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

Št.

85

Ljubljana, petek

e-pošta: info@uradni-list.si

4. 10. 2002

DRŽAVNI ZBOR
4154.

Zakon o subvencioniranju študentske prehrane
(ZSŠP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o subvencioniranju
študentske prehrane (ZSŠP)
Razglašam zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. septembra 2002.
Št. 001-22-107/02
Ljubljana, dne 2. oktobra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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naročilih. Pri razpisu sodelujejo v okviru razpisne komisije
predstavniki izvajalca.
Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med
ministrstvom in izvajalcem se uredijo s posebno pogodbo.
II. NAČIN SUBVENCIONIRANJA ŠTUDENTSKE
PREHRANE
3. člen
Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja z računalniško podprtim sistemom na način, ki zagotavlja učinkovitost, preglednost in nadzor.
Minister, pristojen za delo, izda navodilo, s katerim
podrobneje določi način izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad
delom izvajalca in ponudnikov subvencionirane študentske
prehrane.
4. člen
Višina subvencije za obrok študentske prehrane iz proračunskih sredstev znaša najmanj 75% zneska regresa za
prehrano delavcev med delom, določenega s kolektivno
pogodbo za negospodarstvo.
5. člen
Proračunska sredstva za subvencioniranje študentske
prehrane se lahko uporabljajo le za ta namen. Sredstva za
kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane zagotavlja ministrstvo v višini s pogodbo iz 2. člena tega
zakona priznanih stroškov.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa pravico študentov do subvencionirane študentske prehrane, ter način in merila za subvencioniranje.
2. člen
Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju
študentske prehrane in nadzor nad namensko, gospodarno
in učinkovito uporabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka
ministrstvo pooblasti Študentsko organizacijo Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu, v skladu s predpisi o javnih

III. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE
PREHRANE
6. člen
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane
so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na
višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki
Sloveniji, ki niso zaposlene oziroma vpisane v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ta status pa izkažejo s študentsko izkaznico, indeksom ali s potrdilom o vpisu, skupaj z osebnim dokumentom
s fotografijo.
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane
so tudi vsi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih
izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, ob pogoju recipročnosti.
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7. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do enega
subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, imajo upravičenci pravico do subvencioniranih obrokov tudi za sobote
in nedelje, če v tem času, v skladu s študijskim programom,
opravljajo študijske obveznosti in to izkažejo s potrdilom, ki
ga izda višja strokovna šola oziroma visokošolski zavod.
8. člen
Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti, otroci padlih v vojni za
Slovenijo 1991 s statusom študenta in upravičenci – starši
imajo pravico do 5 dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno.
Pravica do dodatnih subvencioniranih obrokov na podlagi izkazanega starševstva velja za vsakega otroka, ki tudi
šteje za upravičenca, uveljavi pa jo lahko le eden od staršev.

Uradni list Republike Slovenije

4156.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000,
26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika
državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 27. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Gregor Špajzer, na sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Trbovljah.
Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Minister, pristojen za delo, izda navodilo iz 3. člena
tega zakona v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje navodila iz prejšnjega odstavka se subvencioniranje študentske prehrane izvaja po dotlej veljavni uredbi
in navodilu za izvajanje subvencioniranja študentske prehrane, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/01-19/4
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4157.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000,
26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika
državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 27. 9. 2002 sprejel

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija Štular Bajželj, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kamniku.

4155.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000,
26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika
državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 27. 9. 2002 sprejel

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Maša Grgurevič Alčin, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4158.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000,
26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika
državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 27. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Uradni list Republike Slovenije
V sodniško funkcijo se izvoli:
Nada Podreberšek, na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št.

Št. 700-04/89-7/64
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Št. 714-01/89-1/85
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4161.
4159.

Sklep o imenovanju na sodniško mesto
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000,
26/2001-PZ in 56/2002- ZJU), prvega odstavka 258.c
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83
– popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni
list RS, št. 10/91, I-17/91-ZUDE, 13/93, 66/93, 39/96
– odl. US, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US,
87/97, 73/98, 31/2000, 33/2000 – odl. US in 24/2001)
in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 27. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjeta Cotman, na sodniško mesto sodnice za prekrške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Na podlagi prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99,
28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002- ZJU) in četrtega odstavka 24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98 in 48/2001 in 67/2002) ter
112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 27. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega
sodnika na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije
Imenuje se:
Andrej Pruša, na sodniško mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-04/89-7/64
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.

Št. 716-01/89-2/105
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4162.
4160.
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Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne
sodnice na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99,
28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in četrtega odstavka 24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98 in 48/2001 in 67/2002) ter
112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 27. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju na sodniško mesto vrhovne
sodnice na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije
Imenuje se: Barbara Šefer, na sodniško mesto vrhovne
sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Sklep o imenovanju na sodniško mesto
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99,
28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002- ZJU) in četrtega odstavka 24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98 in 48/2001 in 67/2002) ter
112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega
sodnika na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije
Imenuje se:
Aljoša Rupel, na sodniško mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
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Št. 700-04/89-7/65
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4163.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

Uradni list Republike Slovenije

4165.

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za dolgoletno delo na področju javne uprave in posebej za prispevek k razvoju upravne stroke podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Janezu Strojanšku.
Št. 996-01-37/2002
Ljubljana, dne 25. septembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju
suverenosti Republike Slovenije podeljujem ob osemdesetletnici
Zlati častni znak svobode Republike Slovenije Janezu
Stanovniku.
Št. 996-01- 35/2002
Ljubljana, dne 25. septembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4164.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

4166.

Št. 996-01- 36/2002
Ljubljana, dne 25. septembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko podeljujem
Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
Aleksandru Kwaśniewskemu, predsedniku Republike
Poljske.
Št. 996-01- 38/2002
Ljubljana, dne 25. septembra 2002.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za bogato literarno in družbeno angažirano delo na
področju kulture podeljujem ob sedemdesetletnici
Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Petru
Božiču.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4167.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
republiki Braziliji

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

Uradni list Republike Slovenije

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
republiki Braziliji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji s sedežem v
New Yorku imenujem Romana Kirna.
Št. 001-09-14/02
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4168.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Malto podeljujem
Zlati častni znak svobode Republike Slovenije prof.
Guidu de Marcu, predsedniku Republike Malte.
Št. 996-01-39/2002
Ljubljana, dne 30. septembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
4169.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Maribor

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I ter Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00),
35. člena in prvega odstavka 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94 in 22/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno
gledališče Maribor

Št.
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I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija ustanovi javni zavod Slovensko narodno gledališče Maribor (v nadaljevanju:
zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in
zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Zavod izvaja program in projekte umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih gledaliških, opernih in
plesnih predstav, koncertnih in drugih kulturnih dejavnosti.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Slovensko narodno gledališče Maribor je bilo ustanovljeno 27. 9. 1919; ustanovitveni akt je bil dopolnjen z odločbo MLO Maribor, št. 422/52, z dne 28. 6. 1952 in Odločbo o uskladitvi odločbe o ustanovitvi SNG Maribor, št.
022-12/85-07 z dne 19. 6. 1986; ustanovljeno je bilo za
izvajanje umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja ter obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Zavod je pravni naslednik Slovenskega narodnega gledališča Maribor, s sedežem v Mariboru, Slovenska ulica 27,
vpisan v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v
Mariboru pod registrsko številko 397-00.
3. člen
Ime zavoda: Slovensko narodno gledališče Maribor.
Skrajšano ime: SNG Maribor.
Sedež javnega zavoda: Maribor, Slovenska ulica 27.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Mariboru pod registrsko številko 397-00.
4. člen
Organizacija javnega zavoda:
Javni zavod sestavljajo organizacijske enote (OE) Drama, Opera in balet, Tehnika ter Uprava s skupnimi strokovnimi službami. Organizacijske enote niso pravne osebe.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod izvaja naslednje naloge, kot javno službo:
– izvaja gledališke, operne in plesne predstave,
– sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami izvaja
koncerte in plesne prireditve,
– organizira gledališke, plesne in glasbene delavnice,
– organizira gledališki festival Borštnikovo srečanje,
– nudi domicil mednarodnemu tekmovanju opernih pevcev Ondina Otta,
– skrbi za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
– skrbi za gledališko, operno in baletno kulturno vzgojo mladih, slovenskim avtorjem omogoča predstavljanje novih del, vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom ter novimi umetniškimi stremljenji,
– omogoča umetniški razvoj najbolj talentiranim mladim umetnikom,
– skrbi za kulturni razvoj z izdajanjem gledaliških listov
in drugih publikacij, neguje strokovno in publicistično refleksijo, skrbi za dokumentiranje in arhiviranje,
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– z organizacijo gostovanj drugih domačih in tujih gledališč skrbi za predstavitev kvalitetne umetniške produkcije,
– z gostovanji v Sloveniji predstavlja lastno umetniško
produkcijo,
– z gostovanji v tujini predstavlja svojo umetniško produkcijo,
– drugim izvajalcem kulturnih programov nudi prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnično pomoč,
– umetniškim šolam omogoča predstavitve umetniške
produkcije (koncerti, balet…),
– sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami v
zamejstvu in tujini,
– sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih sosednjih regij,
– vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti in omogoča uporabo svojih prostorskih in tehničnih
zmogljivosti za druge javne kulturne prireditve.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v
skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– O/ 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/ 92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– DB/ 18.100 proizvodnja usnjenih oblačil,
– DB/ 18.220 proizvodnja drugih vrhnjih oblačil,
– DC/ 19.300 proizvodnja obutve,
– DD/ 20.300 stavbno mizarstvo,
– DD/ 20.510 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/ 20.520 proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja,
– DE/ 21.250 proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona,
– DE/ 22.110 izdajanje knjig,
– DE/ 22.120 izdajanje časopisov,
– DE/ 22.130 izdajanje revij in periodike,
– DE /22.310 razmnoževanje zvočnih zapisov,
– DE /22.320 razmnoževanje video zapisov,
– DE /22.330 razmnoževanje računalniških zapisov,
– DH/ 25.240 proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas,
– DJ/ 28.750 proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
– DN/ 36.140 proizvodnja drugega pohištva,
– G/ 52.710 popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov,
– H/ 55.301 dejavnost restavracij in gostiln,
– H/ 55.303 dejavnost slaščičarn, kavarn,
– I/ 60.230 drug kopenski potniški promet,
– I/ 60.240 cestni tovorni promet,
– K/ 74.872 oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– O/ 93.021 frizerska dejavnost.
7. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. Pred izdajo soglasja k spremembi dejavnosti zavoda ali sprejetjem drugega akta, s katerim ustanovitelj spremeni dejavnost ali naloge zavoda iz predhodnega
člena, je ustanovitelj dolžan pridobiti mnenje lokalne skupnosti, kjer je sedež zavoda. Lokalna skupnost mora podati
mnenje v roku 30 dni od poziva, sicer se šteje, da je mnenje
pozitivno.
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III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Uprava
9. člen
Upravo sestavljajo:
– poslovni direktor zavoda,
– programski direktor OE Drama,
– programski direktor OE Opera in balet,
– programski direktor OE Tehnika.
10. člen
Poslovni direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda.
Poslovnega direktorja imenuje in razrešuje minister,
pristojen za kulturo, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda ter pristojnega organa lokalne skupnosti, kjer je sedež zavoda, ki
morajo podati mnenje k predlaganemu kandidatu v roku 20
dni od prejema poziva, sicer se šteje za pozitivno.
Mandat poslovnega direktorja traja pet let, po izteku te
dobe je lahko ponovno imenovan.
11. člen
Za poslovnega direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na
vodstvenih mestih,
– poznavanje področja uprizoritvenih dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in
pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Kandidati za poslovnega direktorja morajo v prijavi na
razpis predložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih
letih.
Dodatni pogoji se lahko določijo v statutu zavoda.
12. člen
Poslovni direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese v skladu s
statutom opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili.
13. člen
Programski direktor vodi strokovno delo posamezne
organizacijske enote in odgovarja za strokovnost dela organizacijske enote.
Programske direktorje imenuje strokovni svet na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju ustanovitelja.
Mandati poslovnih direktorjev trajajo pet let.
14. člen
Za programskega direktorja OE Drama je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo umetniške ali
humanistične smeri,
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja gledališko dramske dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in
pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Kandidati morajo v prijavi na razpis predložiti koncept
dela za mandatno obdobje.
Dodatni pogoji se lahko določijo v statutu zavoda.
15. člen
Za programskega direktorja OE Opera in balet je lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo glasbene ali baletne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju baletne
ali operne dejavnosti,
– poznavanje področja glasbeno – scenske dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in
pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje operno baletnega ansambla.
Kandidati morajo v prijavi na razpis predložiti koncept
dela za mandatno obdobje.
Dodatni pogoji se lahko določijo v statutu zavoda.
16. člen
Za programskega direktorja OE Tehnika je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo tehnične ali organizacijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje gledališko tehnične dejavnosti za potrebe dramske, operno baletne in koncertne produkcije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in
pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Dodatni pogoji se lahko določijo v statutu zavoda.
Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada
Republike Slovenije, in sicer dva na predlog ministrstva,
pristojnega za kulturo in enega na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti, kjer je sedež zavoda;
– trije predstavniki delavcev ter
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, na podlagi
javnega poziva.
Lokalna skupnost mora predlagati kandidata v roku 30
dni od prejema poziva, sicer ga imenuje Vlada Republike
Slovenije brez predloga lokalne skupnosti.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Po preteku
mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
Predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda izmed
predstavnikov ustanovitelja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina članov sveta.
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Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta, programa dela in finančnega načrta ter letnega poročila, ki se sprejema z večino glasov vseh
članov sveta zavoda.
18. člen
Svet zavoda sprejme statut, program dela, finančni načrt, letno poročilo in splošne akte zavoda, za katere je tako
določeno v statutu, opravlja nadzor nad poslovanjem zavoda
ter druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Statut zavoda in njegove spremembe začnejo veljati,
ko da nanj soglasje ustanovitelj.
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme svet zavoda
na skupen predlog poslovnega in programskih direktorjev
in po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata zavoda.
K aktu o sistemizaciji daje soglasje minister, pristojen
za kulturo.
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati,
ko da nanj soglasje minister, pristojen za kulturo.
Strokovni svet
19. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni svet.
Strokovni svet sestavlja devet članov, ki jih imenuje
svet zavoda, in sicer:
– predsednika in štiri člane imenuje izmed strokovnih
delavcev zavoda in strokovnjakov s področja dela zavodov
po svoji izbiri,
– štiri člane imenuje na predlog Kulturniške zbornice
Slovenije.
Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s področja dela zavoda in daje programskim direktorjem ter svetu
mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Način imenovanja in trajanje mandata ter naloge strokovnega sveta natančneje določi statut.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
Zavod upravlja z vsem premoženjem, s katerim je doslej upravljal njegov pravni prednik iz 2. člena.
Premoženje iz prejšnjega odstavka je last Republike
Slovenije, na podlagi pogodbe o prenosu ustanoviteljskih
pravic in obveznosti do javnega zavoda Slovenskega narodnega gledališča Maribor z dne 25. 9. 2002.
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
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V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

Uradni list Republike Slovenije
Št. 641-00/2002-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.

23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
24. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z
nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
25. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, ki ga ima v upravljanju. Subsidiarno odgovarja za
njegove obveznosti Republika Slovenija do višine sredstev,
ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna Republike
Slovenije za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last
ustanovitelja.
Zavod vsako leto pripravi program dela, finančni načrt
in letno poročilo zavoda ter jih posreduje ustanovitelju v
soglasje.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4170.

Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada

Na podlagi 57. člena zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 22/00) in 1. člena zakona o Filmskem skladu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94, 22/00 in
59/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTA
o ustanovitvi Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada
1. člen
V naslovu akta o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00,
111/00, 66/01 in 84/01) se beseda »akt« nadomesti z
besedo »sklep«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se črtata besedi »kreditov ali«.
3. člen
V tretji alinei prvega odstavka 4. člena se črta beseda
»nepovratnih«.
V osmi alinei prvega odstavka 4. člena se za besedo
»scenaristike« dodata besedi »in projektov«.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do
takrat opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega sklepa nadaljuje z delom dosedanji poslovni direktor zavoda kot vršilec dolžnosti poslovnega direktorja, in sicer do imenovanja novega poslovnega
direktorja v skladu s tem sklepom in statutom. Postopek za
imenovanje novega direktorja se prične najkasneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa.
Programski direktorji nadaljujejo delo kot programski
direktorji do izteka mandata.
27. člen
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v treh mesecih od konstituiranja sveta zavoda. Do sprejema novega
statuta velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso v
nasprotju z zakoni in tem sklepom.
Akt o sistemizaciji delovnih mest mora biti sprejet v treh
mesecih od imenovanja vseh organov. Do sprejema novega
akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki ni
v nasprotju z zakoni in tem sklepom.
28. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
V 6. členu se del besedila, ki se glasi: »Organi sklada
so« nadomesti z besedilom:
»Organa sklada sta«.
Na koncu druge alinee 6. člena se namesto vejice
postavi pika in črta tretja alinea.
5. člen
V šesti alinei prvega odstavka 8. člena se besede »poslovnega in programskega direktorja« nadomestijo z besedo
»upravo«.
Črta se sedma alinea prvega odstavka 8. člena.
6. člen
V prvem stavku prvega odstavka 10. člena se besede
»poslovnega ali programskega direktorja sklada« nadomesti
z besedo »uprave«.
V drugem stavku prvega odstavka 10. člena se besedi
»član uprave« nadomestita z besedo »uprava«.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Uprava sklada ima enega člana (v nadaljevanju: direktor), ki ga imenuje in razrešuje nadzorni svet sklada na
podlagi javnega razpisa.
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Javni razpis določi nadzorni svet.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovno
popolnoma sposobna in ki ni bila pravnomočno nepogojno
obsojena na kazen zapora več kot 3 mesece, če še ni
izbrisana.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora direktor
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo;
– najmanj pet let vodstvenih izkušenj na področju poslovanja ali filmske dejavnosti;
– poznati področje dela sklada;
– imeti sposobnosti za organizacijo in vodenje dela;
– izkazati aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z
direktorjem pogodbo o zaposlitvi predsednik nadzornega
sveta.«
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja sklad,
– organizira in vodi poslovanje sklada,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost poslovanja,
– odgovarja za zakonito, namensko, učinkovito in gospodarno ravnanje s premoženjem in s sredstvi v upravljanju
sklada,
– predlaga poslovno politiko, zlasti razvojni načrt, poslovni načrt in finančni načrt,
– odloča v skladu s finančnim načrtom o (so)financiranju programov in projektov, katerih skupna vrednost (so)financiranja posameznega programa ali projekta znaša do
deset milijonov slovenskih tolarjev,
– odloča o (so)financiranju programov in projektov v
vrednosti nad deset milijonov slovenskih tolarjev v skladu s
finančnim načrtom in po predhodnem soglasju nadzornega
sveta,
– določa splošne pogoje poslovanja in organizacijo
sistema notranje kontrole ter druge splošne akte sklada ter
jih predloži v soglasje nadzornemu svetu,
– sklepa pogodbe o sofinanciranju programov in projektov,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada,
– poroča nadzornemu svetu o izvajanju poslovne politike sklada in predlaga poslovno poročilo,
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo,
– na podlagi poslovnega in finančnega načrta ter programa sklada odloča do določenega obsega o razporejanju
sredstev sklada med letom po posameznih postavkah in o
nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev sklada ter o
nabavi in porabi obratnih sredstev,
– imenuje člane strokovno-programskih komisij, po
predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– spremlja, nadzira in ocenjuje izvajanje letnega programa s strani izvajalcev projektov,
– pripravlja v sodelovanju s strokovno-programskimi komisijami strokovne analize kinematografskih dejavnosti in z
njimi seznanja nadzorni svet,
– predlaga, na osnovi mnenja strokovno-programskih
komisij, kriterije za podeljevanje nagrad in priznanj za vrhun-
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ske dosežke na področju kinematografije in za življenjsko
delo filmskega ustvarjalca,
– opravlja druge naloge, določene s splošnimi akti sklada, zakoni in drugimi predpisi.
Direktor odgovarja skladu za škodo, ki je nastala zaradi
njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.«
9. člen
V prvem stavku 13. člena se črta beseda »Poslovni«.
10. člen
V naslovu 14. člena se črtajo besede »poslovnega in
programskega«.
V prvem odstavku 14. člena se črtajo besede »poslovni
ali programski«.
V drugem odstavku 14. člena se črtajo besede »poslovni ali programski«.
11. člen
V prvem odstavku 15. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Postopek javnega razpisa se uredi s
splošnim aktom sklada. «
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Odločitve o sofinanciranju programov in projektov
sprejema direktor na podlagi mnenja strokovno-programskih komisij v skladu s tem sklepom, poslovno politiko,
splošnimi akta sklada in drugimi veljavnimi predpisi.«
12. člen
Črta se 16. člen.
13. člen
V prvem odstavku 17. člena se črta beseda »programskega«.
V drugem odstavku 17. člena se črta beseda »Programski«.
14. člen
V drugem stavku 19. člena se namesto vejice za besedo »mest« namesto vejice postavi pika, preostalo besedilo
se črta.
15. člen
V tretjem odstavku 24. člena se črta beseda »poslovni«.
16. člen
Postopki javnih razpisov o (so)financiranju programov
in projektov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega sklepa, se izvedejo po dosedanjih predpisih in splošnih aktih
sklada.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 643-03/2001-5
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
4171.

