati po tej klasifikaciji, pove že podatek, da brez navedbe postavk posameznih
dejavnosti ni vpisa v sodni register, brez tega vpisa pa gospodarske družbe in drugi subjekti ne obstajajo.
Vstop v poslovno življenje pravnih oseb ponuja prav Standardna klasifikacija dejavnosti. V posebni publikaciji,
ki jo je založba Uradni list Republike Slovenije ponovno izdala skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije,
niso na pregleden način objavljeni le klasifikacijski podatki, temveč tudi mnogi drugi avtorski prispevki
strokovnjakov, ki olajšajo spoznavanje tega področja. Veliko pove poglavje z naslovom Metodološka pojasnila,
pomoč pri ažuriranju podatkov ponuja pregled novosti, uveljavljenih v letu 2002, pojasnila k SKD 2002 so
natisnjena na modrih straneh, tako da je prijaznejše brskanje po knjigi.
Pri naročilu 10 izvodov založba kupcem podari 11. izvod SKD 2002.
Cena 5859 SIT z DDV

10582
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

N AROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI
SKD 2002

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

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