Pravilnik o programih posebnega pomena

Na podlagi petega in šestega odstavka 82. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ministrica za kulturo
izdaja

PRAVILNIK
o programih posebnega pomena
1. člen
S tem pravilnikom se določijo natančnejša merila za
opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, pogoji in postopek za pridobitev statusa lokalnega oziroma regionalnega,
študentskega in nepridobitnega radijskega in televizijskega
programa.
Programske vsebine lokalnih, regionalnih, študentskih in
nepridobitnih radijskih in televizijskih programov
2. člen
Programske vsebine lokalnih oziroma regionalnih, študentskih ter nepridobitnih radijskih in televizijskih programov
so namenjene:
– zagotavljanju objektivnega in nepristranskega obveščanja prebivalcev lokalnih, regionalnih, študentskih ali drugih skupnosti o političnih, kulturnih, verskih, gospodarskih
in drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in delo;
– uravnoteženemu zastopanju vseh legitimnih interesov v dani lokalni, regionalni, študentski ali drugi skupnosti,
tudi tistih, ki prihajajo s strani manjšinskih družbenih skupin;
pri čemer se zainteresiranim družbenim skupinam dopusti
možnost neposrednega sodelovanja v programu;
– predstavljanju izvirne produkcije slovenskih avdiovizualnih ali radiofonskih avtorskih del;
– razvoju kulture in ohranjanju kulturne dediščine;
– izobraževanju;
– spodbujanju dialoga in sožitja med ljudmi na temelju
spoštovanja človekovega dostojanstva ter drugih človekovih
pravic in temeljnih svoboščin;
– negovanju kulture govora in izražanja.
3. člen
Pri ugotavljanju skladnosti programskih vsebin radijskega ali televizijskega programa s programskimi zahtevami
za lokalne oziroma regionalne, študentske ali nepridobitne
programe se upošteva zlasti:
– obseg lastne produkcije,
– obseg produkcije lastnega informativnega programa,
– obseg produkcije slovenskih avdiovizualnih ali radiofonskih avtorskih del,
– žanrsko in tematsko raznovrstnost programske ponudbe.
4. člen
Lokalne oziroma regionalne vsebine so informativne,
kulturno-umetniške, izobraževalne, otroške in mladinske,
verske, športne in kulturno-zabavne programske vsebine iz
pravilnika o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije
(Uradni list RS, št. 77/02), s tematiko, ki izhaja iz lokalnega oziroma regionalnega območja, kateremu je namenjen
določen lokalni ali regionalni radijski ali televizijski program, oziroma je pomembna za njegove poslušalce ali
gledalce.
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Pogoji in postopek za pridobitev statusa lokalnega oziroma
regionalnega radijskega ali televizijskega programa
5. člen
Lokalni oziroma regionalni radijski programi morajo v
dnevnem oddajnem času med 6. in 20. uro vsebovati najmanj 30 odstotkov lokalnih oziroma regionalnih vsebin lastne produkcije.
Lokalni oziroma regionalni televizijski programi morajo
v dnevnem oddajnem času med 8. in 24. uro vsebovati
najmanj 30 odstotkov lokalnih oziroma regionalnih vsebin
lastne produkcije.
Minimalni čas oddajanja lokalnega televizijskega programa znaša 3 ure dnevno in 4 dni v tednu.
Minimalni čas oddajanja regionalnega televizijskega
programa znaša 5 ur dnevno in se mora predvajati vsakodnevno.
Izjemoma lahko pridobi status lokalnega programa
tudi program, ki ne dosega predpisanega deleža lokalnih
vsebin lastne produkcije iz tega člena, če se tak program
razširja na demografsko ogroženem ali gospodarsko nerazvitem območju in če na tem območju ni drugega lokalnega programa.
6. člen
V deležu iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena morajo biti zastopane informativne in kulturno-umetniške
programske vsebine iz 4. člena tega pravilnika ter programske vsebine iz vsaj še ene druge vrste programskih vsebin,
ki so opredeljene v 4. členu tega pravilnika.
V tedenski programski shemi morajo biti zastopane
programske vsebine iz vsaj petih različnih vrst programskih
vsebin iz 4. člena tega pravilnika.
7. člen
Lokalni oziroma regionalni radijski in televizijski programi morajo izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– da je v programu zagotovljeno objektivno in nepristransko obveščanje prebivalcev lokalne oziroma regionalne
skupnosti ter uravnoteženo predstavljanje različnih mnenj in
stališč o političnih, kulturnih, verskih, gospodarskih in drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in delo;
– da je imenovan programski odbor, v katerem so zastopani interesi lokalne oziroma regionalne skupnosti s področja gospodarstva, kulture, izobraževanja in športa ter
izdajatelja programa;
– da so programske vsebine pretežno lokalnega oziroma regionalnega značaja in jih sooblikujejo prebivalci lokalne oziroma regionalne skupnosti;
– da razširjajo programske vsebine iz življenja in dela
Slovencev v zamejstvu, pripadnikov italijanske in madžarske
skupnosti ter Romov, če so vidne in slišne na območjih, kjer
te skupnosti živijo;
– da je v primerjavi z ostalimi radijskimi oziroma televizijskimi programi, ki izpolnjujejo kriterije iz tega člena in
oddajajo na istem območju, v dnevnem času tega programa
zagotovljen večji delež programskih vsebin lokalnega ali regionalnega značaja.
8. člen
Status lokalnega oziroma regionalnega radijskega ali
televizijskega programa se lahko dodeli na pisno vlogo izdajatelja programa, oziroma izdajateljev programov v skladu z
drugim odstavkom 79. člena zakona o medijih, naslovljeno
na Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija).
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9. člen
Izdajatelji televizijskih in radijskih programov, ki imajo
status lokalnega programa posebnega pomena, se lahko
skladno z drugim odstavkom 79. člena zakona o medijih,
organizacijsko in programsko povežejo za izdajanje regionalnega programa v mreži, pod naslednjimi pogoji:
– da vsak od povezanih izdajateljev oddaja na območju, za katerega mu je bilo izdano radijsko dovoljenje, vsak
dan med 6. in 20. uro za radijske programe ter 8. in 24. uro
za televizijske programe najmanj 2 uri lokalnih programskih
vsebin lastne produkcije;
– da skupna lastna produkcija povezanih izdajateljev, v
katero se ne všteva program iz prejšnje alinee, vsak dan
med 6. in 20. uro za radijske programe ter 8. in 24. uro za
televizijske programe obsega najmanj 25 odstotkov regionalnih programskih vsebin, ki se oddajajo prek mreže;
– da vsak od povezanih izdajateljev pridobi predhodno
soglasje agencije, če bi se zaradi povezovanja za oddajanje
regionalnega programa bistveno spremenila njegova programska zasnova;
– da povezani izdajatelji oblikujejo skupno programsko
zasnovo in pisni pravni akt o načinu njenega izvajanja, ter
oba dokumenta pošljejo pristojnemu ministrstvu zaradi vpisa
v razvid, v skladu z določbami 12. člena zakona o medijih;
– da povezani izdajatelji s posebnim aktom imenujejo
odgovornega urednika skupnega programa, ki odgovarja za
razširjanje programskih vsebin v skladu z zakonom o medijih, in akt o imenovanju pošljejo pristojnemu ministrstvu v 15
dneh pred začetkom delovanja mreže.
Regionalna mreža iz tega člena se glede programskih
zahtev in omejitev za regionalne programe posebnega pomena iz tega pravilnika in iz zakona o medijih obravnava kot
enoten televizijski ali radijski program, razen če določbe
tega člena določajo drugače.

dni predvajanja oziroma jih posname sama ali pridobi od
zunanjega izvajalca.

10. člen
Vlogi za pridobitev statusa lokalnega ali regionalnega
programa je treba priložiti:
– akt o ustanovitvi programskega odbora,
– programsko zasnovo, iz katere je razvidno, da so
programske vsebine pretežno lokalnega oziroma regionalnega značaja in jih sooblikujejo prebivalci lokalne oziroma
regionalne skupnosti ter da razširjajo programske vsebine iz
življenja in dela Slovencev v zamejstvu, pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter Romov, če so vidne
ali slišne na območjih, kjer te skupnosti živijo,
– predvideno tedensko programsko shemo,
– aktualen tedenski spored programa.
V primeru, da za status regionalnega programa zaprosi
več izdajateljev programov s statusom lokalnega programa,
ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena tega pravilnika, je
treba vlogi priložiti še:
– skupno programsko zasnovo in pisni pravni akt o
načinu njenega izvajanja,
– akt o imenovanju odgovornega urednika skupnega
programa.

15. člen
Izdajatelj radijskega ali televizijskega programa ne more ponovno zaprositi za pridobitev statusa lokalnega oziroma
regionalnega programa pred iztekom 6 mesecev od pravnomočnosti zavrnilne odločbe.

11. člen
Agencija po prejemu popolne vloge preveri analize radijskih ali televizijskih programov bodisi na podlagi posnetkov programa, ki jih sama posname, jih naroči pri zunanjih
izvajalcih ali jih pridobi od izdajatelja programa, ki prosi za
status.
Če agencija oceni, da pridobljeni posnetki ne odražajo
resnične slike obravnavanega radijskega ali televizijskega
programa, lahko od vložnika zahteva posnetke za dodatne

12. člen
Po opravljenem preverjanju radijskega ali televizijskega
programa agencija pošlje izpis kodiranja programa vložniku,
čigar program je bil pregledan. Ta lahko nato v roku 8 dni
poda obrazložene pisne pripombe k opredelitvam delov programa, na podlagi katerih agencija ponovno preveri morebitne sporne opredelitve delov programa.
13. člen
Obravnavano vlogo za status lokalnega ali regionalnega programa s končno analizo programa vložnika agencija
posreduje Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
in ga zaprosi za predhodno mnenje o vložnikovem izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa lokalnega ali regionalnega programa. Ministrstvo posreduje mnenje najpozneje v 15
dneh od dne prejema zaprosila agencije.
Če agencija v tem času od ministrstva ne prejme mnenja, šteje, da ministrstvo nima pripomb, in nadaljuje postopek.
14. člen
Vlogo za pridobitev statusa s poročilom o opravljeni
analizi programa in mnenjem ministrstva agencija posreduje
Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet), ki jo uvrsti na
dnevni red prve seje po prejemu.
Svet na podlagi predloženega gradiva izda ustrezen
sklep, s katerim agenciji predlaga, naj vložniku dodeli oziroma ne dodeli statusa lokalnega oziroma regionalnega programa.
Na podlagi sklepa sveta agencija izda vložniku ustrezno odločbo in hkrati o tem obvesti ministrstvo.

16. člen
Če se na podlagi opravljenega strokovnega nadzora
lokalnega oziroma regionalnega radijskega ali televizijskega
programa ugotovi, da program ne ustreza kriterijem iz zakona in pravilnika, ki urejata te programe, svet sprejme sklep, s
katerim agenciji predlaga, da programu status odvzame.
Na podlagi sklepa sveta agencija izda odločbo, s katero izdajatelju lokalnega oziroma regionalnega programa odvzame status ter hkrati o tem obvesti ministrstvo.
Pogoji in postopek za pridobitev statusa radijskega ali
televizijskega študentskega programa
17. člen
Status študentskega programa lahko pridobijo radijski
ali televizijski programi, katerih izdajatelj je študentska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja delovanje in dejavnost
samoupravne študentske skupnosti študentov Slovenije, in
s svojim temeljnim pravnim aktom.
Programske vsebine študentskega programa so informacije vseh vrst in avtorska dela, katerih namen je obveščanje ter zadovoljevanje izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetniških, kulturnih in drugih potreb študentske in
širše javnosti.
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18. člen
Vlogi za pridobitev statusa študentskega programa, naslovljeni na agencijo, je treba priložiti:
– pravne akte, ki določajo:
– da izdajatelj uporablja presežek prihodkov nad odhodki samo za dejavnost, za katero je ustanovljen;
– način delovanja medija, način in pogoje za imenovanje in razreševanje odgovornega urednika, pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom, osnovna medsebojna
razmerja znotraj uredništva in stopnjo avtonomije uredništva
pri urejanju razmerij znotraj uredništva v skladu z določili
zakona o medijih;
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni;
– programsko zasnovo in tedensko programsko shemo, iz katerih je razvidno, ali so programske vsebine pretežno namenjene študentski javnosti in ali program vsebuje
zahtevane programske vsebine za študentske programe;
– seznam programskih sodelavcev (redno zaposlenih in pogodbenih ter študentov, ki prejemajo izplačila prek
študentskega servisa), ki izkazuje, da je večina sodelavcev,
ki ustvarjajo in razširjajo programske vsebine študentskega
programa, študentov.
19. člen
Vlogo za pridobitev statusa s prilogami iz prejšnjega
člena agencija posreduje svetu, ki jo uvrsti na dnevni red
prve seje po prejemu.
Za nadaljnji postopek do izdaje ustrezne odločbe se
smiselno uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka
14. člena ter 15. in 16. člen tega pravilnika.
Pogoji in postopek za pridobitev statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa
20. člen
Nepridobitni radijski oziroma televizijski program mora
v dnevnem oddajnem času obsegati najmanj 30 odstotkov
lastne produkcije informativnih, umetniških, izobraževalnih
in kulturno-zabavnih vsebin.
Vlogi za pridobitev statusa nepridobitnega programa,
naslovljeni na ministrstvo, je treba priložiti:
– pravne akte, ki izkazujejo, da izdajatelj, ki je pravna
oseba, uporablja presežek prihodkov nad odhodki oziroma
dobiček od dejavnosti samo za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti;
– programsko zasnovo, iz katere je razvidno, da program vsebuje zahtevane programske vsebine za nepridobitne programe;
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni;
– izjavo, da plače zaposlenih ter nadomestila za plače
članov organov upravljanja in nadzora pri izdajatelju ter druga nadomestila (potni stroški, dnevnice itd.) ne presegajo
tarif, ki jih veljavni predpisi in kolektivna pogodba zaposlenih
v kulturi določajo za javne zavode.
21. člen
Vloga je popolna, če vsebuje vse priloge iz drugega
odstavka prejšnjega člena.
Po prejemu popolne vloge ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena. Če
ministrstvo ugotovi, da so pogoji izpolnjeni, posreduje vlogo
skupaj s poročilom o izpolnjevanju pogojev agenciji, ki postopa po 11. in 12. členu tega pravilnika.
22. člen
Vlogo s poročilom o izpolnjevanju pogojev za status
nepridobitnega programa iz prejšnjega člena tega pravilnika ter končno analizo programa vložnika agencija posredu-

Uradni list Republike Slovenije
je svetu. Svet zadevo obravnava na prvi seji po prejemu
gradiva.
Svet na podlagi predloženega gradiva izda ustrezen
sklep, s katerim ministrstvu poda svoje mnenje glede dodelitve statusa nepridobitnega programa.
Sklep sveta se pošlje ministrstvu, ki izda ustrezno odločbo in o tem obvesti svet in agencijo.
23. člen
Če se ugotovi, da nepridobitni program ne izpolnjuje
več pogojev za tovrstne programe posebnega pomena, mu
ministrstvo, po predhodnem mnenju sveta, status z odločbo
odvzame.
Radijski in televizijski programi Radiotelevizije Slovenije
24. člen
Javno službo produkcije in razširjanja nacionalnih radijskih in televizijskih programov, ki so v javnem in kulturnem
interesu Republike Slovenije, vključno z radijskimi in televizijskimi programi italijanske in madžarske narodne skupnosti ter drugimi programi v skladu s posebnim zakonom,
izvaja javni zavod Radiotelevizija Slovenija.
Posebne programske zahteve za programe Radiotelevizije Slovenija določa zakon o medijih.
Nadzor
25. člen
Nadzor nad izvajanjem programskih zahtev iz tega pravilnika izvaja agencija.
Financiranje
26. člen
Financiranje programov iz 1. člena tega pravilnika ureja
poseben pravilnik, ki ga sprejme ministrstvo na predlog
sveta najkasneje do 15. decembra 2002.
Končna določba
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-561-4
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

4172.

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih
evidenc s področja zaposlovanja

Na podlagi 72. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odl. US
RS, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in
socialne zadeve
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PRAVILNIK
o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc
s področja zaposlovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja uradnih
evidenc, ki jih na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon)
vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
(vrste evidenc)
Zavod vodi evidence:
– brezposelnih oseb,
– oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov,
– brezposelnih oseb, ki jim pravice po zakonu mirujejo,
– štipendistov,
– oseb, ki so vključene v programe aktivne politike
zaposlovanja.
Oseba je lahko vodena v več evidencah istočasno, če
izpolnjuje pogoje za vodenje v vsaki od evidenc, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom. Če je oseba vodena v
evidenci brezposelnih oseb, je lahko istočasno vodena še v
evidenci oseb, ki so vključene v program aktivne politike
zaposlovanja ter v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice
po zakonu mirujejo.
Osebe, ki so vodene v evidenci štipendistov ter osebe,
ki so prijavljene pri zavodu na podlagi drugih zakonov, ne
morejo biti vodene v nobeni od drugih evidenc, ki jih vodi
zavod.
Podlaga za prehod oseb med evidencami je zaposlitveni načrt. Kriterije za prehod oseb iz evidence brezposelnih
oseb v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi
drugih zakonov, izdela zavod skupaj z pristojno institucijo,
na katero se posamezni zakon nanaša, ter jih izda v obliki
organizacijskega predpisa.
3. člen
(izdaja potrdila o vpisu v evidence)
Zavod izda osebi, vpisani v evidence iz 2. člena tega
pravilnika, potrdilo o vpisu v evidenco na njeno zahtevo.
Če oseba ne izpolnjuje pogojev za vpis v evidenco, ji
zavod na njeno zahtevo izda odločbo o zavrnitvi vpisa v
evidenco.
4. člen
(enotna metodologija)
Evidence se vodijo računalniško po enotnih metodoloških načelih in standardih, ki jih določi zavod.
Evidence se vodijo tako, da se podatki iz vsebin evidenc vnašajo v obrazce, v sredstva za avtomatsko obdelavo
podatkov in druga sredstva za vodenje evidenc.
5. člen
(uporaba podatkov evidence)
Podatki iz evidenc iz prejšnjega člena se smejo uporabljati samo za potrebe izvajanja nalog zavoda in pooblaščenih organizacij iz 6. člena zakona, za uveljavljanje pravic
s področja socialne varnosti pri pristojnih institucijah ter za
statistične ali znanstveno raziskovalne namene.
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6. člen
(varovanje osebnih podatkov)
Osebe, ki so zaposlene v zavodu ali v pooblaščeni
organizaciji iz 6. člena zakona, morajo vsebino osebnih
podatkov iz evidenc, ki jih vodi zavod, varovati kot uradno
tajnost.
Dolžnost varovanja tajnosti iz prejšnjega odstavka traja
tudi po prenehanju delovnega razmerja pri zavodu oziroma
pri pooblaščeni organizaciji.
Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov iz evidenc in notranji nadzor določi zavod.
7. člen
(obveščanje javnosti)
Zavod o statističnih podatkih iz evidenc po tem pravilniku obvešča javnost in druge pristojne institucije in organe, ki
jih je po predpisih dolžan obveščati.
8. člen
(arhiviranje podatkov iz evidenc)
Zavod je dolžan po prenehanju vodenja posamezne
osebe v evidenci hraniti podatke:
– 50 let za evidenco brezposelnih oseb,
– 5 let za evidenco štipendistov osebno dokumentacijo štipendistov,
– 5 let za evidenco oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja,
– 5 let za evidenco brezposelnih oseb, ki jim pravice
po zakonu mirujejo,
– 5 let za evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na
podlagi drugih zakonov.
Podrobnejša navodila o načinu hranjenja podatkov določi zavod.
9. člen
(posredovanje sprememb podatkov)
Osebe, ki se vodijo v evidencah iz 2. člena tega pravilnika, so dolžne zavodu sporočiti spremembe podatkov, ki
vplivajo na izpolnjevanje pogojev za uvrstitev v evidence
oziroma na prenehanje vodenja v evidencah, najkasneje v
roku 3 dni od nastanka spremembe.
10. člen
(posredovanje podatkov med zavodom in pooblaščenimi
organizacijami ter skladi dela)
Zavod mora posredovati podatke iz evidence brezposelnih oseb pooblaščenim organizacijam iz 6. člena zakona,
ki so nujni zaradi posredovanja zaposlitve in dela, izdelave
zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja.
Pooblaščene organizacije iz 6. člena zakona in skladi
dela so dolžni o vseh aktivnostih, ki jih izvajajo za brezposelne osebe, obveščati zavod. Zavod podatke, pridobljene od
pooblaščenih organizacij in skladov dela vpisuje v evidenco
brezposelnih oseb in v evidenco oseb, ki so vključene v
programe aktivne politike zaposlovanja.
Podrobnejša navodila o vsebini in načinu posredovanja
podatkov sprejme zavod.
11. člen
(neposredna izmenjava podatkov)
Zavod, centri za socialno delo, pristojni davčni organi
in drugi državni organi lahko neposredno izmenjujejo podatke iz evidenc, ki jih vodijo.
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12. člen
(namen vodenja evidenc)
Podatki iz evidenc se vodijo za potrebe izvajanja nalog
zavoda in pooblaščenih organizacij iz 6. člena zakona, za
uveljavljanje pravic s področja socialne varnosti pri pristojnih
institucijah ter za statistične ali znanstveno raziskovalne namene.
II. EVIDENCA BREZPOSELNIH OSEB
13. člen
(pogoji za vpis v evidenco)
V evidenco brezposelnih oseb se lahko vpišejo in se v
njej vodijo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon.
14. člen
(datum pričetka vodenja evidence)
Zavod prične voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb
z dnem prijave pri zavodu. S tem dnem se pričnejo voditi v
evidenci tudi osebe, ki so morale svojo upravičenost za vpis
v evidenco brezposelnih oseb utemeljevati z dodatno dokumentacijo in so jo naknadno dostavile v roku, ki ga je določil
zavod.
15. člen
(način prijave v evidence)
V evidenco brezposelnih oseb se mora oseba zavodu
prijaviti osebno. Ob prijavi predloži osebni dokument in delovno knjižico ter izpolni obrazec, ki ga v ta namen pripravi
zavod.
Če se oseba zaradi zdravstvenih ali drugih objektivnih
razlogov ne more sama zglasiti pri zavodu, jo lahko prijavi
njen pooblaščenec, vendar se mora v tem primeru. oseba
najkasneje v treh dneh po prenehanju razloga za zadržanost
osebno zglasiti pri zavodu in to dokazati z ustreznim dokazilom.
16. člen
(osebe, ki se ne morejo vpisati v evidenco)
V evidenco brezposelnih oseb ne more biti vpisana
oseba, ki je:
– v delovnem razmerju,
– upokojenec,
– študent, dijak ali vajenec, udeleženec izobraževanja
v skladu s 53.b členom zakona,
– izpolnila starostne pogoje, kot jih določajo predpisi
za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– nastopila zaporno kazen 6 ali več mesecev,
– tuj državljan, ki nima osebnega delovnega dovoljenja,
– nezmožna za delo,
– samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti,
ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v
skladu s predpisi o dohodnini in povečan za obračunane
obvezne prispevke za socialno varnost v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti, presega znesek
zajamčenega nadomestila plače,
– samozaposlena oseba, ki je bila hkrati v delovnem
razmerju, če je njen dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen
brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in z upoštevanjem obračunanih obveznih
prispevkov, presegal znesek zajamčenega nadomestila plače v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti,
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– lastnik ali solastnik gospodarskih družb, ki ni zavarovan na drugi podlagi in v katerih dobiček, zmanjšan za
plačane prispevke za obvezno socialno zavarovanje, v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti presega znesek zajamčenega nadomestila plače,
– lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom v
zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti
nad višino, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– zaradi poteka ali prenehanja individualne pogodbe o
zaposlitvi prejela ali bo prejela odškodnino oziroma odpravnino zaradi prenehanja delovnega razmerja oziroma prekinitve pogodbe o zaposlitvi (za toliko mesecev, kolikor mesečnih plač odškodnine oziroma odpravnine je prejela),
– zaradi konkurenčne prepovedi po pogodbi o zaposlitvi prejema ali bo prejela nadomestilo (za toliko mesecev,
kolikor je (bo) prejemala nadomestilo zaradi konkurenčne
prepovedi),
– zaradi razlogov iz tretje, četrte, pete, devete ali desete alinee 70. člena zakona prenehala biti vodena v evidenci brezposelnih oseb (šest mesecev od prenehanja vodenja v evidenci).
17. člen
(vsebina evidence)
Evidenca brezposelnih oseb vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča,
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa
oziroma transakcijskega računa,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci,
– o izobrazbi, dodatnih znanjih in usposobljenosti,
– o delovnih izkušnjah,
– o delazmožnosti,
– o omejitvah pri zaposlovanju,
– o javljanju na zavodu, napotitvah, izpolnjevanju drugih obveznosti osebe,
– o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti,
– o aktivnostih, ki se izvajajo pri pooblaščenih organizacijah,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno
izplačanih sredstev,
– o vračanju neupravičeno izplačanih sredstev,
– o pritožbah.
18. člen
(prenehanje vodenja evidence)
Zavod preneha voditi evidenco brezposelnih oseb, če
brezposelna oseba:
– ni več brezposelna oseba,
– se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb,
– odkloni vključitev ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja,
– odkloni ustrezno zaposlitev ali s svojim ravnanjem
povzroči odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno začasno ali občasno plačano delo,
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– ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za
pridobitev statusa brezposelne osebe,
– izpolni pogoje za pridobitev pokojnine za najnižjo
zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– postane začasno ali trajno nezaposljiva, kar se ugotovi z zaposlitvenim načrtom,
– nastopi prestajanje zaporne kazni 6 ali več mesecev,
– ni na razpolago za zaposlitev,
– dela ali je zaposlena na črno,
– ni aktivni iskalec zaposlitve.
V primerih iz tretje, četrte, pete, devete in desete alinee prejšnjega odstavka, se brezposelna oseba 6 mesecev
po prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb ne
more ponovno prijaviti na zavodu.
19. člen
(odločanje o prenehanju vodenja v evidenci)
Zavod o prenehanju vodenja osebe v evidenci brezposelnih oseb, ki ima za posledico nezmožnost ponovne prijave v evidenco brezposelnih oseb, izda odločbo po uradni
dolžnosti. Brezposelna oseba se preneha voditi v evidenci
brezposelnih oseb, ko postane odločba dokončna.
20. člen
(roki za prenehanje vodenja evidence)
Zavod preneha voditi brezposelno osebo v evidenci
brezposelnih oseb na podlagi razlogov iz 18. člena tega
pravilnika:
1. če brez upravičenih razlogov odkloni vključitev v
program aktivne politike zaposlovanja ali krši s pogodbo
sprejete obveznosti z dnem:
– zavrnitve napotnice, vabila ali akta o napotitvi,
– ko bi se morala javiti ali se vključiti v program,
– ugotovljenih kršitev pogodbenih obveznosti;
2. če odkloni ustrezno zaposlitev, ali s svojim ravnanjem povzroči odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali
odkloni ustrezno začasno oziroma občasno plačano delo, z
dnem:
– zavrnitve napotnice,
– ko bi se morala javiti pri delodajalcu, oziroma z dnem,
ko bi morala zavodu dostaviti potrjeno napotnico,
– ko je s svojim ravnanjem povzročila odklonitev s strani delodajalca;
3. če je dala neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe, z dnem, ko je
dala neresnične podatke;
4. če ni na razpolago za zaposlitev z dnem, ko:
– ni dosegljiva,
– ni na predpisan način opravičila svoje odsotnosti,
– ne podpiše zaposlitvenega načrta;
5. če je ugotovljeno, da dela ali je zaposlena na črno, z
dnem, ko to ugotovi pristojni inšpektor;
6. če postane začasno ali trajno nezaposljiva, kar se
ugotovi z zaposlitvenim načrtom, z dnem ugotovitve v zaposlitvenem načrtu;
7. če ni aktivni iskalec zaposlitve, z dnem ko:
– na zahtevo zavoda ne predloži dokazil iz 18. člena
tega pravilnika o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih prejemkov
iz zavarovanja za primer brezposelnosti
V vseh ostalih primerih iz 18. člena tega pravilnika
zavod preneha voditi evidenco brezposelnih oseb z dnem
nastanka razloga za prenehanje vodenja evidence.
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III. EVIDENCA OSEB, PRIJAVLJENIH PRI ZAVODU
NA PODLAGI DRUGIH ZAKONOV
21. člen
(vsebina evidence)
Evidenca oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov vsebuje naslednje podatke
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o razlogu vodenja v evidenci,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci.
IV. EVIDENCA BREZPOSELNIH OSEB, KI JIM PRAVICE
PO ZAKONU MIRUJEJO
22. člen
(vsebina evidence)
Evidenca brezposelnih oseb, ki jim pravice po zakonu
mirujejo, vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča,
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa
oziroma transakcijskega računa,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o razlogih za mirovanje in času trajanja mirovanja
pravic,
– o vrsti pravice, ki miruje,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci.
V. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV
23. člen
(pogoji za vpis v evidenco)
Oseba se prične voditi v evidenci štipendistov z dnem,
ki je v aktu o dodelitvi štipendije določen kot čas pričetka
izplačevanja štipendije.
24. člen
(vsebina evidence)
Evidenca štipendistov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča.
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa
oziroma transakcijskega računa,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o vrsti štipendije,
– o statusu štipendista (vajenec, dijak, študent),
– o socialno-ekonomskem položaju štipendista in njegove družine,
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– o šolanju in uspehu šolanja štipendista,
– o izkazanem javno priznanem dosežku Zoisovega
štipendista,
– o izplačevanju štipendij in dodatkov,
– o vzroku mirovanja izplačevanja štipendije zaradi neizpolnjevanja pogojev,
– o vzroku in datumu prenehanja vodenja evidence,
– o rezultatih preizkusov sposobnosti in nadarjenosti
Zoisovega štipendista,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno
izplačanih štipendij,
– o vračanju neupravičeno izplačanih štipendij,
– o pritožbah.
Zavod in centri za socialno delo sodelujejo pri pridobivanju podatkov, potrebnih za odločanje o štipendijah.
25. člen
(prenehanje vodenja evidenc)
Zavod preneha voditi osebo v evidenci štipendistov z
dnem:
– uspešno zaključenega šolanja, določenega v aktu o
dodelitvi štipendije in po predložitvi dokazila o zaključku
šolanja,
– vrnitve neupravičeno prejetih zneskov štipendije na
podlagi poravnave ali sodnega postopka,
– odpisa dolgovanega zneska štipendije.
VI. EVIDENCA OSEB, KI SO VKLJUČENE V PROGRAME
AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
26. člen
(vsebina evidence)
Evidenca oseb, ki so vključene v programe aktivne
politike zaposlovanja, vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča,
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa
oziroma transakcijskega računa.
– o statusu osebe ob vključitvi v program,
– o pričetku in prenehanju vključitve v program,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci,
– o razlogu za mirovanje in času mirovanja v evidenci,
– o vrsti programa aktivne politike zaposlovanja, v katerega je oseba vključena skladno s pravilnikom, ki predpisuje
izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja,
– o izvajalcu programa aktivne politike zaposlovanja,
– o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,
– o finančnih sredstvih, porabljenih za izvajanje programa,
– o zaključku in uspešnosti zaključka programa aktivne
politike zaposlovanja,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno
izplačanih sredstev,
– o vračanju neupravičeno izplačanih sredstev,
– o pritožbah.
27. člen
(pričetek vodenja in dopolnjevanje podatkov v evidenci)
Zavod prične voditi osebo v evidenci oseb, ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja z dnem, ko
se oseba vključi v program aktivne politike zaposlovanja na
podlagi pogodbe iz 49.c člena zakona.
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Evidenca oseb, ki so vključene v programe aktivne
politike zaposlovanja, se dopolnjuje s podatki, ki izhajajo iz
izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
(vzpostavitev evidenc)
Zavod izvede vpis brezposelnih oseb v evidence v skladu s tem pravilnikom najkasneje do 10. februarja. 2003.
Zavod pripravi in uskladi metodološke standarde, postopke dela, interne organizacijske predpise in navodila s
tem pravilnikom najkasneje do 10. februarja 2003.
29. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc s področja
zaposlovanja (Uradni list RS, št. 17/99).
30. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-005/99-005
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

4173.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o štipendiranju

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list
RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97
– odl. US RS, št. 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo,
družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o štipendiranju
1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99,
32/00 in 62/01) se prvi odstavek 44. člena spremeni tako,
da se glasi:
“Pravica do štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka šolanja. Kolikor namen ni izpolnjen, je štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni dokončal.
Prav tako mora vrniti štipendijo štipendist, ki je štipendijo
pridobil na podlagi neresničnih podatkov ter štipendist, ki ni
sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije.”.
2. člen
Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
“O načinu in rokih vrnitve štipendije se sklene poravnava. Če štipendist na to ne pristane, se dolžni znesek izterja
po sodni poti.”.
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Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izjemoma lahko zavod iz utemeljenih razlogov štipendista oprosti vračila štipendije in dolg odpiše.”.
Za tretjim odstavkom 45. člena se doda nov, četrti
odstavek, ki se glasi:
“Podrobnejše kriterije in merila za odpis dolga iz naslova štipendij določi Upravni odbor Zavoda.”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-013/96-098
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

4174.

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi
ter o postopku registracije

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri,
prevozniki živali in trgovci z živalmi ter
o postopku registracije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi, ter postopek registracije, način sprejema in oddaje živali oziroma
pogoje za začasno namestitev in oskrbo živali ter evidence
in veterinarsko sanitarni red v zbirnih centrih.
2. člen
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. zbirni center je registriran objekt, kjer se živali iz
različnih rej zbirajo in združujejo v pošiljke, namenjene za
promet;
2. sejem za živali (v nadaljnjem besedilu: sejem) je
vrsta zbirnega centra, kjer se živali iz različnih rej zbirajo in
neposredno prodajajo;
3. prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki prevaža
živali, kadar je prevoz komercialne narave in se opravlja s
pridobitnim namenom;
4. trgovec z živalmi (v nadaljnjem besedilu: trgovec) je
pravna ali fizična oseba, ki kot dejavnost opravlja nakup
oziroma prodajo živali, razen hišnih živali;
5. razkuževalnik je priprava, napolnjena z razkužilnim
sredstvom, v obliki preproge ali kanala, ki je namenjena
razkuževanju obutve ljudi ali koles prevoznih sredstev.
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II. ZBIRNI CENTER IN SEJEM
3. člen
O nameravanem zbiranju živali v zbirnem centru oziroma na sejmu mora odgovorna oseba zbirnega centra oziroma sejma najmanj en delovni dan prej obvestiti pristojno
veterinarsko organizacijo s koncesijo.
Odgovorna oseba zbirnega centra oziroma sejma mora
zagotoviti, da živali v zbirnem centru ali na sejmu nikoli ne
pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, med
katerimi je možen prenos določene kužne bolezni.
4. člen
Zbirni center mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora ograjen z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, z
enim vhodom in enim izhodom ter z ločenim ali skupnim
razkuževalnikom pri vhodu in izhodu, ki se uporablja po
navodilu veterinarja;
– imeti mora pokrito klančino za nakladanje in razkladanje živali v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način
prevoza živali;
– imeti mora pisarno za veterinarja;
– živalim mora biti omogočeno napajanje;
– imeti mora dostop do pitne vode z opremo in priborom za umivanje in razkuževanje rok;
– imeti mora prostor, kjer se lahko izvaja veterinarski
pregled živali;
– imeti mora fizično ločeno mesto za izolacijo poškodovanih ali poginulih živali;
– imeti mora opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in vozil;
– živali morajo biti zaščitene pred neugodnimi vremenskimi vplivi.
Če ostanejo živali v zbirnem centru več kot 6 ur, mora
zbirni center izpolnjevati tudi naslednja pogoja:
– imeti mora hleve, ustrezne vrstam živali, ki se vhlevljajo;
– imeti mora ustrezna skladišča za krmo, steljo in gnoj.
5. člen
Živali, ki gredo v promet preko zbirnih centrov, morajo
spremljati veterinarska spričevala. V primeru, da na gospodarstvu izvora živali ni bil opravljen veterinarski pregled le-te,
mora ob prihodu živali v zbirni center imetnik živali veterinarju pokazati tudi dnevnik veterinarskih posegov, ki ga hrani
na gospodarstvu.
V 24 urah pred odhodom iz zbirnega centra morajo biti
živali klinično pregledane in ne smejo kazati kliničnih znakov
bolezni.
Veterinarski pregled prispelih živali opravi veterinar v
zbirnem centru, kjer izda eno potrdilo o veterinarskem pregledu za vse živali, ki v isti pošiljki zapustijo zbirni center.
Potrdilo o veterinarskem pregledu mora biti neločljivo povezano z veterinarskimi spričevali v zaključeno celoto.
6. člen
Sejem mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora ograjen z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, z
enim vhodom in enim izhodom, nad katerima je hkrati mogoč neposreden veterinarski nadzor, ter z ločenim ali skupnim razkuževalnikom pri vhodu in izhodu, ki se uporablja
po navodilu veterinarja;
– imeti mora pokrito klančino za nakladanje in razkladanje živali v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način
prevoza živali;
– imeti mora dostop do pitne vode z opremo in priborom za umivanje in razkuževanje rok;
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– imeti mora pisarno za veterinarja;
– imeti mora fizično ločeno mesto za izolacijo poškodovanih ali poginulih živali;
– živali morajo biti zaščitene pred neugodnimi vremenskimi vplivi.

na številka se zbirnemu centru oziroma sejmu vrne, ko VURS
ugotovi, da so ponovno izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika.

7. člen
Veterinarski nadzor v zbirnem centru oziroma na sejmu
ves čas zbiranja oziroma prodaje živali opravlja veterinar
pristojne veterinarske organizacije s koncesijo.
V zbirni center oziroma na sejem se lahko sprejme le
živali, ki ne kažejo kliničnih znakov kužnih bolezni, poleg
tega pa mora govedo prihajati iz čred, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in levkoze, drobnica pa iz gospodarstev,
uradno prostih bruceloze (Brucella melitensis).
Vse živali morajo biti predpisano označene in spremljati
jih morajo predpisani dokumenti, za kar odgovarja imetnik
živali ali odgovorna oseba zbirnega centra oziroma sejma, ki
sprejme živali.
Zbirni center oziroma sejem mora biti pred začetkom
zbiranja živali očiščen in po potrebi razkužen po navodilu
veterinarja, ki opravlja veterinarski nadzor.
Pri razkladanju, vhlevljanju in nakladanju živali je treba z
živalmi ravnati na predpisan način, da se prepreči vsako
nepotrebno trpljenje živali.
Poškodovane živali v zbirnem centru oziroma na sejmu
je potrebno fizično ločiti od zdravih živali in jim nuditi takojšnjo veterinarsko pomoč, poginule živali pa mora iz mesta za
izolacijo poginulih živali v čim krajšem možnem času odpeljati veterinarsko higienska služba.
Živali se sme nakladati le na vozila prevoznikov, ki so
razkužena v skladu s predpisom, ki ureja čiščenje in razkuževanje vozil, s katerimi se prevažajo pošiljke živali.

10. člen
Prevoznik mora biti evidentiran pri VURS v skladu predpisom, ki določa pogoje in način prevoza živali.
Prevoznik mora zagotoviti, da iz njegovega vozila za
prevoz živali ne padajo oziroma ne iztekajo iztrebki, stelja ali
krma.
Prevoznik mora zagotoviti, da živali, za katere je odgovoren, nikoli ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega
statusa, med katerimi je možen prenos določene kužne
bolezni.
Po vsakem opravljenem prevozu mora prevoznik zagotoviti, da se njegovo vozilo očisti in razkuži v skladu s predpisom, ki ureja čiščenje in razkuževanje vozil, s katerimi se
prevažajo pošiljke živali.

8. člen
Odgovorna oseba zbirnega centra oziroma sejma mora
voditi evidenco, iz katere so razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma imetnika živali ter naslov
oziroma sedež;
– datum in čas prihoda v in odhoda iz zbirnega centra
oziroma sejma;
– število in identifikacijske oznake živali ali črede, ki
pridejo v zbirni center oziroma sejem, ter njihov nameravani
cilj;
– številka registrske tablice vozila in številka prevoznika
(v nadaljnjem besedilu: evidenčna številka) iz evidence Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
VURS) v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način prevoza živali.
Podatke iz prejšnjega odstavka mora odgovorna oseba
hraniti najmanj 3 leta.
9. člen
Registracija zbirnega centra oziroma sejma se opravi
na podlagi vloge njegovega lastnika. Če zbirni center oziroma sejem izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, izda VURS o
tem odločbo, mu podeli registrirno številko in ga vpiše v
register. O vpisu v register VURS obvesti pristojno službo za
registracijo in identifikacijo živali.
V register iz prejšnjega odstavka se vpiše:
– osebno ime oziroma firma lastnika;
– naslov oziroma sedež lastnika;
– odgovorna oseba;
– morebitni naziv in naslov registriranega objekta.
VURS začasno odvzame registrirno številko iz prvega
odstavka tega člena, če ugotovi, da zbirni center oziroma
sejem ne izpolnjuje več pogojev iz tega pravilnika. Registrir-

III. PREVOZNIK

11. člen
Prevoznik mora za vsako vozilo, ki ga uporablja za
prevoz živali, voditi evidenco, iz katere so razvidni naslednji
podatki:
– kraj in datum nakladanja in registracijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG – MID)
izvora pošiljke živali;
– kraj in datum razkladanja in KMG – MID prejemnika
pošiljke živali;
– vrsta, kategorija in število živali, ki se prevažajo;
– kraj in datum razkužbe vozila;
– številke veterinarskih spričeval, ki spremljajo pošiljko
živali.
Podatke iz prejšnjega odstavka mora prevoznik hraniti
najmanj 3 leta.
IV. TRGOVEC
12. člen
Trgovec lahko z živalmi trguje tako, da živali neposredno kupuje in prodaja, ali pa živali pred prodajo zbira v
hlevih, namenjenih izključno vhlevitvi živali, s katerimi trguje.
V primeru, da trgovec živali pred prodajo vhlevlja, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– hlevi morajo biti ustrezni vrsti živali, ki se vhlevlja;
– imeti mora ustrezna skladišča za krmo, steljo in gnoj;
– pred uporabo je treba hleve očistiti in razkužiti po
navodilu veterinarja, ki opravlja veterinarski nadzor.
Hlevi iz prejšnjega odstavka morajo ustrezati naslednjim pogojem:
– biti morajo ograjeni z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, z
enim vhodom in enim izhodom ter z ločenim ali skupnim
razkuževalnikom pri vhodu in izhodu, ki se uporablja po
navodilu veterinarja;
– imeti morajo pokrito klančino za nakladanje in razkladanje živali v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način
prevoza živali;
– imeti morajo prostor, kjer se lahko izvaja veterinarski
pregled živali.
Če trgovec zadržuje živali v hlevih iz drugega odstavka
tega člena, mora zagotoviti, da so živali nameščene in oskrbljene v skladu s predpisi o zaščiti živali, poskrbeti pa mora
tudi, da so izvedeni vsi potrebni veterinarski pregledi in
testiranja živali ter vsi ukrepi za preprečevanje in zatiranje
kužnih bolezni živali.
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13. člen
Trgovec mora zagotoviti, da živali, s katerimi trguje, v
času trgovanja nikoli ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, med katerimi je možen prenos določene
kužne bolezni.
Trgovec sme trgovati le z živalmi, ki ne kažejo kliničnih
znakov kužnih bolezni, poleg tega pa mora govedo prihajati
iz čred, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in levkoze,
drobnica pa iz gospodarstev, uradno prostih bruceloze (Brucella melitensis).
VURS lahko izjemoma odobri trgovanje z označenimi
živalmi, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, če
je zagotovljena sledljivost in so namenjene naravnost v klavnico za takojšnji zakol, ki mora potekati ločeno od rednega
klanja.
14. člen
Trgovci morajo biti registrirani v skladu z 9. členom
tega pravilnika.
15. člen
Trgovec mora voditi evidenco, iz katere so razvidni
naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma lastnika živali;
– naslov oziroma sedež lastnika živali;
– KMG – MID izvora živali;
– datum nakupa;
– kategorija, število in identifikacijske oznake posameznih živali ali črede;
– evidenčna številka prevoznika, ki je opravil prevoz
pošiljke živali;
– osebno ime oziroma firma kupca živali;
– naslov oziroma firma kupca živali;
– KMG – MID namembnega gospodarstva;
– kopije načrtov poti, če so potrebni;
– serijska številka veterinarskega spričevala.
Podatke iz prejšnjega odstavka mora trgovec hraniti
najmanj 3 leta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Obstoječi zbirni centri, sejmi in trgovci morajo vložiti
vlogo za registracijo pri VURS v treh mesecih po uveljavitvi
tega pravilnika.
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na zdravstvene
statuse čred za govedo in gospodarstev za drobnico, se
pričnejo uporabljati 1. julija 2003.
Določbe prve in druge alinee prvega odstavka 4. člena, prve in druge alinee 6. člena ter prve in druge alinee
tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika pa se zanje pričnejo uporabljati 1. januarja 2004.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 328-83/02
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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USTAVNO SODIŠČE
4175.

Odločba o razveljavitvi 2. člena odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto V1 Rudnik, 2. člena odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta ter
posameznih določb odloka o sprejemu
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š4 Dravlje

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na zahtevo vlade, na seji dne
19. septembra 2002

o d l o č i l o:
1. Člen 2 odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik (Uradni list RS, št. 63/99) se razveljavi.
2. Člen 2 odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list RS, št. 63/99) se
razveljavi.
3. Določbe 4. člena, 5. člena v delu, ki ureja posebna
merila za morfološko enoto 4C/1 in 6. člena v prvem odstavku točke c, ter delih točke d, ki za oskrbo z vodo,
odvajanje odpadnih voda in TK omrežje ob izdelavi lokacijske dokumentacije nalagajo pridobitev programskih rešitev
oziroma projektnih nalog, odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto Š4 Dravlje (Uradni list RS, št. 46/00) se
razveljavijo.

Obrazložitev
A)
1. Vlada izpodbija 2. člen odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik (v nadaljevanju: PUP
Rudnik), 2. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (v nadaljevanju: PUP
Trnovo – Tržaška cesta) in 4. člen, del 5. člena ter del
6. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š4 Dravlje (v nadaljevanju: PUP Dravlje). PUP Rudnik in PUP
Trnovo – Tržaška cesta v 2. členu nalagata investitorjem, da
pred izdelavo lokacijske dokumentacije za gradnjo večstanovanjskih objektov pridobijo še urbanistično arhitekturno
zasnovo, ki jo potrdi upravni organ mestne občine. PUP
Dravlje v 4. členu predvideva, da morajo biti odmiki med
objekti takšni, da je obstoječim in novozgrajenim objektom
zagotovljeno osončenje in osvetlitev po svetlobnotehnični
oceni. Določba 5. člena PUP Dravlje, ki se nanaša na morfološko enoto 4 C/1 kot podlago za nove posege v prostor,
predvideva izdelavo urbanistične in komunalne rešitve, ki jo
potrjuje upravni organ mestne občine, če ugotovi, da je
mogoče območje obravnavati s parcialnimi rešitvami. Po
6. členu PUP Dravlje se v točki c), ki ureja posege na
območjih evidentiranih objektov naravne in kulturne dediščine, zahteva pridobitev predhodnega mnenja pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. PUP Dravlje v
točki d) 6. člena ob izdelavi lokacijske dokumentacije zahteva pridobitev programskih rešitev oziroma projektnih nalog
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za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih voda in TK omrežje,
ki jih izdelajo podjetja, določena v odloku. Izpodbijane določbe naj bi bile v nasprotju s 26. členom zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84
in nasl. – v nadaljevanju: ZUN), ki določa vsebino prostorskih ureditvenih pogojev, na podlagi katerih se pripravi lokacijska dokumentacija. Po 55. členu ZUN se lokacijska dokumentacija pripravi le na podlagi prostorskih ureditvenih
pogojev. Po drugem odstavku 54. člena ZUN se lokacijsko
dovoljenje izda v skladu s pogoji, ki jih določa lokacijska
dokumentacija. Ker ZUN razen lokacijske dokumentacije za
pridobitev lokacijskega dovoljenja ne predvideva izdelave
drugih dokumentov, naj bi bile izpodbijane določbe v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena ustave, po katerem
morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakoni. Predlagateljica dodaja, da 6. člen
PUP Dravlje ne določa, kje ležijo varovana območja naravne
in kulturne dediščine, zato je izdaja predhodnega mnenja
pristojnega zavoda prepuščena njegovi prosti presoji, kar
naj bi bilo v neskladju z ZUN. Ker 4. člen PUP Dravlje ne
predpisuje, kaj je svetlobnotehnična ocena in kako ta vpliva
na obstoječe objekte, predmet njegovega urejanja ni določen, zato naj bi bil v nasprotju z 2. členom ustave, po
katerem je Republika Slovenija pravna država. Vlada predlaga odpravo izpodbijanih določb prostorskih ureditvenih pogojev.
2. Mestna občina v odgovoru navaja, da izpodbijane
določbe urejajo območja, ki zaokrožujejo obstoječe gradbene strukture po tretjem odstavku 25. člena ZUN. Za različne
investitorje naj bi bilo na teh območjih dopustno graditi večje
število objektov, ki se ne bodo gradili istočasno. Ob upoštevanju meril in pogojev, ki so določeni v PUP Rudnik in PUP
Trnovo – Tržaška cesta, naj bi se zato po 2. členu teh aktov
pripravile različne zasnove pozidave oziroma razmestitve objektov tako, da se upoštevajo interesi in potrebe investitorjev, saj jih je nesmiselno omejevati z že določeno urbanistično arhitekturno zasnovo. Po zadnji alinei 26. člena ZUN naj
bi bilo mogoče s prostorskimi ureditvenimi pogoji urejati tudi
druga merila in pogoje za usklajevanje različnih interesov pri
gradnji objektov. Urbanistična arhitekturna zasnova naj bi
bila v skladu s prvim in drugim odstavkom 55. člena ZUN
pravzaprav osnutek načrta predvidene rabe površin s podatki o oblikovanju objektov in o prometni ter komunalni urejenosti območja. Po četrti alinei prvega odstavka 40. člena
ZUN naj bi predstavljala tudi druga merila in pogoje za usklajevanje različnih interesov pri gradnji objektov in naprav oziroma drugih posegov v prostor. Glede na to naj bi urbanistična arhitekturna zasnova ob lokacijski dokumentaciji predstavljala strokovno gradivo za načrtovanje večjega števila
objektov, zlasti kadar se ti ne gradijo istočasno. Mestna
občina dodaja, da je pristojna za usklajevanje načrtovanih
posegov v prostor, zato pri zahtevnejših investicijah že pred
izdelavo lokacijske dokumentacije ugotavlja in potrjuje njihovo načelno skladnost. To naj bi ji omogočalo, da prostorske
ureditvene pogoje uporablja daljši čas in jih prilagaja družbenim potrebam, potrebam okolja in spoznanjem gradbene
stroke.
3. Glede PUP Dravlje mestna občina odgovarja, da se
z njim urejajo oblikovno raznolika območja in zato natančneje ne določa velikosti in višine posameznih objektov. Zato je
treba po njegovem 4. členu odmike med objekti načrtovati
tako, da se ne poslabšajo pogoji bivanja v obstoječih objektih in da se zagotavljajo normalni pogoji bivanja v novih
objektih. Na očitek, da ni jasno, kaj je svetlobnotehnična
ocena, mestna občina pojasnjuje, da jo je mogoče izdelati
na podlagi priporočila Ministrstva za zdravstvo o minimalnem času osončenja posameznih bivalnih prostorov glede
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na letne čase. Mnenje pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki ga predvideva 6. člen PUP
Dravlje, po mnenju mestne občine predstavlja zgolj strokovno presojo skladnosti predvidenega posega v prostor z merili in pogoji, ki so v citiranem aktu določeni v členih 26 do
28. S tem naj bi se v skladu s 26. členom ZUN pri konkretnem posegu v prostor opredelili pogoji za gradnjo na zaščitenih območjih. Glede dodatnih meril in pogojev za priključitev objektov na komunalno infrastrukturo pa mestna občina
pojasnjuje, da je treba sekundarno omrežje načrtovati hkrati
z večjimi posegi v prostor, tako da se prilagaja zasnovam
predvidenih objektov po programskih usmeritvah in projektnih nalogah pristojnih javnih podjetij, kar je v skladu s
26. členom ZUN. Po njenem mnenju bo treba v vsakem
primeru pred gradbenimi posegi v taka območja, pred lokacijsko dokumentacijo ali v njenem sklopu, izdelati strokovno
usklajene urbanistične rešitve za celo vrzel in ne za enega
samega investitorja, ne glede na to, ali bo to v PUP zapisano
ali ne. Mestna občina opozarja, da je ZUN zastarel, saj
investitorjem ne omogoča hitre in učinkovite uresničitve investicijskih namer.
B)
4. PUP Rudnik in PUP Trnovo – Tržaška cesta v
2. členu izjemoma dopuščata gradnjo večstanovanjskih objektov na območju, na katerem so sicer načrtovane enodružinske stavbe, če se objekti po velikosti in obliki skladajo s
predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, če se
skladajo s prevladujočim morfološkim vzorcem naselja in če
je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobnotehnične pogoje in podobno. Pri tem
investitorju nalagata, da pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdela urbanistično arhitekturno zasnovo, ki jo potrdi
Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine Ljubljana.
5. PUP Dravlje v 4. členu dopolnjuje 20. člen obravnavanih prostorskih ureditvenih pogojev tako, da predpisuje
minimalni odmik med objekti. Obstoječim in novozgrajenim
objektom mora biti zagotovljeno osončenje in osvetlitev po
svetlobnotehnični oceni. Pri tem ti prostorski ureditveni pogoji v 22. členu med drugim že predvidevajo enak odmik
med objekti na območjih brez izrazite enotne gradbene črte
obstoječih objektov in enotnega zazidalnega sistema. Vendar je takšen odmik po citirani določbi prostorskih ureditvenih pogojev določen v svetlobnotehnični oceni in študiji
osvetlitve. V obravnavanem primeru pa mestna občina pojasnjuje, da je treba svetlobnotehnično oceno, ob upoštevanju priporočil ministrstva, pristojnega za zdravstvo, šele izdelati.
6. PUP Dravlje v delu 5. člena dopolnjuje b) točko
38. člena teh prostorskih ureditvenih pogojev tako, da na
območju morfološke enote 4C/2 določa posebna merila za
oblikovanje posegov v prostor. Pri tem kot podlago za nove
posege v prostor predpisuje, da je treba izdelati urbanistično in komunalno rešitev, ki določi parcelacijo, dostopne
ceste in izgradnjo komunale do gradbenih parcel. Takšno
urbanistično rešitev verificira Oddelek za urbanizem in okolje mestne občine, ki tudi ugotovi, ali je območje mogoče
obravnavati s parcialnimi rešitvami.
7. PUP Dravlje tudi v d točki 6. člena med drugim
predvideva, da je treba za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih voda in TK omrežje pred izdelavo lokacijske dokumentacije za nove posege v prostor na območju urejanja SŠ 4/2
Draveljska gmajna pridobiti programske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih izdelata JP Vodovod – Kanalizacija
oziroma Telekom Slovenije, PE Ljubljana.
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8. Vlada očita, da na podlagi izpodbijanih določb PUP
Rudnik, PUP Trnovo – Tržaška cesta in PUP Dravlje neposredno ni mogoča izdelava lokacijske dokumentacije, kar je
v nasprotju z določbama 26. in 55. člena ZUN. Mestna
občina pri tem pojasnjuje, da je, zlasti pred odločitvami o
gradnji večjega števila objektov, treba izdelati še strokovna
gradiva, zlasti kadar se ti objekti ne gradijo istočasno. To naj
bi omogočalo, da se prostorski ureditveni pogoji uporabljajo
daljši čas in se prilagajajo potrebam in novim spoznanjem
stroke, saj je ZUN zastarel.
9. Z odločbo št. U-I-227/00 z dne 14. 2. 2002 (Uradni list RS, št. 23/02) je ustav no sodišče že razveljavilo
ZUN, učinek razveljavitve pa odložilo za eno leto. Med drugim je ugotovilo, da določbe ZUN, ki urejajo prostorske
ureditvene pogoje, niso uporabne za večje posege v prostor. Lokalne skupnosti to pravno praznino zapolnjujejo z
nekaterimi novimi rešitvami, kot so na primer “urbanistične
rešitve, komunalne rešitve, zazidalni preizkusi”, ki jih same
imenujejo strokovne rešitve, dejansko pa pomenijo spremembo prostorskih ureditvenih pogojev, za kar v ZUN ni
pravne podlage. S temi rešitvami lokalne skupnosti na svoj,
od zainteresirane javnosti odmaknjen način, nadomeščajo
nepopolno zakonsko ureditev v prostorskih ureditvenih pogojih. Takšne rešitve dejansko pomenijo dopolnitev oziroma
spremembo odloka o prostorsko ureditvenih pogojih. Ker te
niso predmet javne razgrnitve in javne obravnave (37. in
38. člen ZUN), javnost o predvidenih posegih ni obveščena,
zato je to v škodo tako javnih kot tudi skupnih koristi.
10. Tudi v obravnavanem primeru gre za to. Po
26. členu ZUN se s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ob
upoštevanju strokovnih podlag iz 23. člena tega zakona,
podrobneje določajo urbanistični, oblikovalski in drugi pogoji za posege v prostor ter ukrepi za ohranjanje in razvijanje
naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, v tem okviru pa zlasti: merila in pogoji za graditev ter
prenovo objektov in naprav glede na njihovo lego, funkcijo,
velikost in oblikovanje, merila in pogoji za izvajanje drugih
posegov, ki trajno spreminjajo prostor, merila za določanje
gradbenih parcel, merila in pogoji za komunalno urejanje
stavbnih zemljišč, merila in pogoji za ohranjanje in razvijanje
naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja
ter druga merila in pogoji za usklajevanje različnih interesov
pri gradnji objektov ali naprav oziroma pri drugih posegih v
prostor. Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo
lokacijske dokumentacije za posamezen objekt ali drug poseg na območju, ki ga urejajo. Lokacijska dokumentacija se
po prvem odstavku 55. člena ZUN pripravi na podlagi določb o prostorskih ureditvenih pogojih.
11. Prostorski ureditveni pogoji morajo torej vsebovati
vse elemente, predvidene v 26. členu ZUN, ker ti omogočajo izdelavo ustrezne lokacijske dokumentacije. Izpodbijane
določbe PUP Rudnik, PUP Trnovo – Tržaška cesta in PUP
Dravlje vseh pogojev in meril za gradnjo načrtovanih objektov ne urejajo tako, da bi bilo mogoče na njihovi podlagi
izdelati lokacijsko dokumentacijo. Predvidevajo namreč, da
mora investitor v primerih nameravane gradnje večstanovanjskega objekta izdelati še urbanistično arhitekturno rešitev, ki jo potrdi mestna uprava ali pa mu nalagajo še izdelavo
drugih dokumentov, kot so: svetlobnotehnična ocena ali
urbanistična in komunalna rešitev, ki jo verificira pristojni
organ mestne občine oziroma pridobitev programskih rešitev ali projektnih nalog določenih podjetij. Navedeni dokumenti predstavljajo vmesni člen med prostorskimi ureditvenimi pogoji in lokacijsko dokumentacijo. Vendar takšna ureditev nima pravne podlage v ZUN. Iz 26. in 55. člena ZUN
izhaja, da se lokacijska dokumentacija izdela neposredno
na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev. S prostorskimi
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ureditvenimi pogoji zato ni mogoče določiti, da se šele pred
pričetkom izdelovanja lokacijske dokumentacije pripravi dodatna dokumentacija, saj mora biti takšna dokumentacija že
podlaga za izdelavo prostorskih ureditvenih pogojev. Ker
izpodbijane določbe PUP Rudnik, PUP Trnovo – Tržaška
cesta in PUP Dravlje nimajo navedenih sestavin, potrebnih
za izdelavo lokacijske dokumentacije, so v neskladju s 26.
členom ZUN.
12. Tudi prvemu odstavku c) točke 6. člena PUP Dravlje vlada očita, da nalaga pridobitev predhodnega mnenja
strokovne organizacije šele pred izdelavo lokacijske dokumentacije, kar je v nasprotju z ZUN. Po citirani določbi PUP
Dravlje je za posege v območjih evidentiranih objektov naravne in kulturne dediščine treba pridobiti predhodno mnenje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
13. Po 35. členu ZUN so že v programu priprave
prostorskih izvedbenih aktov navedeni organi, organizacije
oziroma skupnosti, od katerih je treba pridobiti soglasja k
osnutkom prostorskih izvedbenih aktov. Ti organi, organizacije oziroma skupnosti določijo pred začetkom priprave
prostorskega izvedbenega akta pogoje, ki jih mora pripravljalec prostorskega izvedbenega akta upoštevati pri njegovi
pripravi.
14. Zgoraj navedena ureditev zahteva, da so pogoji za
varovanje naravne in kulturne dediščine že vsebina prostorskega izvedbenega akta, zato predhodno strokovno mnenje
o njihovem varstvu pred izdelavo lokacijske dokumentacije
ni v skladu z zakonom. V obravnavanem primeru izpodbijana
določba PUP Dravlje v nasprotju s tem nalaga pridobitev
predhodnega mnenja Ljubljanskega regionalnega zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine šele pred izdelavo
lokacijske dokumentacije, kar je torej v nasprotju s
35. členom ZUN.
15. Vlada je predlagala odpravo izpodbijanih določb
prostorskih ureditvenih pogojev, vendar hkrati ni navedla
škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti. Ker jih tudi
ustavno sodišče samo ni ugotovilo, je 2. člen PUP Rudnik,
2. člen PUP Trnovo – Tržaška cesta ter določbe 4. člena,
5. člena v delu, ki ureja posebna merila za morfološko enoto
4C/1, in 6. člena v prvem odstavku točke c) ter delih točke
d), ki za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih voda in TK
omrežje ob izdelavi lokacijske dokumentacije nalagajo pridobitev programskih rešitev oziroma projektnih nalog PUP
Dravlje, razveljavilo.
16. Ker je ustav no sodišče izpodbijane določbe PUP
Rudnik, PUP Trnovo – Tržaška cesta in PUP Dravlje razveljavilo že zaradi neskladnosti s 26. in s 35. členom ZUN, ni
ocenilo še drugih očitkov predlagateljice o njihovi neskladnosti z določbama 2. in 153. člena ustave.
C)
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-280/2000-12
Ljubljana, dne 19. septembra 2002.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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Odločba o delni razveljavitvi odloka o določitvi
volilneh enot za volitve članov Občinskega sveta
občine Lendava

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Štefana Kulčarja iz Lendave, na seji dne 25. septembra 2002

o d l o č i l o:
1. Prvi odstavek 2. člena in 3. člen odloka o določitvi
volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava (Uradni list RS, št. 78/02) se v delu, ki se nanaša na
določitev prve do četrte volilne enote, razveljavita.
2. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati z
dnem vročitve tega sklepa Občini Lendava.
3. Volitve članov Občinskega sveta občine Lendava v
letu 2002 se izvedejo po določbah tretjega odstavka
22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik izpodbija 3. člen odloka o določitvi volilnih
enot za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava (v
nadaljevanju: odlok) v delu, ki se nanaša na prvo do četrto
volilno enoto. Navaja, da je v nasprotju z 20. členom zakona
o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV), ki izrecno določa, da
se morajo volilne enote oblikovati tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Z
izpodbijanim odlokom naj bi bilo to načelo kršeno, saj se v
prvi volilni enoti voli en član občinskega sveta na 744 prebivalcev, v četrti volilni enoti pa na 471 prebivalcev. Meni, da
je sporno tudi to, da je odlok začel veljati po datumu, ko so
že začeli teči roki za posamezna volilna opravila. Predlaga
zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka.
2. Občina Lendava v odgovoru navaja, da so bile Občinskemu svetu predlagane v odločanje tri variante (varianta
s tremi volilnimi enotami, izpodbijana varianta in varianta, da
je občina ena volilna enota) in da je občinski svet sprejel
izpodbijano varianto. Pri tem naj bi poleg načela, da se en
član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev, upošteval tudi načelo “teritorialne pokritosti in nedeljivosti” ožjih delov občine, kar naj bi izhajalo iz določbe
drugega odstavka 20. člena ZLV.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti 3. člena odloka sprejelo in, ker so bili izpolnjeni
pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS),
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami. Ustavno sodišče je na podlagi 30. člena ZUstS ocenilo tudi ustavnost in
zakonitost prvega odstavka 2. člena odloka, ker so določbe
obeh členov v medsebojni zvezi.
4. Ustava določa v prvem odstavku 43. člena, da je
volilna pravica splošna in enaka. Enakost volilne pravice
pomeni enako vrednost glasu vsakega volivca; ta se doseže
tako, da se pri oblikovanju volilnih enot upošteva načelo, da
se en član predstavniškega telesa voli na približno enako
število prebivalcev oziroma volilnih upravičencev. Pogost
način kršitve enakosti volilne pravice je oblikovanje različno
velikih volilnih enot (nedopustna volilna geometrija). Za dosego enakosti volilne pravice je zato pri oblikovanju volilnih
enot treba upoštevati načelo, da se na približno enako število prebivalcev voli po en član predstavniškega telesa.
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5. Odlok je na podlagi prvega odstavka 22. člena ZLV
oblikoval v Občini večje število volilnih enot. Pri tem bi moral
upoštevati določbo prvega odstavka 20. člen ZLV, ki določa, da se volilne enote za volitve članov občinskega sveta
oblikujejo tako, da se en član občinskega sveta voli na
približno enako število prebivalcev, in določbo drugega odstavka 22. člena, ki določa, da se v vsaki volilni enoti voli
najmanj pet članov občinskega sveta. Če je območje razdeljeno na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, obsega volilna enota območje ene ali več takih skupnosti ali dela take
skupnosti. Če območje občine ni razdeljeno na ožje skupnosti, obsega volilna enota območje enega ali več naselij
ali dela naselja (drugi in tretji odstavek 20. člena ZLV).
6. Odlok v prvem odstavku 2. člena določa, da se
volilne enote oblikujejo tako, da se na približno enako število prebivalcev voli pet članov sveta občine. V izpodbijanem
delu 3. člena pa določa za Občino Lendava štiri volilne
enote, v katerih se voli po pet članov občinskega sveta.
7. Določba prvega odstavka 2. člena odloka je v izrecnem nasprotju s prvim odstavkom 20. člena ZLV. Tretji
odstavek 153. člena ustav e določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustav o in
zakonom. Odlok občinskega sveta je podzakonski predpis
in mora torej biti v skladu z določbami ZLV, konkretno s
prvim odstavkom njegovega 20. člena.
8. Po navedbah pobudnika ima Občina Lendava 11140
prebivalcev. Da bi se načelo iz 21. člena ZLV popolnoma
upoštevalo, bi se moral en član občinskega sveta izvoliti na
557 prebivalcev. Podatki pobudnika pa kažejo, da sta število prebivalcev na en mandat člana občinskega sveta in odstopanje od povprečja v občini po volilnih enotah takšna:
1. volilna enota: prebivalcev 3720 (en član sveta na
744 prebivalcev – 31,95% navzgor);
2. volilna enota: prebivalcev 2485 (en član sveta na
479 prebivalcev – 10,77% navzdol);
3. volilna enota: prebivalcev 2580 (en član sveta na
516 prebivalcev – 7,36% navzdol);
4. volilna enota: prebivalcev 2355 (en član sveta na
471 prebivalcev – 15,43% navzdol).
Po podatkih občine je v občini 11726 prebivalcev. Da
bi se načelo iz 21. člena ZLV popolnoma upoštevalo, bi se
moral en član občinskega sveta izvoliti na 586 prebivalcev.
Podatki občine pa kažejo, da sta število prebivalcev na en
mandat člana občinskega sveta in odstopanje od povprečja
v občini po volilnih enotah takšna:
1. volilna enota: prebivalcev 3774 (en član sveta na
754 prebivalcev – 28,66% navzgor);
2. volilna enota: prebivalcev 2701 (en član sveta na
540 prebivalcev – 7,84% navzdol);
3. volilna enota: prebivalcev 2817 (en član sveta na
563 prebivalcev – 3,93% navzdol);
4. volilna enota: prebivalcev 2434 (en član sveta na
485 prebivalcev – 16,89% navzdol).
9. Odstopanja od temeljne zahteve, ki izhaja iz načela
enakosti volilne pravice, in izrecne zahteve prvega odstavka
20. člena ZLV, so bistvena. Še najmanjše odstopanje od
“idealnega” povprečja je pri tretji volilni enoti. Takšna odstopanja (maksimalna relativna deviacija znaša po podatkih pobudnika skoraj 49,01%, najmanjša pa 40,93%, po podatkih
občine 45,56% oziroma 32,59) nedvomno pomenijo kršitev
prvega odstavka 20. člena ZLV in poseg v enakost volilne
pravice. Tako veliko odstopanje pri oblikovanju volilnih enot
pomeni kršitev enakosti volilne pravice v vsakem primeru,
tudi če bi morebiti obstajali razlogi, ki bi opravičevali nebistvena odstopanja. Razumevanje drugega odstavka 20. člena ZLV s strani Občine je napačno. Navedena določba ne
določa “nedeljivosti” ožjih delov Občine pri oblikovanja volil-
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nih enot, saj omogoča oblikovanje volilnih enot, ki obsegajo
območje ožjega dela občine (enega ali več), pa tudi območje dela ožjega dela občine.
10. Glede na navedeno so določbe prvega odstavka 2.
člena in 3. člena odloka, v delu, ki se nanaša na prvo do
četrto volilno enoto, v neskladju s prvim odstavkom
43. člena in tretjim odstavkom 153. člena ustav e ter v
neskladju s prvim odstavkom 20. člena ZLV. Zato jih je ustavno sodišče razveljavilo. Ker je ustavno sodišče razveljavilo
izpodbijane določbe odloka že iz navedenih razlogov, ni bilo
treba ocenjevati, ali je izpodbijani odlok neustaven tudi zato,
ker je bil objavljen in je začel veljati potem, ko so roki za
volilna opravila za volitve občinskega sveta že začeli teči.
11. Z razveljavitvijo dela odloka je nastal položaj, kot
ga ureja tretji odstavek 22. člena ZLV. Občina bi morala, če
bi želela biti razdeljena na več volilnih enot, namesto razveljavljenih določb odloka sprejeti nove. Pri tem bi morala
spoštovati 20. člen ZLV, tj., da se en član občinskega sveta
voli na približno enako število prebivalcev. Ker so lokalne
volitve že razpisane in se bodo izvedle 10. 11. 2002 in ker
volilna opravila že tečejo, ustav no sodišče ocenjuje, da
občinski svet ne bo mogel pravočasno sprejeti novega odloka, s katerim bi določil nove volilne enote v občini. Zato je
na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo, da
se volitve leta 2002 v Občinski svet občine Lendava izvedejo tako, da se za volilno enoto za izvolitev 20 članov občinskega sveta šteje območje občine (3. točka izreka).
C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena in drugega odstavka 40. člena
ZUstS ter prve alinee 52. člena poslovnika ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02)
v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice
in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. 1. in 2. točko
odločbe je sprejelo soglasno. 3. točko odločbe je sprejelo z
osmimi glasovi proti enemu, proti je glasoval sodnik Ribičič.
Št. U-I-326/02-6
Ljubljana, dne 25. septembra 2002.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
4177.

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank
in hranilnic v kapital nefinančnih organizacij in
opredmetena osnovna sredstva

Na podlagi 74. in 92. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) in prvega odstavka 31. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o ugotavljanju
in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic
v kapital nefinančnih organizacij in opredmetena
osnovna sredstva

Št.

85 / 4. 10. 2002 / Stran 9367

1. člen
V 5. točki III. poglavja sklepa o ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic v kapital nefinančnih
organizacij in opredmetena osnovna sredstva (Uradni list
RS, št. 42/99) se črta drugi odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 7. točke se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo: “povečan za znesek opredmetenih osnovnih sredstev, prejetih za poplačilo terjatev iz konta 0850 iz
bilančne postavke AXIII. – Druga sredstva.“
3. člen
V obrazcih NAL-1 in NAL-2, ki sta sestavni del sklepa o
ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic
v kapital nefinančnih organizacij in opredmetena osnovna
sredstva (Uradni list RS, št. 42/99), se v stolpcu 1 pri
vrednosti črta beseda “neto“.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

4178.

Sklep o spremembi in dopolnitvah sklepa o
razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
postavk bank in hranilnic

Na podlagi 74. in 92. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) ter prvega odstavka 31. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank
in hranilnic
1. člen
V 3. točki II. poglavja sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 24/02) se na koncu doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
“Za namen tega sklepa Republika Slovenija pomeni
pravne osebe javnega prava, ki so na podlagi zakona o
javnih financah opredeljene kot neposredni uporabniki državnega proračuna ter Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje.“
2. člen
V šesti alinei 8. točke se črta beseda “nepreklicna“.
3. člen
Za 12. točko se doda nova 12.a točka, ki se glasi:
“12a. Ne glede na 12. točko tega sklepa terjatev na
podlagi poslov, ki bodo sklenjeni po 1. 1. 2003 in poslov,
za katere bo zavarovanje pridobljeno po 1. 1. 2003, ne bo
mogoče več razvrstiti eno skupino višje, če so zavarovane z
zastavo nepremičnin.
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Terjatve, ki bodo na dan 31. 12. 2002 razporejene
eno skupino višje zaradi zavarovanj z zastavo nepremičnin v
skladu z 12. točko, morajo banke prerazvrstiti v nižjo skupino najkasneje do 31. 12. 2005.“
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

4179.

Sklep o spremembi sklepa o podrobnejšem
načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb
pri ugotavljanju neto dolžništva

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) ter na podlagi tretjega
odstavka 29. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št.
7/99 in 59/01) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o podrobnejšem načinu
izračuna obveznosti, terjatev in naložb
pri ugotavljanju neto dolžništva
1. člen
V sklepu o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti,
terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva (Uradni list
RS, št. 42/99 in 71/01) se v 3. točki besedilo:
“1.000.000,00 tolarjev“ nadomesti z besedilom:
“5.000.000,00 tolarjev“.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

4180.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa
o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

Na podlagi 67. in 92. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) in prvega odstavka 31. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski
ustreznosti bank in hranilnic
1. člen
V točki 6.3. sklepa o kapitalski ustreznost bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02) se v tretjem odstavku
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šeste alinee v prvem stavku za besedilom: “dodatni kapital I“
doda beseda “praviloma“.
V točki 6.3. se v tretjem odstavku šeste alinee v drugem stavku za besedo “diskont“ doda besedilo “ob pridobitvi soglasja Banke Slovenije lahko“.
V točki 6.3. se na koncu šeste alinee doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
“Če postane v času do zapadlosti instrumentov iz drugega odstavka pete alinee te točke kadarkoli očitno, da bo
možnost predčasnega izplačila uresničena, je potrebno ne
glede na prejšnji odstavek od tega trenutka dalje uporabljati
ustrezen kumulativni diskont pri vključevanju teh instrumentov v dodatni kapital I.“
2. člen
V točki 7.2.3. se podtočka 3. spremeni in dopolni
tako, da se glasi:
“3. izpostavljenosti banke iz sklenjenih pogodb o začasni prodaji (repurchase agreements) ter o posoji (lending)
tistih vrednostnih papirjev in blaga, ki so vključeni v postavke
trgovanja in blaga;“
V točki 7.2.3. se prvi stavek podtočke 4. spremeni in
dopolni tako, da se glasi:
“4. izpostavljenosti banke iz sklenjenih pogodb o začasnem nakupu (reverse repurchase agreements) ter o izposoji (borrowing) vrednostnih papirjev in blaga, ki so vključeni v postavke trgovanja in blaga, ki ustrezajo pogojem (i), (ii),
(iii) in (v) ali pogojema (iv) in (v), kot sledi:“
V točki 7.2.3. se pri podtočki 4. pri tretji alinei pod
oznako (iii) beseda “stečaja“ nadomesti z besedilom: “neizpolnitve pogodbene obveznosti s strani“.
3. člen
Besedilo: “prodaji in povratnem odkupu“, ki se pojavlja
v naslednjih določbah sklepa, in sicer v:
– prvem odstavku, takoj za 5. podtočko v 7.2.3. točki,
– točki 21.1.8.,
– točki 21.1.8.1. – v prvem in tretjem odstavku,
– točki 28.1.1. – v četrtem odstavku,
– točki 28.2.2. – v naslovu te točke ter v prvem in
četrtem odstavku ter
– točki 29.2.3.
se nadomesti z besedama “začasni prodaji“.
Besedilo “odkupu in povratni prodaji“, ki se pojavlja v
naslednjih določbah tega sklepa, in sicer v:
– drugem odstavku, takoj za 5. podtočko v 7.2.3.
točki,
– točki 21.1.8.,
– točki 21.1.8.2. – v prvem odstavku,
– točki 28.1.1. – v četrtem odstavku,
– točki 28.2.2. – v naslovu te točke, drugem in četrtem odstavku ter
– točki 29.2.3.
se nadomesti z besedama “začasnem nakupu“.
4. člen
V 12. točki se pod podnaslovom “Stopnja kreditnega
tveganja 0%“ v tretji alinei besedilo “nepreklicno brezpogojno garancijo Republike Slovenije na prvi poziv“ nadomesti z
besedilom: “jamstvi Republike Slovenije na prvi poziv“ ter se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za namen tega sklepa Republika Slovenija pomeni
pravne osebe javnega prava, ki so na podlagi zakona o
javnih financah opredeljene kot neposredni uporabniki državnega proračuna ter Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje.“.
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V 12. točki se pod podnaslovom “Stopnja kreditnega
tveganja 20%“ v četrti alinei v drugem odstavku za besedilo
“za opravljanje bančnih storitev“ doda besedilo: “ ter Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje in financiranje
izvoza“.
V 12. točki se pod podnaslovom “Stopnja kreditnega
tveganja 50%“ za besedilom prve alinee doda novo besedilo, ki se glasi: “, vendar največ do 31. 12. 2003.“
5. člen
V točki 13.1. se pod podnaslovom “Skupina z zelo
nizkim tveganjem – 0%“ besedilo “nepreklicnimi garancijami
Republike Slovenije“ v prvi alinei pod 2) nadomesti z besedilom “jamstvi Republike Slovenije na prvi poziv“.
6. člen
V točki 14.1. se besedilo “denarnega toka odprte pozicije“ nadomesti z besedo “pogodbe“.
7. člen
V točki 14.3. se pri podtočki a. pod naslovom “Metoda
tekoče izpostavljenosti“ črta besedilo “s pozitivno vrednostjo“.
8. člen
V prvem odstavku točke 21.1. se kot nov drugi stavek
doda besedilo: “Poravnavajo se v prihodnosti in ne zahtevajo začetne čiste finančne naložbe ali le majhno čisto začetno
finančno naložbo.“
9. člen
V prvem odstavku točke 24.2.1. se beseda “nominalno“ nadomesti z besedo “kuponsko“.
10. člen
Na koncu prvega odstavka 28. točke se besedilo “zapadli v dokončno poravnavo“ nadomesti z besedama “dokončno poravnani“.
V drugem odstavku točke 28.2.2. se za besedilo “ter
pogodbah o“ doda beseda “izposoji“.
11. člen
Pred dosedanji prvi odstavek točke 44.1. se doda nov
prvi odstavek, ki se glasi:
“Nadrejena banka v bančni skupini mora izračunavati
kapitalske zahteve za kreditno tveganje tudi na konsolidirani
osnovi oziroma za bančno skupino.“
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Dosedanji prvi in drugi odstavek točke 44.1. postaneta
drugi in tretji odstavek te točke.
12. člen
V prvem odstavku točke 45.2.1. ter prvem odstavku
točke 45.3.1. se za besedilom “najprej za“ doda besedilo
“nadrejeno banko ter“.
13. člen
V točki 45.2.2. se za besedilom: “za valutno tveganje“
doda besedilo: “nadrejene banke in“.
14. člen
V točki 45.3.2. se za besedilom: “za tržna tveganja“
doda besedilo: “nadrejene banke in“.
15. člen
V naslovu točke 45.4. se za besedama “postavk trgovanja“ doda besedilo “in skupne neto pozicije v tuji valuti“
V prvem odstavku točke 45.4. se v prvem stavku za
besedama “postavk trgovanja“ doda besedilo: “in/ali skupne neto pozicije v tuji valuti“ ter za besedama “tržna tveganja“ besedilo: “in/ali valutno tveganje“.
V prvem odstavku točke 45.4. se v drugem stavku za
besedama “tržnimi tveganji“ doda besedilo: “in/ali valutnim
tveganjem“.
Prva alinea prvega odstavka točke 45.4. se spremeni
tako, da se glasi:
“ – nadrejena banka v skupini ugotavlja postavke trgovanja in/ali skupno neto pozicijo v tuji valuti in spremlja tržna
tveganja in/ali valutno tveganje iz njihovega naslova na enoten način;“
16. člen
Obrazci KAP-2, KAP-4, KAP-5, KAP-6 in KAP-trg 8, ki
so sestavni del sklepa, se nadomestijo z novimi obrazci, ki
so sestavni del tega sklepa.
17. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
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REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
4181.

Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot
in volilnih okrajev za volitve poslancev v Državni
zbor Republike Slovenije

Na podlagi 33. in 34. člena zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odl. US in
70/00) je Republiška volilna komisija na 9. seji dne 3. 7.
2002 sprejela

SKLEP
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot
in volilnih okrajev za volitve poslancev
v Državni zbor Republike Slovenije
V volilno komisijo III. volilne enote, ki obsega, po stanju
na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23.
septembra 1992, območja naslednjih občin: Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center), se imenuje:
za predsednika:
Fedor Kosem, roj. 1933, Dvoržakova 12, Ljubljana,
za člana:
– Henrik Hvastja, roj. 1940, Bratov Tuma 12, Ljubljana,
za namestnico člana:
– Marija Štrbenc, roj. 1949, Martinčeva 28, Ljubljana,
za člana:
– Aleš Vehar, roj. 1974, Hrušica 71d, Hrušica,
za namestnico člana:
– Barbara Ručigaj-Tomšič, roj. 1952, Slomškova 16,
Ljubljana,
za člana:
– Slavko Slak, roj. 1962, Ob žici 13, Ljubljana,
za namestnico člana:
– Marija Čarman Kržan, roj. 1936, Pod topoli 72, Ljubljana.
Št. 3-1/00-1/02
Ljubljana, dne 18. septembra 2002.
Predsednik
Republiške volilne komisije
Anton Gašper Frantar l. r.

4182.

Sklep o imenovanju okrajnih volilnih komisij

Na podlagi sklepa 9. seje Republiške volilne komisije z
dne 3. 7. 2002 v zvezi z določbami 33. in 34. člena zakona
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/9,
67/97 – odl. US in 70/00) izdajam

SKLEP
o imenovanju v 9. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
imenuje se:
– za namestnika predsednika: Emerik Peterka, Lamutova 2, Ljubljana
o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni komisiji
2. volilne enote
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razreši se:
– dolžnosti predsednika: Igor Mozetič
imenuje se:
– za predsednika: Andrej Orel, Vipavska 17, Rožna
Dolina, Nova Gorica
o razrešitvi in imenovanju v 9. okrajni volilni komisiji
2. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti predsednika: Andrej Orel
imenuje se:
– za predsednika: Igor Mozetič, roj. 1958, Žigoni 26,
Renče
o razrešitvi v 7. okrajni volilni komisiji 5. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnice članice: Anica Zajc
o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji
1. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnice člana: Marija Trbič
imenuje se:
– za namestnico člana: Milena Bohinc, roj. 1977, Mavčiče 103, Mavčiče
o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji
8. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti članice: Nataša Gazdag
imenuje se:
– za članico: Jutka Vid, roj. 1975, Trimlini 51, Lendava
o razrešitvi in imenovanju v 11. okrajni volilni komisiji
1. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti člana: Vojko Božič
imenuje se:
– za člana: Peter Lapajne, roj. 1946, Vrh Zelj 16,
5280 Idrija
o razrešitvi in imenovanju v 11. okrajni volilni komisiji
5. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnice člana: Marjeta Vezonik
imenuje se:
– za namestnika člana: Damjan Podržavnik, roj. 1973,
Remšnik 43, Podvelka
o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji
7. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnice člana: Romana Prevolšek
imenuje se:
– za namestnika člana: Jožef Križan, roj. 1946, Ulica
XIV. Divizije 30, 3250 Rogaška Slatina
o imenovanju v 7. okrajni volilni komisiji 5. volilne enote
imenuje se:
– za namestnika člana: Marjan Benedek, roj. 1945,
Foitova 8, Velenje
o razrešitvi v 9. okrajni volilni komisiji 4. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti predsednice: Marija Bele Vatovec
o razrešitvi in imenovanju v 9. okrajni volilni komisiji
4. volilne enote
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razreši se:
– dolžnosti namestnika predsednice: Igor Kostjukovskij
imenuje se:
– za namestnico predsednika: Marija Bele Vatovec,
roj. 1962, Saškova 2, Ljubljana
o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji
1. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnice člana: Milena Bohinc
imenuje se:
– za namestnico člana: Lidija Zdešar, roj. 1951, Bleiweisova 108, Kranj
o razrešitvi v 10. okrajni volilni komisiji 6. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti člana: Boris Fele
o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji
1. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnice člana: Lidija Zdešar
imenuje se:
– za namestnika člana: Nebojša Vasič, roj. 1963, Zoisova 3, Kranj
o imenovanju v 2. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
imenuje se:
– za namestnico članice: Tamara Hodžar, roj. 1972,
Dobrava 18, Ormož
o imenovanju v 10. okrajni volilni komisiji 6. volilne
enote
imenuje se:
– za članico: Jadranka Bencak, roj. 1956, Keršičev
hrib 1 b, Trbovlje
o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji
5. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti člana: Janez Škoberne
– dolžnosti namestnika člana: Ludvik Žafran
– dolžnosti namestnika člana: Stanislav Zatler
imenuje se:
– za članico: Irena Erjavec, roj. 1952, Valentina Orožna 8/c, Šentjur
– za namestnika člana: Marko Oblak, roj. 1968, Trubarjeva ul. 13, Šentjur
– za namestnico člana: Stanka Kukovič, roj. 1963,
Botričnica 7/a, Šentjur
o razrešitvi in imenovanju v 5. okrajni volilni komisiji
5. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti predsednice: Jana Naglič Jug
– dolžnosti namestnika predsednice: Jožef Golič
– dolžnosti namestnika članice: Karel Lebič
imenuje se:
– za predsednika: Jožef Golič, roj. 1953, Prebold 55,
Prebold
– za namestnico predsednika: Jana Naglič Jug, roj.
1938, Petrovče 46, Petrovče
– za namestnico članice: Tatjana Lebič, roj. 1956,
Šentrupert 25, Gomilsko
o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni komisiji
4. volilne enote
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razreši se:
– dolžnosti namestnika člana: Janez Cerar
imenuje se:
– za namestnika člana: Matija Kveder, roj. 1964, Prevoje pri Šentvidu 10, Prevoje pri Šentvidu
o imenovanju v 7. okrajni volilni komisiji 2. volilne enote
imenuje se:
– za namestnico člana: Kristina Žnidaršič, roj. 1971,
Tavčarjeva ul. 17, Ilirska Bistrica
o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji
1. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti predsednice: Marija Pokorn Grašič
imenuje se:
– za predsednico: Andreja Ravnikar, roj. 1956, Krašnova 19, Kranj
o imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
imenuje se:
– za namestnico predsednika: Andreja Veselič, roj.
1952, Funtkova 12, Maribor
o imenovanju v 8. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
imenuje se:
– za namestnico predsednika: Mojca Medved – Ledinek, roj. 1973, Počenik 37, Jurovski dol
o imenovanju v 9. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
imenuje se:
– za namestnico predsednika: Simona Kolar, roj.
1974, Cankarjeva 11, Maribor
o razrešitvi in imenovanju v 5. okrajni volilni komisiji
7. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnika člana: Stanislav Klavžer
imenuje se:
– za namestnico člana: Cecilija Klavžer, roj. 1930,
Meljski hrib 23, Maribor
o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji
1. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti predsednice: Marija Pokorn Grašič
imenuje se:
– za predsednico: Andreja Ravnikar, roj. 1956, Krašnova 19, Kranj
o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji 8. volilne
enote
razreši se:
– dolžnosti člana: Martin Hebar
imenuje se:
– za člana: Ivan Jurkovič, roj. 1942, Vodova ulica 11, Ptuj
o imenovanju v 2. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
imenuje se:
– za namestnico članice: Pavlina Ravšl, roj. 1938, Ptujska 2, Ormož.
Št. 1-1/00-8/2
Ljubljana, dne 23. septembra 2002.
Predsednik
Republiške volilne komisije
Anton Gašper Frantar l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4183.

Spremembe pravil kviz loterije »Olimpijska
srečka«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95 spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01)
in poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne
19. 8. 2002 sprejela

SPREMEMBE PRAVIL
kviz loterije »Olimpijska srečka«
1. člen
V pravilih kviz loterije »Olimpijska srečka«, ki jih je sprejel nadzorni svet na svoji seji dne 21. 4. 1999, spremembe
pravil pa uprava družbe dne 5. 1. 2000 in 29. 5. 2000, se v
prvem odstavku 6. člena številka »2,000.000« nadomesti s
številko »1,000.000«.
2. člen
Te spremembe veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni
organ, uporabljajo pa se z začetkom prodaje 3. serije srečk.
Št. 180-3/02
Ljubljana, dne 30. septembra 2002.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi
koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s
svojim sklepom številka 473-01/98-15 (V), z dne 29. 7.
1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe pravil kviz loterije »Olimpijske
srečka« potrdilo pod številko 471-212-7/02 dne 30. 9.
2002.

Uradni list Republike Slovenije

Število dobitkov

1
3
15
150
200
500
3.000
10.000
10.000
20.000
135.000
95.000
345.000
618.869
Bonus dobitki
170

Vrednost dobitkov

Skupna vrednost

5,000.000 SIT
1,000.000 SIT
100.000 SIT
20.000 SIT
10.000 SIT
5.000 SIT
1.000 SIT
600 SIT
500 SIT
400 SIT
300 SIT
200 SIT
100 SIT

5,000.000 SIT
3,000.000 SIT
1,500.000 SIT
3,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,500.000 SIT
3,000.000 SIT
6,000.000 SIT
5,000.000 SIT
8,000.000 SIT
40,500.000 SIT
19,000.000 SIT
34,500.000 SIT
133,000.000 SIT

100.000 SIT

17,000.000 SIT

2. člen
Začetek prodaje 3. serije srečk je 1. 10. 2002.
Zaključek prodaje 3. serije srečk je 28. 2. 2004.
Zaključno žrebanje 3. serije je najmanj 7 dni po zaključku prodaje serije.
Zadnji dan za izplačilo bonus dobitkov je 60 dni po
javni objavi poročila o izidu žrebanja.
Zadnji dan za izplačilo denarnih dobitkov 3. serije je
28. 5. 2004.
Če prireditelj proda vse srečke pred uradnim zaključkom prodaje, ali če podaljša zaključek prodaje 3. serije
srečk, lahko datum zaključnega žrebanja spremeni. Datum
zaključnega žrebanja bo objavljen v javnem glasilu najmanj
30 dni pred zaključnim žrebanjem.
3. člen
V skladu z 10. členom pravil je žrebanje praviloma vsak
prvi ponedeljek v mesecu. Na vsakem žrebanju izžrebamo
po deset dobitnikov, ki prejmejo bonus dobitek v vrednosti
100.000 SIT. Morebitno spremembo dneva žrebanja prireditelj objavi v javnem glasilu najmanj 7 dni pred žrebanjem.
Št. 180-4/02
Ljubljana, dne 30. septembra 2002.

4184.

Dodatek k pravilom kviz loterije »Olimpijska
srečka«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01),
poslovnika o delu uprave in pravil kviz loterije »Olimpijska
srečka«, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., dne 19. 8. 2002 sprejela

DODATEK K PRAVILOM
kviz loterije »Olimpijska srečka«
1. člen
V 3. seriji igre se sklad za dobitke razdeli na naslednje
vrste dobitkov:

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi
koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s
svojim sklepom številka 473-01/98-15 (V), z dne 29. 7.
1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je ta dodatek k pravilom kviz loterije »Olimpijske srečka« potrdilo pod številko 471-212-5/02 dne 30. 9.
2002.
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OBČINE

AJDOVŠČINA
4185.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 33. člena statuta Občine
Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št.
2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne
26. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2002
1. člen
Organizatorjem volilne kampanje, ki jim glede na rezultate volitev pripadajo mandati v Občinskem svetu občine
Ajdovščina, se prizna povračilo stroškov za organizacijo volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljeni glas za člane sveta.
2. člen
Organizatorjem volilne kampanje za župana Občine Ajdovščina se prizna povračilo stroškov za organizacijo volilne
kampanje v višini 40 SIT za dobljeni glas, če so prejeli
najmanj 10% glasov.
Za kandidata, ki se uvrstita v drugi krog glasovanja, se
prizna povračilo le za dobljen glas v drugem krogu v višini
60 SIT.
3. člen
Skupni znesek povrnjenih stroškov iz prejšnjih dveh
členov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za
volilno kampanjo, ki ga organizator volilne kampanje predloži občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Pravico do izplačila stroškov za organiziranje volilne
kampanje se prizna ob upoštevanju določil zakona o volilni
kampanji.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-01/2002
Ajdovščina, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

BREŽICE
4186.

Sklep o delnem povračilu stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje
na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 2002

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 20. in
24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94
in 17/97) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na
35. seji dne 23. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
in financiranje volilne kampanje na lokalnih
volitvah v Občini Brežice v letu 2002
1. člen
Ta sklep določa kriterije za delno povrnitev volilnih
stroškov za organizatorje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 2002, za volitve v občinski svet
in volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za
volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
3. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom,
ki so jim po rezultatih lokalnih volitev v letu 2002 pripadli
mandati v Občinskem svetu občine Brežice se omogoči
delna povrnitev volilnih stroškov v višini 60 tolarjev za vsak
dobljeni glas na volitvah za občinski svet, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom
za župana Občine Brežice se omogoči delna povrnitev volilnih stroškov v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas na
volitvah za župana.
V primeru drugega kroga glasovanja za volitve župana,
sta kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena
do delne povrnitve stroškov volilne kampanje še za dodatnih
20 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizator volilne kampanje mora enajsti dan pred
dnevom volitev predložiti Občinskemu svetu občine Brežice
vmesno poročilo, ki vsebuje podatke iz prve do četrte alinee
prvega odstavka 19. člena zakona o volilni kampanji, in
sicer o vseh dogodkih, evidentiranih na posebnem računu iz
18. člena istega zakona, do vključno petnajstega dne pred
dnevom volitev.
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6. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati
občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
7. 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.
8. člen
Sredstva za realizacijo določil tega odloka se zagotovijo v proračunu Občine Brežice za leto 2003.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se za lokalne volitve v Občini Brežice v
letu 2002
Št. 008-2/02
Brežice, dne 23. septembra 2002.
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II. POSEBNE STROKOVNE PODLAGE OZIROMA
PREDHODNE AKTIVNOSTI
2. člen
Pri izdelavi zazidalnega načrta je potrebno upoštevati:
– usmeritve prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Mestne občine Celje – Celjski prostorski
plan (Uradni list RS, št. 86/01)
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 29/95,
44/97) – ZUN
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85) – navodila
– programske zasnove za območje Slatine v Rožni dolini (projekt Razvojni center – IUP št. 83/95)
– stališče Mestnega sveta Mestne občine Celje ob
sprejemu ZN Slatina – cona C, da je do izgradnje kanalizacije potrebno odvajanje komunalnih odplak v interne čistilne
naprave
– idejni projekt sekundarne fekalne kanalizacije Slatina
v Rožni dolini (projekt NAVOR Celje št. 02/02 februar 2002
– naročnik projekta je Vodovod – kanalizacija, J.P. d.o.o.
Celje).
III. VSEBINA IN OBSEG ZAZIDALNEGA NAČRTA

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

CELJE
4187.

Program priprave parcialnega zazidalnega
načrta Slatina (cona A in delno B)

Na podlagi 34., 35. in 36. 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, 29/95, 44/97) in 17. člena statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
parcialnega zazidalnega načrta Slatina
(cona A in delno B)

3. člen
Zazidalni načrt bo umeščen v delno že pozidano območje Slatine, ki je delno komunalno že opremljeno. Problem
predstavlja predvsem neurejeno odvajanje komunalnih odplak in dovoznih cest. Odvajanje odplak mora biti v ZN
rešeno v skladu z določili, navedenimi v 1. členu in pod
pogoji upravljavca cest.
Zazidalni načrt mora vsebovati z ZUN predpisano vsebino (osnutek in predlog), ki je opredeljena v 29., 30. in 37.
členu ZUN ter navodilih in izhodiščih posebnih strokovnih
podlag iz 1. člena programa.
Zazidalni načrt mora poleg predpisane vsebine vsebovati tudi odlok, ki mora poleg ostalih določil določiti še:
– etapnost izvedbe posega
– režim in začasno namembnost zemljišč
– obveznost investitorjev in izvajalcev
– tolerance pri gabaritih in namembnosti objektov in
naprav, ki jih z lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ pri izvedbi PIA (z uporabo toleranc se ne smeta
spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter
načrtovani videz območja, ne smejo se tudi poslabšati bivalni pogoji in delovne razmere obravnavanega območja).
Izdelovalec ZN pa je dolžan sodelovati pri vseh fazah
obravnav in sprejemanja ZN.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj izdelave zazidalnega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– posebne strokovne podlage in določbe, ki jih je izdelovalec zazidalnega načrta (ZN) dolžan upoštevati
– vsebina in obseg ZN
– subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi ZN in način njihovega sodelovanja
– terminski plan priprave in sprejemanja ZN
– sredstva, potrebna za pripravo izvedbenega akta
– nosilec strokovnih podlag.

IV. SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI IZDELAVI ZN
SOGLASJEDAJALCI
4. člen
V postopku izdelave ZN (osnutka in predloga) je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so pristojni za posamezno področje.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri izdelavi ZN:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
Dečkova cesta 36, Celje
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– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS, za
okolje, Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Vodovod-kanalizacija, J.P. d.o.o., Lava 2 A, Celje
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor
ter promet, Trg celjskih knezov 9, Celje
– Elektro Celje d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva ulica 2 A, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49, Celje
– Energetika Celje, J.P. d.o.o., Smrekarjeva ulica 1,
Celje
– Eles, Elektro Slovenija d.o.o., Javno podjetje za prenos električne energije, Hajdrihova ul. 2, Ljubljana.
V. TERMINSKI PLAN IZDELAVE IN SPREJEMANJA
ZAZIDALNEGA NAČRTA
5. člen
Investitorji zazidalnega načrta so: g. Stane Turk, Pucova 5, Celje; g. Aleš Novak, Pernovo 47, Žalec; ga. Dragica
Žvar, Miklošičeva 5, Celje; g. Josip Šumiga, Erjavčeva 25
c, Celje; g. Marjan Knez, Vojkova 1, Celje; g. Zdravko
Vošnjak, Slatina n. h., Šmartno v Rožni dolini; g. Nedeljko
Livaja, Slatina 16 c, Šmartno v Rožni dolini; ga. Majda
Jelen, Slatina 17 c, Šmartno v Rožni dolini; ga. Petra Žirovec, Obrtna cesta 56, Celje; g. Ludvik Leskovšek, Slatina
10 c, Šmartno v Rožni dolini; g. Vinko Andoljšek, Slatina 10
d, Šmartno v Rožni dolini; g. Aleksander Kerstein, Slatina
17 f, Šmartno v Rožni dolini; g. Piero Venišnik, Slatina 17 h,
Šmartno v Rožni dolini; g. Stane Bohinc, Slatina 4 g, Šmartno v Rožni dolini; g. Rudi Govejšek, Slatina 4 e, Šmartno v
Rožni dolini, g. Darko Zupanc, Slatina 4 c, Šmartno v Rožni
dolini, g. Adi Leskovšek, Slatina 4 d, Šmartno v Rožni dolini
in g. Ivan Trunk, Slatina 4 f, Šmartno v Rožni dolini. Plana
aktivnosti izdelave ZN niso podali, zato terminsko natančno
ni mogoče definirati posameznih faz postopkov in izdelave
oziroma sprejemanja ZN.
Postopek sprejemanja ZN (osnutka in predloga) bo
skladen z določbami ZUN, za postopke sprejemanja pa
skrbi Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, ki je v skladu s
67. členom ZUN pristojna služba Mestne občine Celje za
urejanje prostora.
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CERKNO

4188.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2001

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 25. člena
statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 26. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Cerkno za leto 2001
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2001.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna za leto 2001 izkazuje:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– Prihodki
605,009.858,26 SIT
– Odhodki
606,331.309,36 SIT
– Presežek odhodkov
-1,321.451,10 SIT
Račun finančnih terjatev in naložb
– Prejeta vračila danih posojil
Račun financiranja:
Zadolževanje proračuna
– Odplačilo glavnice
Zmanjšanje sredstev na računih

602.616,10 SIT
-700.000 SIT
-1,418.835 SIT

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 405-03/2002
Cerkno, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

VI. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Finančna sredstva za pripravo in sprejem ZN zagotavljajo investitorji le-tega.
7. člen
Ta program priprave podpiše župan Mestne občine
Celje in začne veljati peti dan od objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-15/2002-8
Celje, dne 25. septembra 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

ČRENŠOVCI
4189.

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

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98) ter 16. člena statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je
Občinski svet občine Črenšovci na 33. seji dne 19. 9.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002
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1. člen
V odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002
(Uradni list RS, št. 11/02) se spremeni 3. člen in glasi:
»3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev ter račun financiranja.
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
691,169.000
– davčni prihodki
329,363.000
– nedavčni prihodki
13,145.000
– prihodki od financiranja
1,500.000
– prihodki od premoženja
2,200.000
– transferi iz drugih javnofinančnih
institucij
328,661.000
– ostali lastni prihodki KS
16,300.000
II. Skupaj odhodki
702,333.000
– tekoči odhodki
36,597.000
– tekoči transferi
181,486.000
– investicijski odhodki
441,158.000
– investicijski transferi
20,292.000
– odhodki KS
16,300.000
– rezerve
6,500.000
III. Proračunski primanjkljaj (I–II)
–11,164.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
–
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
–
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kap. deležev
–
C) Račun financiranja
–
VII. Zadolževanje proračuna
–
VIII. Odplačilo dolga
–
IX. Neto zadolževanje proračuna
–
X. Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev
na računih
– stanje na ŽR proračuna ob koncu
preteklega leta
11,164.000«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 219/33-2002
Črenšovci, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

4190.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št.
18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine
Črenšovci na 32. redni seji dne 16. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Črenšovci

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
Dejanski upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d., so fizične
in pravne osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so
same ali za katere je občina, krajevna skupnost ali druga
pravna oseba od leta 1974 do konca leta 1994 sklepala
pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d., oziroma samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in
telefonski promet.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
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 razpolagajo krajevne skupnosti in druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Upravičenci morajo komisiji najkasneje v štirih mesecih
od uveljavitve tega odloka posredovati vsa dokazila o vlaganjih (pogodbe, virmani, računi …). 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 je razvidno, da so bila prikazana sredstva dejansko
vložena.
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi dokazil o vlaganjih in podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
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, izstavljen ob končanju
izgradnje telefonskega omrežja.
7. člen
Prejeta vplačila, po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, občina vrne končnim
upravičencem v celoti, v deležih, sorazmernim vlaganjem
upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženimi s poravnavo.
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot končnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki
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Št.

ga je navedel v svojem zahtevku, vse v roku 30 dni od dneva
prejema sredstev kot vračila s strani sklada za vračanje
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 215/32-02
Črenšovci, dne 16. julija 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

4191.

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Črenšovci

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Črenšovci (Uradni list
RS, št. 64/96), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 35/97, 47/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/01)
in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS,
18/99, 27/01) je Občinski svet občine Črenšovci na
33. redni seji dne 19. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Črenšovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način izvajanja gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda, splošne pogoje gospodarjenja s komunalnimi objekti
in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda iz naselij in posameznih objektov uporabnikov, ki so oziroma bodo priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, ter pravice in obveznosti upravljavcev in uporabnikov ter objektov in naprav.
2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka obsega:
– odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
– odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer ni sistemov kanalizacije,
– odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno kanalizacijo,
– odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije,
– gospodarno koriščenje objektov in naprav v skladu s
tem odlokom in drugimi predpisi, normativi in pravilniki,
– redno vzdrževanje objektov in naprav ter izvedbo potrebnih rekonstrukcij,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov
in naprav.
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3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki iz objektov ali z zemljišča vanjo odvaja odpadne ali
padavinske vode.
Občina v svojih planih določi območja, na katerih je
zgrajena ali pa je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
II. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH
VODA NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO SISTEMI
JAVNE KANALIZACIJE
4. člen
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer obstaja sistem
javne kanalizacije, zagotavlja občina v režijskem obratu
(upravljavec).
5. člen
Upravljavec mora vsako leto najkasneje do 31. 10 v
tekočem letu predložiti županu finančno ovrednoten plan
rednega in investicijskega vzdrževanja objektov in naprav iz
6. člena tega odloka.
Javne dobrine
6. člen
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo magistralno, primarno in sekundarno omrežje in naprave, kot jih
definira navodilo o tem, kaj šteje za sekundarno, primarno in
magistralno omrežje komunalnih objektov in naprav (Uradni
list SRS, št. 27/85).
a) Magistralno omrežje in naprave so:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne vode med naselji,
– črpališča za prečrpavanje odpadne vode na magistralnem kanalizacijskem omrežju,
– centralne čistilne naprave.
b) Primarno omrežje in naprave so:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne vode med naselji
in zaselki oziroma med posameznimi sekundarnimi omrežji,
– črpališča za prečrpavanje vode na primarnem kanalizacijskem omrežju.
c) Sekundarno omrežje in naprave so:
– kanalski vodi ločenega kanalskega sistema, ki služijo
za neposredno priključevanje uporabnikom na posameznem območju,
– prečrpališča za prečrpavanje odpadne vode na omrežju sekundarnega sistema.
7. člen
Za naprave, katere financira in s katerimi upravlja in
razpolaga uporabnik in so njegova last se štejejo:
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu,
– kanalski priključki, priključni jaški ter kanalska mreža
od objekta uporabnika, ne glede na dolžino in profil, do
priključka na javno kanalizacijo (hišni jašek),
– naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda
(lokalne čistilne naprave, nevtralizacijske naprave, peskolovi, lovilci olj), za akumulacijo in prečrpavanje ter nevtralizacijo odpadnih voda,
– interna cestna kanalizacija s pripadajočimi objekti
(lovilci peska, olj…).
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti upravljati tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in
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padavinskih voda ter da ta voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.
Interni kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo
mora biti upravljavcu javne kanalizacije vedno dostopen za
nadzor.
Priključitev na kanalizacijsko omrežje
8. člen
Priključek na javno kanalizacijo je dovoljen samo s
soglasjem upravljavca, ki ga ta izda v skladu z določili tega
odloka in po plačilu priključnine.
Če se izvede priključek na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca in plačila priključnine ima upravljavec pravico, da po predhodnem pisnem opozorilu priključek odstrani ali zablindira.
9. člen
Upravljavec obvezno izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasni priključek,
– priključitvi obstoječih objektov,
– k vsem posegom v prostor, kjer se nahajajo objekti in
naprave javne kanalizacije,
– posegom v varstvene pasove vodnih virov.
10. člen
1. Predhodno soglasje k lokacijskemu dovoljenju
Izdelovalec lokacijske dokumentacije predloži vlogi za
soglasje:
– situacijo z vrisanim obravnavanim in sosednjimi objekti v M 1:500 in z vsemi komunalnimi objekti in napravami,
– podatke o izpustu in načinu predčiščenja.
2. Soglasje h gradbenemu dovoljenju
Investitor mora predložiti:
– projekt PGD objekta (na vpogled),
– projekt kanalskega priključka, ki ga mora potrditi
upravljavec javne kanalizacije,
– veljavno lokacijsko dovoljenje,
– soglasja posegov na tuja zemljišča za izgradnjo kanalizacijskega priključka oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje.
3. Soglasje k enotnemu dovoljenju za gradnjo
Investitor mora predložiti vse elemente iz 1. in 2. točke
tega člena, razen veljavnega lokacijskega dovoljenja.
11. člen
Upravljavec je dolžan dovoliti priključitev, če uporabnik
izpolni vse pogoje iz soglasja, izdanega na podlagi 8. člena
tega odloka, če je poravnal vse obveznosti do lastnika in
upravljavca, predložil vso potrebno dokumentacijo in da stanje javne kanalizacije glede tehničnih normativov in standardov dovoljuje priključitev. K vlogi mora uporabnik predložiti
na vpogled načrt hišne kanalizacije.
12. člen
Upravljavec v pogojih soglasja glede na specifičnost
uporabnika zahteva dodatne dopolnitve dokumentacije za
pridobitev soglasja.
13. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji
prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljavcu.
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Za prenos javnih kanalizacij v upravljanje upravljavcu
morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta odlok.
14. člen
Priključitev obstoječih in novih objektov na izgrajeno
javno kanalizacijsko omrežje je obvezna, če je priključek
tehnično izvedljiv. V primeru, da priključitev ni tehnično enostavno izvedljiva ali pa kanalizacijsko omrežje v bližini obravnavanega objekta ni zgrajeno, je lastnik do zgraditve javne
kanalizacije dolžan interno omrežje za odpadne vode urediti
na drug ustrezen način po navodilih pristojne inšpekcije
oziroma v skladu s projektno dokumentacijo.
V primeru, da bi bili lahko ogroženi vodni viri ali druge
dobrine, lahko upravljavec postavi višje zahteve.
15. člen
Za priključitev objekta na javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik javne kanalizacije izpolniti prijavo za priključek,
kateri mora priložiti naslednje dokumente:
– ustrezno dovoljenje za gradnjo, za objekte zgrajene
po letu 1967,
– načrt priključenega kanala,
– dokumentacijo o izpolnitvi posebnih pogojev iz soglasja za priključitev.
16. člen
Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih ter izvedbo
hišnih priključkov, razen zemeljskih del, lahko opravlja le
upravljavec oziroma, s soglasjem upravljavca, za taka dela
usposobljen izvajalec.
Priključitev hišne kanalizacije na javno se izvede na
stroške uporabnika.
Priključitev mora biti izvedena pred izdajo uporabnega
dovoljenja. O opravljeni priključitvi izda upravljavec potrdilo.
Pri priključitvi sta uporabnik in upravljavec dolžna upoštevati
pogoje, ki veljajo za nove objekte. Priključitev priključnega
kanala se izvede v revizijskem jašku javne kanalizacije.
V primeru večjega števila odtočnih cevi iz objekta si
uporabnik javne kanalizacije, ki je po tem odloku dolžan na
spojnem kanalu zgraditi kontrolni jašek, mora pred projektiranjem notranje kanalizacije pridobiti od upravljavca smernice za izgradnjo kontrolnega jaška.
17. člen
Uporabnik ima pravico odpovedi priključitve le v primeru, da objekt poruši, in sicer najmanj 30 dni pred nameravano porušitvijo.
Pravice in obveznosti upravljavca in uporabnikov
18. člen
Uporabnik je v primeru spremenjenih pogojev priključitve dolžan na lastne stroške prilagoditi hišni priključek, ne
glede na prvotne pogoje priključitve. O spremenjenih pogojih je upravljavec dolžan obvestiti uporabnika ter mu podati
rok ureditve, določen glede na obseg potrebnih del.
19. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek
na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca in priključek
ni strokovno izveden, upravljavec lahko priključek izvede na
stroške uporabnika, tako da je ta usklajen z določbami tega
odloka.

Uradni list Republike Slovenije
20. člen
Upravljavec javne kanalizacije ima vsak čas pravico
dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je
lastnik ali upravljavec objektov oziroma zemljišča, na katerem so kanalizacijski vodi in naprave.
Upravljavec mora po opravljenem delu vzpostaviti na
zemljišču prvotno stanje in povrniti lastniku nepremičnine
nastalo škodo.
21. člen
Vsakdo, ki povzroči škodo na kanalizacijskih objektih
in napravah ali ki povzroči škodo s škodljivimi odplakami, je
dolžan to škodo povrniti.
Odvajanje odpadnih industrijskih voda v javno
kanalizacijsko omrežje
22. člen
Uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacijo odpadne tehnološke vode, mora izvajati kontrolo le-teh po pravilniku o
prvih meritvah in obratovalnem monitorju odpadnih vod ter o
pogojih za njeno izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96), ter po
uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz objektov in naprav posameznih panog, kolikor ta za določeno panogo obstaja. Rezultate in vse spremembe mora
posredovati upravljavcu.
III. ODVAJANJE ODPADNIH KOMUNALNIH
IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI
SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
23. člen
Na območjih kjer ni zgrajena javna kanalizacija je komunalne odpadne vode potrebno odvajati po vodotesni kanalizaciji v greznico z možnostjo izčrpavanja. Greznica mora
biti vodotesna, po volumnu dimenzionirana na dejansko
obremenitev. Zagotavljati je potrebno reden odvoz in pravilno ravnanje z odplakami.
Za obstoječe objekte je potrebno stanje v naravi uskladiti z določbami tega člena v roku 12 mesecev po uveljavitvi
odloka.
24. člen
V javno fekalno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati padavinskih vod, podtalnice, drenažnih vod, vod odprtih vodotokov ter meteornih vod.
Padavinske vode je potrebno speljati v meteorno kanalizacijo, kjer ta obstaja.
Meteorno kanalizacijo okolja, objekta in drenažo je
potrebno obvezno speljati izven vplivnega območja objekta
tako, da se uredi razpršena odvodnja po pobočju oziroma
terenu na način, da ne pride do erozije in ogrožanja stanovanjskih in drugih objektov.
25. člen
Odpadne vode iz gnojiščnih jam in zbiralnikov ter odpadkov z gnojišč ni dovoljeno odvajati v javno ali meteorno
kanalizacijo. Upošteva se strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).
26. člen
Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odvajati na območje varstvenih pasov vodnih virov.
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IV. VIRI FINANCIRANJA
27. člen
Viri financiranja so lahko:
– cena odvajanja odpadne vode (kanalščina),
– cena čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– takse ob soglasjih h gradnji,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.
28. 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 voda. Te
stroške plačajo tudi uporabniki, ki izredno, ob dogovoru z
upravljavcem, sami pripeljejo odpadno vodo na napravo za
čiščenje odpadnih voda.
29. člen
Višino kanalščine in način obračunavanja odvajanja in
čiščenja odpadne vode na predlog upravljavca in v skladu z
veljavnimi predpisi potrjuje občinski svet.
Upravljavec 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 vodovodnega števca uporabnika, in sicer v
m3 porabljene vode v primeru, da upravljavec ali uporabnik
ugotovi, da je vodomer v okvari oziroma ni mogoče odčitati
dejanske porabe, se kanalščina obračuna pavšalno na
osnovi povprečne porabe vode v preteklem obračunskem
obdobju.
Občinski svet na predlog upravljavca lahko določi drug
način plačevanja kanalščine.
Kanalščina se ne plačuje od porabljene vode v kmetijstvu.
30. člen
Ceno čiščenja odpadnih voda v čistilnih napravah se
določi na podlagi količine odpadne vode in faktorja onesnaženosti.
Cena čiščenja odpadnih voda za uporabnike, ki v skladu z 8. členom ne izpolnjujejo pogojev za priklop na javno
KN, čeprav je za njihov objekt omogočen priklop na kanalizacijsko omrežje, se pomnoži s faktorjem 3.
31. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje plača
uporabnik priključnino, ki predstavlja povračilo dela stroškov za gradnjo kanalizacijskega sistema.
Priključnino plača uporabnik na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega omrežja.
Višino priključnine določi Občinski svet občine Črenšovci enkrat letno v okviru postopka določanja višine komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Črenšovci.
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Uporabniki, ki po izteku pogodbeno dorečenih obveznosti iz naslova priključnine te ne poravnajo v celoti so
zavezani, da priključnino plačajo v višini komunalnega prispevka v tekočem letu.

vključno z upravljavčevim nadzorom in pri upravljanju teh del
zagotoviti, da ostane javna kanalizacija nepoškodovana. V
primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in
poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe ali prekinitve odvajanja in čiščenje.

V. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN UPORABNIKOV

35. člen
Zagotavljanje varstva okolja, zaščita vodozbirnih območij in vodotokov je pravica in dolžnost tako upravljavca kot
uporabnika.

32. člen
Naloge upravljavca so:
– redno vzdrževanje objektov in naprav, tako da je
uporabnikom omogočeno redno odvajanje odpadnih voda,
– obnavljati dotrajano omrežje ter dotrajane dele objektov in naprav,
– poskrbeti za razvoj dejavnosti ter pravočasno pripravo planskih dokumentov za dejavnost, in sicer za enostavno
in razširjeno reprodukcijo,
– objekte in naprave vzdrževati v skladu s sprejetimi
pravilniki, poslovniki ter ostalimi predpisi,
– nadzirati gradnjo kanalizacijskega omrežja in naprav,
– kontrolirati sestavo odpadne vode in delovanje čistilnih naprav v skladu s predpisi,
– voditi evidenco in kataster kanalizacijskih objektov in
naprav,
– izdajati soglasja in omogočati priključitev na javno
kanalizacijo,
– skrbeti za redni obračun odvedenih in očiščenih odpadnih voda.
Upravljavec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi
preplavitve v primeru povečanja odtoka ali zamašitve javnega kanala s strani uporabnika.
33. člen
Obveznosti uporabnikov javne kanalizacije:
– gradnja interne kanalizacije v skladu s tehnično dokumentacijo in pogoji soglasja upravljavca,
– vzdrževanje hišne kanalizacije, hišnega priključka ter
naprav za predčiščenje tako, da bo iztok izpolnjeval pogoje
iz soglasja in tega odloka,
– uporabnik je dolžan upravljavca obvestiti o poškodbah na objektih, s katerimi gospodari sam ter takoj ukrepati,
da ne bo nastala škoda na objektih javne kanalizacije,
– obveščati upravljavca o vseh spremembah pogojev
za priključitev,
– upravljavcu omogočiti dostop in pregled interne kanalizacije,
– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in njeno
temperaturo v skladu z določili tega odloka, rezultate pa na
zahtevo posredovati upravljavcu,
– voditi dnevnik obratovanja objektov za predčiščenje
odpadne vode, če jih ima,
– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode,
na podlagi izdanih računov.
Pravne osebe so dolžne tudi:
– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in njeno
temperaturo v skladu z določili tega odloka, rezultate pa na
zahtevo posredovati upravljavcu,
– voditi dnevnik obratovanja čistilnih naprav, lovilcev
vlaken in maščob.
V primeru, da nastane na objektih in napravah javne
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika,
je ta dolžan upravljavcu poravnati stroške odprave.
34. člen
Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v
bližini javne kanalizacije, si morajo za ta dela pridobiti soglasje upravljavca ter mu pokriti vse s tem nastale stroške,

36. člen
Uporabnikom ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo:
– odpadne vode, katere sestava ne ustreza kriterijem
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
izvirov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) oziroma
uredbi za posamezno panogo, kolikor ta obstaja.
Odpadne vode ne smejo vsebovati naslednjih sestavin:
– tekočih goriv, olj in mazil; nafte in naftnih derivatov,
– ostanke lakov, topil in impregnacij,
– gorljivih in eksplozivnih snovi,
– radioaktivnih snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene in eksplozivne pline,
– trdih in viskoznih snovi, kot so: les, žagovina, pepel,
plastika, živalski odpadki, slama, krpe, itd.,
– drugih škodljivih snovi, ki povzročajo spremembe kemične, fizikalne, biološke in bakteriološke sestave podzemnih voda in vodnih tokov,
– gnoja, pepela, kosti, mavca, cementa, peska, tehnoloških peskov, usnja, konzerv, stekla in drugih tehnoloških
in komunalnih odpadkov,
– neprečiščene tehnološke, industrijske vode, ki ne
ustreza uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda izvirov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadne vode samo v primeru, da ne vplivajo škodljivo na naprave za
dovod in čiščenje odpadnih voda in na njihovo delovanje.
Snovi oziroma odpadne vode, ki brez predčiščenja ne
ustrezajo pogojem upravljavca glede izpusta, mora uporabnik ustrezno očistiti. Upravljavec ima pravico in dolžnost
kontrole uporabnikov objektov in naprav za predčiščenje na
stroške uporabnika ter tudi določiti pogoje delovanja naprave za predčiščenje.
Brez predhodnega posebnega soglasja upravljavca javne kanalizacije ni dovoljeno spuščati v javno kanalizacijo
organsko visoko obremenjenih odpadnih voda.
Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja
za okolico.
37. člen
Upravljavec ima pravico odpovedati in prekiniti uporabniku odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naslednjih primerih:
– če uporabnik zaradi rušitve zaprosi za začasno ali
trajno zaporo,
– če stanje uporabnikov objektov ogroža življenje in
zdravje ljudi,
– če niso izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev,
– če uporabnik dovoli drugemu uporabniku priključitev
kanalizacije na svoj priključek brez soglasja upravljavca,
– če uporabnik z odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo snovi, navedene v prejšnjem členu,
– če uporabnik, ki je po tem odloku dolžan upravljavcu
predložiti izvide o izpustu, tega ne stori oziroma če izvida ni
izdelal atestiran laboratorij,
– če uporabnik ne poravna stroškov storitve niti po
pisnem opominu,
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– če ne izpolnjuje drugih obveznosti po pogojih tega
odloka.
Uporabnik je dolžan poravnati upravljavcu stroške prekinitve in ponovne priključitve, kakor tudi nastalo škodo na
objektih in napravah javne kanalizacije.
Pravico do odpiranja jaškov in do vseh drugih posegov
ima izključno upravljavec. Izjemoma to lahko opravi uporabnik, vendar le s predhodno prijavo in dovoljenjem upravljavca.
38. člen
Upravljavec ima pravico zaradi del na objektih in napravah začasno prekiniti storitev pod pogoji, da o prekinitvi
obvesti uporabnike, in sicer vsaj 14 dni pred nameravano
prekinitvijo. V primeru, da prekinitev traja dlje kot en dan,
mora upravljavec odvod odpadne vode začasno rešiti na
drug ustrezen način.
Povzročitelj škode je dolžan upravljavcu poravnati stroške za odpravo nepravilnosti na objektih in napravah javne
kanalizacije in stroške izvedbe začasne rešitve za odvod
odpadne vode.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
39. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, samostojni podjetnik – posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba pa z denarno
kaznijo 40.000 SIT:
– če v javno kanalizacijo odvaja podtalnico, drenažno
vodo, vodo odprtih vodotokov ali meteorno vodo, kjer je to
možno speljati v ponikovalnico ali vodotok (24. člen);
– če meteorno kanalizacijo okolja, objekta in drenažo
spelje izven vplivnega območja objekta tako, da pride do
erozije in ogrožanja stanovanjskih in drugih objektov (24.
člen);
– če komunalne odpadne vode ne spelje po vodotesni
kanalizaciji v vodotesno greznico po volumnu dimenzionirano z odplakami (23. člen);
– če se ne priključi na javno kanalizacijo po zahtevah
14. člena tega odloka;
– če ne izpolnjuje obveznosti iz prvega odstavka 33.
člena tega odloka;
– če izvaja posege na objektih in napravah javne kanalizacije brez predhodne prijave in dovoljenja upravljavca (36.
člen);
– če v javno ali meteorno kanalizacijo odvaja odpadno
vodo iz gnojiščnih jam, zbiralnikov ali odpadke z gnojišč
(25. člen);
– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja
upravljavca (8. člen);
– če izvaja dela na javni kanalizaciji, priključkih ali izvaja
hišni priključek brez soglasja upravljavca (16. člen);
– če odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki vsebuje sestavine, ki jih prepoveduje 36. člen tega odloka;
– če po končani gradnji, javne kanalizacije ne prenese
v upravljanje upravljavcu (13. člen).
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcije in upravljavec kanalizacije.
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41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 220/33-02
Črenšovci, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

4192.

Pravila za izvolitev 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) ter 16. člena statuta Občine
Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in
69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 33. seji dne
19. 9. 2002 sprejel

PRAVILA
za izvolitev 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 Črenšovci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev
člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za
člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem
svetu izvoli Občinski svet občine Črenšovci v volilno telo za
volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana
državnega zbora.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje
in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidata za elektorja lahko predlaga vsak član občinskega sveta. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo
predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki in pisna soglasja za elektorje oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji
vložiti pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Črenšovci najpozneje v
20 dneh od dneva sprejema teh pravil.
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.
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7. člen
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na
podlagi določil poslovnika o delu občinskega sveta voli elektorje oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem
vrstnem redu.
Voli se enega elektorja. Vsak član občinskega sveta
lahko glasuje največ za enega kandidata. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ veljavnih glasov.
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 veljavnih glasov.
8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja
oziroma kandidata za člana državnega sveta pri glasovanju
prejela enako najvišje število glasov oziroma enako najnižje
za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma
določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.
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 podžupan.
10. člen
Župan mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji izvoljenega elektorja in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,
jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih
članov občinskega sveta.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na sejo
občinskega sveta, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve v
državni svet 27. 11. 2002.
Št. 222/33-02
Črenšovci, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

ČRNOMELJ
4193.

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

Na podlagi 20., 22. in 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena
statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01,
65/02) na 33. redni seji dne 1. 10. 2002 sprejel
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SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2002 v Občini Črnomelj
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana.
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.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana, morajo v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati
občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila 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 podlagi dobljenih
glasov po ponovnem glasovanju.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v
30 dneh po predložitvi poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-01-2/2002
Črnomelj, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
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4194.

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

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 87/99, 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj
na 33. redni seji dne 1. 10. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve finančnih sredstev, ki so v
letnem proračunu Občine Črnomelj namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Črnomelj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Črnomelj:
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov;
– iz drugih virov.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
Občine Črnomelj se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– uvajanje kakovostnih semen, plemenskih živali ter
tehnologije,
– ohranitev, varstvo in optimalno rabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem
območji s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– druge ukrepe sprejemljive za ohranjanje in razvoj
kmetijstva.
4. člen
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, usmerjanju sredstev za ohranjanje in razvoj predlaga
Odbor za kmetijstvo in turizem v obliki letnega programa
ukrepov.
Letni program ukrepov se pripravi na podlagi določil
pravilnika in mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep.
Letni program ukrepov potrdi s sklepom Občinski svet
občine Črnomelj.
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– kmetijska gospodarstva in druge fizične ter pravne
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Črnomelj,
– društva, krožki in združenja ter strokovne službe, ki
delujejo v Občini Črnomelj na področju kmetijstva.
2. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo kot regresi, premije, podpore, subvencije, plačila
storitev, investicijski odhodki.
3. Zahtevke za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva vložijo upravičenci na podlagi javnega razpisa,
natečaja ali javne objave, kolikor ni v določilih 9. člena
pravilnika določeno drugače. Prednosti bodo imele zahtevki, ki bodo zagotavljali aktivno zaposlitev in razvoj kmetije z
upoštevanjem območji s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami.
4. Zahtevke vlagajo upravičenci iz 1. točke tega člena
v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
5. Vlagatelji, ki pridobivajo sredstva za druge upravičence morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najpozneje v dveh delovnih dneh od njihovega prejema. Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila intervencijskih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnje oziroma
pogodbenega sodelovanja ali nakupom blaga iz svoje trgovske mreže.
6. Vlagatelj, ki pridobi sredstva za druge upravičence
lahko upravičencu zaračuna stroške poslovanja vendar največ do 0,5% od višine uveljavljenih sredstev.
6. člen
1. Razpisi, natečaji ali javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva;
– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep;
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo
dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15
dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo zahtevki;
– rok do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom, natečajem ali
javno objavo zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev;
– namen zahtevka;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov;
– izjavo, da za posamezni namen za katerega kandidira
ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma izjava o višini sredstev, ki jih je iz teh virov za
posamezni namen že pridobil.
3. Zainteresiranim upravičencem mora biti na voljo ustrezna razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o višini razpisanih sredstev za posamezni
namen,
– višina deleža sofinanciranja, do katerega so upravičeni,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti,
– navedbo meril za dodelitev subvencije, regresa ali
drugega finančnega transferja.

II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
1. Splošni kriteriji
5. člen
1. Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:

7. člen
Občinska uprava občine Črnomelj na podlagi določil
pravilnika, javnih razpisov, natečajev in objav pripravi predlog upravičenosti in oceno vloženih zahtevkov.
Posebna tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s
sklepom pripravi predlog upravičencev za dodelitev finan-
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čnih sredstva kolikor v 9. členu pravilnika ni določeno drugače. Komisija je praviloma v naslednji sestavi: predsednik
odbor za kmetijstvo in turizem, predstavnik območne kmetijske svetovalne službe, predstavnik občinske uprave.
Odobritev sredstev potrdi župan s sklepom.
8. člen
Župan Občine Črnomelj z vsemi, katerim so bila s
sklepom odobrena sredstva, sklene pogodbo, v kateri se
opredeli:
– namen,
– višina sredstev,
– pogoje plačila,
– možnosti za preverjanje namenske porabe sredstev,
– izvajanje kontrole nad porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zamudnimi obrestmi.
2. Posebni kriteriji
Posebni kriteriji so navedeni v 9. členu in so specifični
pri posameznih ukrepih za ohranjanje in razvoj kmetijstva.
III. UKREPI
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so razdeljeni
po naslednjih področjih:
1. Podpora za urejanje kmetijskih zemljišč in urejanje
kmetijske infrastrukture
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena za izboljšanje fizikalno-kemičnih in bioloških lastnosti tal. Agromelioracijska dela obsegajo investicijska vlaganja v odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje
in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko
zemljišče ter čiščenje in ureditev brežin obstoječe hidromelioracijske mreže. Sredstva se prioritetno namenjajo za pripravo in izvajanje ukrepov občinskega programa agrarnih
operacij in urejanje kmetijske infrastrukture po sklepu župana. Preostali del sredstev se namenja za vzpodbudo drugim
upravičencem na podlagi javnega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje izvedbe male agromelioracije lahko pridobijo upravičenci lastniki ali zakupniki kmetijskih
zemljišč za usposabljanje kmetijskih zemljišč, na območju
Občine Črnomelj z zahtevkom na podlagi javnega razpisa.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov investicijskih
vlaganj za izvedbo agromelioracijskih del (stroški opravljenih
ur izvajalca del). Upravičenost investicije se dokazuje na
podlagi priloženega programa in opisa obsega predvidenih
del, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca območna
kmetijska svetovalna služba. Maksimalna strnjena površina
za katero lahko upravičenec uveljavlja sredstva je 0,50 ha.
Zahtevku mora biti priloženo dokazilo o priglasitvi del, če gre
za poseg v prostor oziroma izjavo občine, da investicija ne
predstavljajo poseg v prostor in priglasitev ni potrebna, originalni račun za opravljena dela in dokazila o plačilu računa.
Pri sofinanciranju manjših agromelioracij imajo prednost prosilci za površine v območjih, ki niso zajeta v občinski plan
agromelioracij.
2. Podpora za združevanje kmetijskih zemljišč z namenom urejanja pašnih površin
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo upravičencem za investicijska
vlaganja potrebna za urejanje pašnika.
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Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobijo upravičenci, lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč, ki
urejajo pašnik na območju Občine Črnomelj z zahtevkom na
podlagi javnega razpisa. Minimalna skupna površina pašnika, ki se ureja na novo ali obnavlja je o,5 ha, pri skupni
obremenitvi 2,5 GVŽ/ha. Sofinancira se do 50% vrednosti
investicijskih vlaganj za nabavo materiala za postavitev ograje. Upravičenost investicije se dokazuje s priloženim pozitivnim mnenjem in načrtom ureditve pašnika, ki ga pripravi
kmetijska svetovalna služba. Prednost imajo prosilci izven
nižinskih območij. Zahtevku mora biti priloženo dokazilo o
priglasitvi del, če gre za poseg v prostor oziroma izjavo
občine, da investicija ne predstavlja posega v prostor, originalni račun za nakup materiala ter dokazila o plačilu računa.
3. Podpora za programe prestrukturiranja kmetij
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za podporo naložbam za prestrukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo proizvodnje, ekološko kmetovanje in druge vrste prestrukturiranja, ki pomenijo razširitev kmetijske dejavnosti ali uvedbo
novega delovnega mesta na kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva v višini do 30% vrednosti stroškov v naložbo
za prestrukturiranje kmetijstva lahko pridobijo upravičenci, z
zahtevkom na podlagi javnega razpisa. Upravičeni stroški so
investicijska vlaganja v gradnjo ali adaptacijo gospodarskih
objektov in nabavo opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje. Zahtevku mora biti priloženo pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije, originalni računi za opravljena investicijska vlaganja ter
dokazila o plačilu računov, če gre za gradnjo še gradbeno
dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Podpora se lahko izplača tudi v obliki subvencioniranja
realne obrestne mere za dolgoročna namenska bančna posojila pod pogojem, da je doba vračanja kredita po posojilni
pogodbi najmanj dve oziroma več let. Subvencionira se do
100% realne obrestne mere za tekoče leto vendar ne več
kot 30% vrednosti investicije v gradnjo ali adaptacijo gospodarskih objektov ali nabavo opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje.
V primeru uveljavljanja podpore v obliki subvencije obrestne mere mora biti zahtevku priložen sklep banke o odobritvi posojila oziroma s strani banke overjena fotokopija posojilne pogodbe; potrdilo banke o že plačanih obrestih v tekočem letu; potrdilo banke o višini realne obrestne mere v
tekočem letu; poslovni načrt oziroma investicijski program,
ki je bil posredovan banki za odobritev posojila in iz katerega
je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki;
pri nakupu opreme je potrebno priložiti račun; gradbeno
dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu potrebno tako dovoljenje ter
pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne službe o
pomenu investicije za kmetijo.
4. Podpora za razširitev in posodobitev ter pridobitev
novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti, pospešiti strukturne spremembe v kmetijstvu, konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev in širitev obstoječih ali novih dejavnosti.
Te dejavnosti so:
I. Dejavnost turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičeni stroški so investicijska vlaganja v gradnjo
ali adaptacijo objektov in nabavo opreme za potrebe uredi-
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tve objekta namenjenega opravljanju dejavnosti turizma na
kmetiji.
Sredstva v višini do 30% vrednosti upravičenih stroškov lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na
podlagi javnega razpisa. Zahtevku mora biti priloženo pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu uvajanja oziroma širitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji in originalne račune za investicijska vlaganja ter dokazila o plačilu
računov, če gre za gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. Prednost imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost.
II. Ostale dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičeni stroški so investicijska vlaganja v gradnjo ali
adaptacijo objektov in nabavo opreme za opravljanje ostalih
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji opredeljenih v uredbi o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljane dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01).
Sredstva v višini do 40% vrednosti upravičenih stroškov lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na
podlagi javnega razpisa. Zahtevku mora biti priloženo pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu uvajanja nove dejavnosti za kmetijo in račune za investicijska
vlaganja ter dokazila o plačilu računov, če gre za gradnjo še
gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. Prednost
imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Podpora za namen razširitve in posodobitve ter pridobitev novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti se
lahko izplača tudi v obliki subvencioniranja realne obrestne
mere za dolgoročna namenska bančna posojila pod pogojem, da je doba vračanja kredita po posojilni pogodbi najmanj dve oziroma več let.
Subvencionira se do 100% realne obrestne mere za
tekoče leto vendar ne več od 30% vrednosti investicije v
gradnjo ali adaptacijo objektov ali nakup potrebne opreme
za opravljanje turistične dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti
na kmetiji oziroma do 40% vrednosti investicije v gradnjo ali
adaptacijo objektov ali nakup potrebne opreme za druge
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
V primeru uveljavljanja podpore v obliki subvencije obrestne mere mora biti zahtevku priložen sklep banke o odobritvi posojila oziroma overjena fotokopija posojilne pogodbe;
kopije dokazil o že plačanih obrestih v tekočem letu; potrdilo banke o višini realne obrestne mere v tekočem letu;
poslovni načrt oziroma investicijski program, ki je bil posredovan banki za odobritev posojila in iz katerega je razviden
namen investiranja oziroma pričakovani učinki; pri nakupu
opreme je potrebno priložiti račun; gradbeno dovoljenje
oziroma odločbo o priglasitvi del, če gre za naložbo, za
katero je po zakonu potrebno tako dovoljenje ter pozitivno
mnenje območne kmetijske svetovalne službe o pomenu
investicije za kmetijo.
5. Podpora pri nakupu nove tehnologije – specialne
mehanizacije
Namen ukrepa
Spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potrebe strojnega krožka – za opravljanje uslug s temi stroji.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, lastniki specialne
mehanizacije s katero opravljajo usluge v sklopu strojnega
krožka z vložitvijo zahtevka na podlagi javnega razpisa. Podpora znaša do 30% nabavne vrednosti stroja. Zahtevku mora biti priložen originalni račun oziroma potrdilo o nakupu in
dokazilo o plačilu računa, potrdilo o članstvu v strojnem
krožku in pozitivno mnenje strojnega krožka o upravičenosti
nakupa mehanizacije.
Podpora se lahko izplača tudi v obliki subvencioniranja
realne obrestne mere za dolgoročna namenska bančna po-
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sojila pod pogojem, da je doba vračanja kredita po posojilni
pogodbi najmanj dve oziroma več let. Sredstva lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na podlagi javnega razpisa. Subvencionira se do 100% realne obrestne mere za
tekoče leto. Višina subvencije ne sme presegati 30% vrednosti investicije v nakup specialne mehanizacije. Zahtevku
mora biti priložen sklep banke o odobritvi posojila oziroma
overjena fotokopija posojilne pogodbe, kopije dokazil o že
plačanih obrestih v tekočem letu, potrdilo banke o višini
realne obrestne mere v tekočem letu, poslovni načrt oziroma investicijski program iz katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki in je bil posredovan banki za odobritev posojila, veljavno dokazilo o nakupu mehanizacije ter pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne
službe o pomenu investicije za kmetijo.
6. Podpora za nakup obdelovalnih kmetijskih površin
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo upravičencem, ki vlagajo v nakup obdelovalne zemlje na območju Občine Črnomelj in so
za te namene najeli posojilo pri banki.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na podlagi javnega razpisa. Subvencionira se do
100% realne obrestne mere za tekoče leto. Višina subvencije ne sme presegati 50% vrednosti investicije v nakup
obdelovalnih kmetijskih površin. Zahtevku mora biti priložen sklep banke o odobritvi posojila oziroma overjeno fotokopijo posojilne pogodbe, kopije dokazil o že plačanih
obrestih v letu tekočem letu, potrdilo banke o višini realne
obrestne mere v tekočem letu, poslovni načrt oziroma investicijski program iz katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki in je bil posredovan banki za
odobritev posojila, veljavno dokazilo o nakupu zemlje. Pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne službe o
pomenu investicije za kmetijo.
7. Sofinanciranje izobraževanja in raziskovanja za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja izobraževanja kmetov je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.
Pogoji za pridobitev sredstev
Do sofinanciranja izobraževanja so upravičeni vsi upravičenci, ki si želijo izpopolniti znanje s prej navedenim namenom po programu izobraževanja, ki ga organizira kmetijska
svetovalna služba, društva v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo in ostali verificirani izvajalci izobraževanj. Sredstva se zagotavljajo za plačilo honorarjev predavateljem, plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezni izobraževalni
program, uporabo prostorov za izvedbo tečajev in seminarjev, nabavo strokovne literature, izvedbo strokovnih ekskurzij, demonstracijskih poskusov, tekmovanj, strokovnih prireditev, raziskovalnih nalog ter drugih programov razvojne dejavnosti na področju kmetijstva.
Sredstva se dodeljujejo pooblaščenim izvajalcem programa izobraževanja ali kmetom udeležencem izobraževalnega programa na podlagi vloge, ki jo pripravi kmetijska
svetovalna služba iz katere je razviden upravičenec, podatki
o upravičencu in dokazila o izvedbi izobraževalnega programa.
Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje posameznega izobraževalnega programa je odvisna od razpoložljivih
sredstev in lahko znaša do 100% upravičenih stroškov.
8. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen ukrepa
Sofinancira se programe in aktivnosti društev s področja kmetijstva za organizacijo in izvedbo osnovne dejavnosti
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društev in strokovnega dela na področju kmetijstva kot je:
organizacija in izvedba ter sodelovanja na strokovnih prireditvah kot so razstave, demonstracije, tekmovanja, skupni
nastopi na trgu; promocijske dejavnosti pomembne za razvoj podeželja; druge aktivnosti pomembne za razvoj podeželja predvsem izdajanje strokovno-informativnih publikacij, organiziranje izobraževanj in druge aktivnosti na področju prenosa informacij pomembnih za razvoj podeželja; izvajanje
drugih dejavnosti pomembnih za razvoj podeželja in spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov.
Pogoji za pridobitev sredstev
Do podpore so upravičena društva, krožki in združenja,
ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Črnomelj. Sofinanciranje programov in drugih aktivnosti poteka na podlagi
javnega poziva k oddaji letnih programov društva. V pozivu
se objavijo tudi pogoji in merila za izbor sofinanciranja programov in drugih aktivnosti. Uprava Občine Črnomelj pripravi predlog izbora za sofinanciranje programov, ki ga obravnava Odbor za kmetijstvo in turizem in ga potrdi župan s
sklepom. Višina sofinanciranja posameznega programa oziroma aktivnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev za te
namene in lahko znaša do 100% stroškov posameznega
programa.
9. Sofinanciranje prevoza vode
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za delno pokrivanje stroškov
prevoza vode na območja, ki niso preskrbljena s tekočo
pitno vodo.
Pogoji za pridobitev sredstev
Do sofinanciranja prevoza vode so upravičene gospodarstva na območju Občine Črnomelj, kjer ni preskrbe s
tekočo vodo. Sofinancira se do 50% stroškov prevoza. Za
upravičence subvencijo uveljavlja, na podlagi letne pogodbe
z Občino Črnomelj, javno podjetje Komunala Črnomelj.
10. Sofinanciranje prevoza mleka
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov
prevoza mleka na progah, ki niso rentabilne, vendar so
pomembne zaradi zagotavljanja odvoza mleka iz posameznih območji in s tem zagotavljanja ohranjanja mlečne proizvodnje na teh območjih.
Pogoji za pridobitev sredstev
Do sofinanciranja prevoza vode so upravičeni kmetije
iz posameznih območjih, kjer je prevoz mleka nerentabilen.
Sredstva se dodeljujejo pravnim ali fizičnim osebam, ki zagotavljajo odvoz mleka na teh območjih. Podpora znaša do
100% stroškov prevoza. Višina sredstva za te namene je
odvisna od razpoložljivih namenskih sredstev in se določi na
podlagi pripravljenega letnega izračuna stroškov prevoza, ki
ga pripravi organizator prevoza. Sredstva se dodelijo na
podlagi pogodbe z organizatorjem prevoza mleka.
11. Sofinanciranje priprave in izvajanja projektov na
področju kmetijstva
Namen
Sredstva so namenjena za sofinanciranje priprave in
izvajanje razvojnih projektov na področju kmetijstva, ki se jih
natančneje opredeli v letnem programu ukrepov.
Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva se dodeljujejo na podlagi ustrezne pogodbe
sklenjene o sofinanciranju z občino in nosilcem oziroma
izvajalcem projekta in na podlagi drugih dokazil o izvajanju in
financiranju projekta. Sofinancira se do 100% vrednosti stroškov priprave oziroma izvedbe projekta. Višina sredstev po
posameznem programu se določi na podlagi ocene programa in razpoložljivih sredstev za te namene.
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10. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev
namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezni
ukrep, predvidenem po letnem programu, se le-ta prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega
pravilnika. Na podlagi predloga Odbora za kmetijstvo in
turizem o prerazporeditvi odloči župan s sklepom.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
11. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja uprava Občine Črnomelj oziroma pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Člani te komisije so tudi predstavniki matičnih delovnih teles občinskega sveta.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko uporabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev
v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Vsak upravičenec pomoči mora podpisati klavzulo o
kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca, da
za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je že
pridobil.
Upravičenec podpiše tudi izjavo o resničnosti navedb
podatkov. V primeru navedb neresničnih podatkov se upravičencu ne dodeli sredstev in izgubi pravico do uveljavitve
proračunskih sredstev Občine Črnomelj še v naslednjem
letu.
Pri dodelitvi pomoči je potrebno upoštevati, da se le-ta
lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta
oziroma je zanj nujno potrebna.
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva ne smejo
biti pričete pred 1. januarjem tekočega leta, razen za investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej
oziroma se investicija izvaja v več fazah. Podana mora biti
ocena možnosti preživetja s strani kmetijske svetovalne službe.
Upravičenec po tem pravilniku ne more kandidirati za
več oblik podpor za isto investicijo oziroma za isti namen.
Skupna višina prejetih sredstev iz naslova dotacij, subvencij in podpor ne sme presegati 40% upravičenih stroškov
investicije, oziroma 50% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo. V primeru, da investicije izvaja mlad kmet v
obdobju 5 let po ustanovitvi oziroma prevzemu kmetije, je
višina pomoči 45% upravičenih stroškov investicije oziroma
55% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi. Z veljavnostjo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 28/
01) in pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj. Spremembe in dopolnitve pravilnika o uporabi finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Uradni list
RS, št. 60/01).
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Št. 320-01-11/2001
Črnomelj, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

GORIŠNICA
4195.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Formin

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Gorišnica
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica
na seji dne 11. 10. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 496/6-pot, k.o. Formin, pripisane pri vlož. št. Seznam
2 k.o. Formin.
II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Gorišnica, Gorišnica 54.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-85/2001
Gorišnica, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.
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I. PREDMET IN CILJ SPREJEMA SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja sprememb prostorsko ureditvenih pogojev (v nadaljnjem besedilu: PUP) Občine Gorišnica.
Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri pripravi PUP,
način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti,
ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne
faze priprave PUP.
Ta program določa nosilca aktivnosti za pripravo sprememb in dopolnitev PUP Občine Gorišnica, in sicer za:
– poselitev,
– transportna cona Moškanjci,
– transportno stanovanjska cona Muretinci,
– skladiščna gradbena cona Muretinci,
– šport in rekreacija Moškanjci (2x),
– sanacija divjih odlagališč in gramoznic,
– komunalno čistilne naprave,
– mejni prehod Meje
– ribnik v Paradižu,
– atletski stadion Cirkulane,
– območja varovanja naravne dediščine,
– območja varovanja kulturne dediščine,
– kop gramoza v strugi Drave ob borlskem mostu (levi
breg),
– kop gramoza v strugi Drave (levi breg) – Placerovci.
II. IZHODIŠČA, VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PUP
2. člen
Izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za
območje občine Gorišnica je odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 2000 (Uradni list RS,
št. 40/01) in dopolnjenega v letu 2001.
V zadnjih uskladitvah dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Gorišnica je bila usklajena tudi sprememba
namembnosti za del ureditvenega območja naselja Gorišnica, zato je potrebno za to območje dopolniti pogoje za
posege.
III. STROKOVNE PODLAGE

4196.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Gorišnica

Občinski svet občine Gorišnica je na podlagi 34., 35.
in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93) in 16. člena statuta
Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) na 24. redni
seji dne 21. 2. 2002 sprejel

3. člen
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se uporabijo
vse strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske
akte in prostorsko izvedbene akte Občine Gorišnica.
V letu 2001 so bile izdelane posebne strokovne podlage za pripravo PUP, ki opredeljujejo omejitve in pogoje za
posege v območja naravne in kulturne dediščine. Naloga je
bila naročena in izdelana na ZVNKD Maribor.
Pred izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev PUP se
izdelajo po potrebi še druge strokovne podlage.
IV. ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA PRIPRAVE PUP

PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine
Gorišnica

4. člen
Koordinator aktivnosti bo župan Občine Gorišnica.
Sredstva za pripravo PUP so predvidena v proračunu
Občine Gorišnica.
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V. SOGLASODAJALCI

5. člen
Organi, organizacije in strokovne službe, ki sodelujejo
pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP Občine Gorišnica
so:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Območna
enota Maribor,
– Zavod za varstvo narave RS, Območna enota Maribor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo
narave, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Ljubljana,
– Slovenske železnice,
– Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, Sektor Vodnogospodarstvo Maribor,
– Komunalno podjetje Ptuj,
– Elektro Maribor, PE Ptuj.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti predhodno mnenje in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta
pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pogoje pred pričetkom priprave osnutka sprememb in dopolnitev PUP, ki jih mora pripravljalec PUP upoštevati pri
njegovi pripravi.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu programa
priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni potrebno.
Na izdelani dopolnjen osnutek odloka pa morajo v
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja kako je izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP upošteval postavljene pogoje.
Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
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Osnutek sprememb in dopolnitev PUP se pripravi na
podlagi strokovnih podlag in pogojev soglasodajalcev določenih v 4. členu tega programa priprave.
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP župan predloži
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Občinski svet občine Gorišnica sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
PUP; sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi v
Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Gorišnica, Gorišnica 54.
Javna obravnava se izvede na sedežu Občine Gorišnica v času trajanja javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev PUP.
Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi naročila župana.
Župan po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz
prejšnje alinee naloži izdelovalcu, da poskrbi za pripravo
usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP, dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se
nanašale utemeljene pripombe in predloge.
Župan Občine Gorišnica posreduje predlog sprememb
in dopolnitev PUP občinskemu svetu v obravnavo in predlaga sprejem sprememb in dopolnitev PUP z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-101/2002
Gorišnica, dne 23. septembra 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

VI. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
6. člen
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu s
43. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegih v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter v skladu z 53. In
54. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93).
Vsebujejo tekstualni del – odlok in grafični del prikazan
na preglednih katastrskih načrtih PKN v merilu 1:5000 v
digitalni obliki.
VII. TERMINSKI PLAN
7. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP:
45 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
30 dni.
Stališča do pripomb:
15 dni po prejemu pripomb iz javne razgrnitve in javne
razprave.
Predlog sprememb in dopolnitev PUP:
30 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev PUP na
občinskem svetu.

GORNJA RADGONA
4197.

Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine
Gornja Radgona v letu 2002

Na podlagi 7. in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00) ter 6. in 11. člena
odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 8/97, 22/99) je
Občinski svet občine Gornja Radgona na 25. seji dne 19.
9. 2002 sprejel

ODLOK
o podelitvi naziva Častni občan Občine Gornja
Radgona v letu 2002
1. člen
Naziv Častnega občana Občine Gornja Radgona se
podeli Majdi Bicskey–Benko, Mladinska ulica 14, Gornja
Radgona.
2. člen
Naziv Častni občan Občine Gornja Radgona je najvišje
priznanje Občine Gornja Radgona, ki se podeljuje za izjem-
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no pomembno delo in zasluge za krepitev ugleda Občine
Gornja Radgona, njene promocije in humano dejavnost, ki
ima trajen pomen za ugled in promocijo Občine Gornja
Radgona.
3. člen
Z nazivom Častni občan se dobitniku podelijo tudi
naslednje častne pravice:
– brezplačni vstop na vse kulturne prireditve v Občini
Gornja Radgona,
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, knjižnih izdaj
in sorodnih del, ki jih izdaja ali pri njih sodeluje Občina
Gornja Radgona ali kulturne ustanove ter zavodi v Občini
Gornja Radgona,
– povabila na vse znanstvene, strokovne in sorodne
posvete in simpozije,
– vabila na različne sprejeme, ki jih prireja Občina Gornja Radgona,
– vabila na svečane seje Občinskega sveta občine Gornja Radgona.
4. člen
Naziv Častni občan Občine Gornja Radgona se podeli
z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s
katerim se to priznanje podeli.
5. člen
Svečana razglasitev naziva Častni občan Občine Gornja Radgona in podelitev umetniško izdelane listine se opravita na svečani seji Občinskega sveta občine Gornja Radgona ob občinskem prazniku 1. oktobra 2002.
6. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 03204-2/2002-2
Gornja Radgona, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

4198.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – Velclov
vrt”

Na podlagi 39., 40. in 43. 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, 44/97 in 9/01) in 20. člena statuta
Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in
104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na
25. redni seji dne 19. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu “Gornja Radgona –
Velclov vrt”
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Velclov vrt
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(Uradne objave Pomurskih občin, št. 25/88 in Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 13/98, 17/98 in 23/99).
Spremembe in dopolnitve so izdelane v letu 2002 pod številko 4/01-ZN/GR na ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota.
2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
– obrazložitev s prilogami (soglasja) ter
– grafične priloge.
3. člen
V 4. členu odloka se besedilo, ki se glasi: “kjer je
možna gradnja za servisno obrtno dejavnost” nadomesti z
besedilom: “kjer je na parceli št. 539/1 k.o. Gornja Radgona možna gradnja večjih objektov brez stanovanj, namenjenih za proizvodne in skladiščne dejavnosti ter poslovne prostore in za lokale.”
4. člen
Za drugim odstavkom 8. člena odloka se doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
“Odstopanja od tlorisnih velikosti objektov, ki se gradijo na parceli št. 539/1 k.o. Gornja Radgona so možna le,
če je zagotovljeno ustrezno funkcionalno zemljišče.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
10. člen odloka se dopolni z novim drugim odstavkom,
ki se glasi:
“Obstoječi tranzitni cevovod magistralnega vodovodnega omrežja, ki poteka po parceli 539/1 k.o. Gornja Radgona se pred izdajo dovoljenja za gradnjo poslovnega ali poslovnih objektov prestavi na drugo lokacijo na stroške investitorja gradnje poslovnih objektov na omenjeni parceli. Trasa prestavljenega cevovoda se ugotovi v posebnem
lokacijskem postopku.”
6. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
“12.a člen
Velikost funkcionalnega zemljišča za vse objekte v območju obdelave znaša 4 m od fasade. Širina dovozne poti je
3 m.
Proizvodni, obrtni in drugi javni objekti ter lokali morajo
imeti glede na svojo dejavnost zadostno število parkirnih
mest.
Pri tem je potrebno upoštevati naslednje kriterije:
dejavnost
večstanovanjski objekti
poslovni prostori (pisarne)
prodajni prostori
nakupovalni center
gostinski objekti
gostišča s prenočišči
prireditveni prostori
obrtne delavnice, servisi

število parkirnih mest (PM) na enoto
1 PM za stanovanje
1 PM na 30 m2 neto površine
1 PM na 30 m2 koristne površine
1 PM na 15 m2 koristne površine
1 PM na 8 sedežev
1 PM na 2 ležišči in 1 PM na
4 sedeže
1 PM na 5 sedežev
1 PM na 2 zaposlena”

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 028-12/1998-3
Gornja Radgona, dne 20. septembra 2002.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 601-1/96
Gornja Radgona, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

4199.

Odlok o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci
k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu
Osnovna šola Apače

Na podlagi 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96), 41. in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/94, 64/01) ter 20. člena statuta Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je
Občinski svet občine Gornja Radgona na 25. redni seji dne
19. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stogovci k javnemu
vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola
Apače
1. člen
S tem odlokom Občina Gornja Radgona pripaja javni
vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Stogovci, Stogovci 33, 9253 Apače (v nadaljevanju: prevzeti zavod) k
javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače, Apače 80, 9253 Apače (v nadaljevanju: prevzemni zavod).

4200.

Na podlagi 14. člena odloka o plakatiranju in koncesiji
za plakatiranje v Občini Gornja Radgona (Uradne objave
Občine Gornja Radgona, št. 19 – Prepih 15. 11. 1998) in
20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 44/99, 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 25. redni seji dne 19. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje
v Občini Gornja Radgona
1
Občinski svet občine Gornja Radgona daje soglasje k
cenam plakatiranja, ki jih je predlagalo Urejanje okolja Ivan
Vrbnjak s.p., Lomanoše 12a, 9250 Gornja Radgona dne
29. 8. 2002.
2
Cene se uporabljajo od dneva podaje soglasja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Št. 35209-1/2002-21
Gornja Radgona, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

2. člen
Na podlagi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Apače (Uradni list RS, št. 101/01) je Osnovna šola Stogovci postala podružnična šola Osnovne šole
Apače.
3. člen
Na prevzemni zavod se prenese vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda.
4. člen
Prevzemni zavod vstopa v pravni promet namesto prevzetega zavoda z dnem registracije te statusne spremembe
na registrskem sodišču.
5. člen
Ravnatelj Osnovne šole Apače je dolžan opraviti vsa
dejanja, potrebna za registracijo statusne spremembe in v
roku 30 dni podati predlog registrskemu sodišču za pripojitev javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Stogovci k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Apače.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje
v Občini Gornja Radgona

4201.

Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih
programov športa v Občini Gornja Radgona

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/99) in 9. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet občine Gornja
Radgona na 25. redni seji dne 19. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za sofinanciranje letnih programov
športa v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način in postopek sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa, namensko
spremljanje porabe sredstev, merila za razvrstitev športnih
panog, programe, ki so v javnem interesu, njihov obseg ter
višino sofinanciranja.
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2. člen
Za sredstva, določena v letnem programu športa, ki ga
sprejme občinski svet, lahko kandidirajo naslednji upravičenci:
– vrtci in osnovne šole,
– športna društva,
– združenja in zveze,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– izvajalci za programe za zdravje.
3. člen
Izvajalci iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi
predpisi in delujejo najmanj leto dni,
2. imajo sedež v občini Gornja Radgona,
3. njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov (velja za društva),
4. imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
5. imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
programov.
II. POSTOPEK IZBORA
4. člen
S postopkom izbora izvajalcev programa športa in s
sofinanciranjem izvajanja letnega programa se začne, če so
sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa predvidena v proračunu občine za tekoče leto.
5. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Komisijo
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, z izkušnjami s
področja športa. Najmanj dva člana komisije predlaga predsedstvo športne zveze.
Objava javnega razpisa
6. člen
Javni razpis mora biti objavljen najpozneje 30 dni po
sprejemu proračuna. Na podlagi sprejetega letnega programa športa občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo
z navedbo potrebnih dokazil, ki jih morajo predlagatelji športnih programov predložiti k prijavi.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
– programe, ki so predmet razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za programe,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
7. člen
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni podatki,
ki bodo omogočili vlagateljem izdelati popolno vlogo. Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega razpisa
na razpolago vlagateljem na vpogled in za predajo.

Št.

85 / 4. 10. 2002 / Stran 9397

8. člen
Vloga na razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se
nanaša in naslovom vlagatelja.
9. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija in se
izvede v roku, ki je predviden v razpisu. V roku dostavljene in
pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
bile predložene.
10. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija
voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
V primeru, da je vloga nepopolna, jo lahko izvajalec
dopolni v roku 3 dni po prejemu poziva za dopolnitev vloge.
Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v
obsegu, kot je določena s pozivom se zavrne in se v nadaljnjem postopku več ne upošteva.
11. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih
oceni na podlagi pogojevm, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in v skladu z merili. Na podlagi ocene vlog, zbira
točk in določene vrednosti točke pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Ta predlog podpišejo predsednik in
člani komisije in ga predložijo županu, ki o tem odloči s
sklepom.
Administrativno-tehnična opravila za komisijo opravlja
občinska uprava.
12. člen
Župan v roku, ki ne sme biti daljši od 45 dni, obvestiti
vse vlagatelje o svoji odločitvi.
13. člen
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva iz javnega razpisa niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev
utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni
od prejema sklepa, na naslov župana. V zahtevku za preveritev ocene svoje vloge mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih vlaga pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
Župan je dolžan pritožbo ponovno obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o izboru. S sklepom lahko spremeni prvotno določitev.
Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju letnega programa
športa je s tem dokončen
Sklenitev pogodbe
14. člen
Župan hkrati s sklepom o izbiri pozove izvajalce k podpisu pogodbe. Če vlagatelj v roku določenem v sklepu ne
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podpiše pogodbe se šteje, da je odstopil od zahteve za
sofinanciranje.
15. člen
Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene
pogodba med občino in izvajalcem. Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni
račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev za posamezne programe
oziroma naloge,
– način nadzora namenske porabe sredstev,
– način nadzora izvajanja programov oziroma nalog,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju
programov in namenski porabi sredstev,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski
plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje
porabe sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, izhajajoč iz
določil tega pravilnika.
Spremljanje namenske porabe sredstev in izvajanje letnega
programa športa
16. člen
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in
izvajanje letnega programa izvajalcev
– s polletnim poročilom izvajalca o poteku letnega programa;
– z zaključnim poročilom izvajalca o realizaciji programa
in porabi sredstev;
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo
sredstev;
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o namenski
porabi in izvedbi letnega programa.
Izvajalci programov morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati polletno poročilo o poteku letnega programa in
najkasneje do 31. 1. naslednjega leta zaključno poročilo o
realizaciji programa in porabi sredstev, pridobljenih na podlagi razpisa.
Prav tako je izvajalec na posebno zahtevo občine (posebni nadzor) dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke,
ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo
sredstev ter omogočiti nadzor.
V primeru, da se pri pregledu polletnih poročil ali iz
izvedenega nadzora ugotovi, da se posamezni programi iz
neupravičenega razloga niso izvajali kot so bili prijavljeni na
razpis, opredeljeni v pogodbah in sofinancirani, se sofinanciranje tega programa ukine.
V primeru, da se pri pregledu zaključnega poročila ali
izvedenega nadzora ugotovi neupravičeno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, je izvajalec neupravičeno pridobljena sredstva dolžan povrniti skupaj
z zamudnimi obrestmi.
Če izvajalec do rokov, navedenih v tem členu ne odda
poročil ter dokumentov in podatkov po posebnem nadzoru,
se smatra, da programov ni izvajal. Financiranje se takoj
ustavi, izvajalec pa je dolžan vrniti vsa sredstva, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
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III. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
17. člen
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov
po tem pravilniku so opredeljena po:
1. vsebinah:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija;
2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu;
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– športne objekte,
– športne prireditve,
– znanstveno raziskovalno dejavnost,
– založniško dejavnost,
– spremljanje in svetovanje treninga,
– delovanje društev, športne zveze in njenih programov,
– informatiko.
18. člen
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih
in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb tega pravilnika.
Število točk za posamezne vsebine, določenih s tem pravilnikom, se lahko spremeni na način in v obsegu, določenem z
letnim programom športa.
19. člen
Po sprejemu proračuna za tekoče leto določi župan
vrednost točke na podlagi sredstev namenjenih za sofinanciranje vsebin in skupnega števila točk izbranih izvajalcev. Če
izvajalci dosegajo nižje cene oziroma vrednosti kot je opredeljeno z merili, se za sofinanciranje uporabljajo le-te.
20. člen
Če sredstva po izvedbi javnega razpisa ostanejo nerazporejena, po sklenjenih pogodbah neporabljena ali so ostala
neporabljena zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan na predlog komisije ta sredstva s posebnim
sklepom razporedi za nabavo športnih rekvizitov, opreme in
povečanih izobraževanj prednostno izvajalcem kakovostnega
in vrhunskega športa.
21. člen
V primeru, da proračun za tekoče leto ni sprejet, se
programi izbrani na javnem razpisu za tekoče leto, začasno
sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
Sofinanciranje programov poteka praviloma v višini dvanajstin oziroma na podlagi predloženih zahtevkov.
a) Merila za sofinanciranje vsebin
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
22. člen
To so programi športne vzgoje otrok in mladine, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom izven obveznega vzgojno
izobraževalnega programa. Programi Zlati sonček, Krpan, Plavalni tečaji ter Športna tekmovanja so naročeni programi in jih
izvajajo javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Število točk za Plavalne tečaje se določi na osnovi točkovanja po
tabeli I.
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23. člen
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
1.1. Zlati sonček-sofinancira se lahko nakup knjižic, kolajn in nalepk;
1.2. Plavalni tečaj – sofinancira se lahko najem objekta
in strokovni kader za 10 ur, za skupino od 8 do 10 otrok
starosti 5–6 let;
1.3. 40–60-urni programi redne vadbe za skupine od
10 do 20 otrok, ki se izvajajo izven rednega varstva otrok –
sofinancira se lahko strokovni kader in najem objekta.
24. člen
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
2.1. Zlati sonček – sofinancira se lahko nakup knjižic,
kolajn, diplom;
2.2. Krpan – sofinancira se lahko nakup knjižic, kolajn,
diplom;
2.3. Plavalni tečaj – sofinancira se lahko strokovni kader
in najem objekta za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na
skupino od 8–10 otrok;
2.4.1. Občinska športna tekmovanja so tista tekmovanja, katerih se udeleži:
– pri individualnem športu najmanj šest tekmovalcev iz
vsaj dveh osnovnih šol občine;
– pri kolektivnem športu ter individualnem športu za ekipno tekmovanje najmanj tri ekipe iz vsaj dveh osnovnih šol
občine;
– sofinancira se lahko do največ 20 točk:
– kolajne za prva tri mesta v individualnih športih,
– pokali za prva tri mesta v kolektivnih športih,
– diplome za najboljše tekmovalce v kolektivnih športnih
panogah,
– strošek organizacije in izvedbe.
V primeru, da ni dovolj prijavljenih ekip ali tekmovalcev,
ima tekmovanje značaj šolskega oziroma izbirnega tekmovanja za področno tekmovanje.
2.4.2. Medobčinska šolska tekmovanja šol na nivoju
Upravne enote Gornja Radgona so tista tekmovanja, katerih
se udeleži;
– pri individualnem športu najmanj šest tekmovalcev iz
vsaj dveh osnovnih šol upravne enote;
– pri kolektivnem športu ter individualnem športu za ekipno tekmovanje najmanj tri ekipe iz vsaj dveh osnovnih šol
upravne enote;
– sofinancira se lahko do največ 30 točk:
– kolajne za prva tri mesta v individualnih športih,
– pokali za prva tri mesta v kolektivnih športih,
– diplome za najboljše tekmovalce v kolektivnih športnih
panogah,
– strošek organizacije in izvedbe,
– prevozni stroški, če je tekmovanje izven občine.
2.5. Področna in državna tekmovanja
– sofinancira se lahko:
– strošek najugodnejšega prevoza,
– prehrana tekmovalcev v višini cene malice,
– štartnina v dejanski višini,
– strošek spremljevalca na skupino tekmovalcev v višini
minimalne dnevnice (1 spremljevalec do 12 tekmovalcev).
Sofinanciranje zgoraj navedenih programov poteka na
osnovi predloženih zahtevkov do višine predvidenih sredstev.
Pri izvedbi tekmovanj se upoštevajo pravila, ki jih na
začetku šolskega leta izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport.
2.6. Drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok
v obsegu 60–80 ur od 15 do 20 vključenih šoloobveznih
otrok- sofinancira se lahko strokovni kader in objekt.
Prednostno se sofinancira izvajalec, ki mu je interesna
dejavnost osnovni program.
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25. člen
3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
V programe redne vadbe se vključujejo otroci, ki imajo
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Člani vadbenih
skupin so vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih
panožnih zvez. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti
športne zvrsti in se sofinancira v obsegu:
3.1. kakovostni šport:
– cicibani in cicibanke do 8. leta starosti za obseg od
100 do 180 ur;
– mlajši dečki in deklice A do 10. leta starosti za obseg
od 100 do 200 ur;
– mlajši dečki in deklice B do 12. leta starosti za obseg
od 100 do 220 ur;
– starejši dečki in deklice do 14. leta starosti za obseg
od 100 do 240 ur.
3.2. vrhunski šport
– cicibani in cicibanke za obseg 240 ur;
– mlajši dečki in deklice za obseg od 240 do 400 ur;
– starejši dečki in deklice za obseg od 300 do 800 ur.
Sofinancira se lahko objekt, strokovni kader, materialni
stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
26. člen
4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes vključujejo otroci s
posebnimi potrebami.
Sofinancira se lahko strokovni kader in strošek objekta
za izvedbo 60–80 ur programa na skupino, v kateri je najmanj
10 otrok.
27. člen
5. Interesna športna vzgoja mladine
Je interesna športna vzgoja mladine, ki ima značaj redne
vadbe. Sofinancira se lahko strokovni kader in objekt v obsegu 60–80 ur na skupino od 10 do 20 vključenih. Prednostno
se sofinancira izvajalec, ki mu je interesna dejavnost osnovni
program.
28. člen
6. Športna vzgoja mladine, usmerjena v kakovostni in
vrhunski šport
So programi redne vadbe in zajemajo načrtno vzgojo
mladih registriranih športnikov, vključenih v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez, usmerjenih v
doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov. V programe
se vključujejo mladi športniki v starosti od 15 do 20 let.
Vadbene skupine morajo biti vključene v uradne tekmovalne
sisteme nacionalnih panožnih zvez. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti, sofinanciranje se izvaja v
obsegu:
6.1. kakovostni šport:
– kadeti v starosti do 16 let za obseg od 120 ur do
260 ur;
– mladinci do 20 let starosti za obseg od 120 ur do
280 ur.
6.2. Vrhunski šport
Programi so lahko razdeljeni na več stopenj v obsegu od
400 do 1100 ur.
29. člen
7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Je redna športna vadba mladine s posebnimi potrebami
v obsegu 60–80 ur za največ 10 vključenih – sofinancira se
lahko strokovni kader in objekt.
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30. člen
8. Interesna športna dejavnost študentov:
8.1 60–80-urni programi v izbranih športnih panogah v
katerih je največ 20 študentov in študentk – sofinancira se
lahko strokovni kader in objekt.
8.2. Odpravljanje plavalne nepismenosti
Sofinancira se lahko strokovni kader za izvedbo 20urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 študentov in študentk.

vsakega posameznega kategoriziranega športnika v skladu s
točkovnim sistemom:
– športnik mladinskega razreda 70 točk,
– športnik državnega razreda 90 točk,
– športnik perspektivnega razreda 110 točk,
– športnik mednarodnega razreda 130 točk,
– športnik svetovnega razreda 150 točk.

Kakovostni šport

35. člen
Je športna dejavnost invalidov, namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se v prostem času ukvarjajo s
športom. Sofinancira se program v obsegu:
– 60–80-urni program redne vadbe na skupino z najmanj 10 vključenih invalidov – sofinancira se lahko najem
objekta in strokovni kader.
Število točk se določi na osnovi točkovanja po tabeli 3.

31. člen
Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov – članov in članic, registriranih pri panožnih športnih
zvezah, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez in ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa, jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa v občini.
Sofinancira se lahko objekt za obseg redne vadbe do
320 ur.
Število točk se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2.
Pogoji
32. člen
Društva, ki izvajajo programe usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport morajo imeti status društva, ki delujejo v javnem interesu.
Starostne kategorije programov redne vadbe otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se za
sofinanciranje letnih programov formirajo največ v naslednjih vadbenih skupinah, razen če panožne zveze ne določajo drugače:
– cicibani in cicibanke do 8.leta starosti,
– mlajši dečki in deklice B do 10. leta starosti,
– mlajši dečki in deklice A do 12. leta starosti,
– starejši dečki in deklice do 14. leta starosti,
– kadeti in kadetinje do 16. leta starosti,
– mladinci in mladinke do 18. leta starosti,
– mladinci in mladinke do 20. leta starosti.
– strokovni kader v vadbenih skupinah otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport mora imeti najmanj
najnižjo veljavno stopnjo strokovne usposobljenosti in veljavno licenco C. Če ta pogoj ni izpolnjen, vadbena skupina ne
more biti izbrana za sofinanciranje.
Vadbene skupine kakovostnega in vrhunskega športa
pri individualnih in statičnih športnih panogah morajo imeti v
redno vadbo vključeno najmanj 6 športnikov, pri kolektivnih
športnih panogah pa najmanj toliko kot je pogoj, da ekipa
lahko tekmuje plus tri. Isti igralec se pri sofinanciranju upošteva samo v eni vadbeni skupini.
Posamezno društvo lahko kandidira za sofinanciranje
samo za eno izmed istih starostnih skupin.

Šport invalidov

Športna rekreacija
36. člen
Športna rekreacija je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih. Sofinancira se program v obsegu:
1.1. 60–80-urni program redne vadbe odraslih do 65
let starosti z najmanj 10 vključenimi člani – sofinancira se
lahko objekt.
1.2. 60–80-urni program redne vadbe odraslih nad 65
let starosti, socialno in zdravstveno ogrožene – sofinancira se
lahko objekt in strokovni kader.
Število točk se določi na podlagi točkovanja po tabeli 4.
Prednostno se sofinancira izvajalec, ki mu je interesna
dejavnost osnovni program.
Posebni programi
37. člen
Posebni programi so programi planinstva in smučanja.
Določitev števila ur, ki se lahko priznavajo za sofinanciranje
strokovnega kadra pri izvedbi akcij je:
a) izletništvo v sredogorje: 2 vodnika na skupino najmanj
15 izletnikovm in sicer za 6 ur vodenja na dan.
b) Izletništvo v visokogorje: 2 vodnika na skupino najmanj 10 izletnikov, in sicer za 6 ur vodenja na dan.
c) Izletništvo v taboru: 1 vodnik na vsakih 10 udeležencev za 6 ure na dan.
d) Smučanje (tečaj): 1 vodnik na vsakih 10 udeležencev
za 6 ur na dan
e) Poletni počitniški programi (tečaji): 1 učitelj (vaditelj)
na vsakih 10 udeležencev v obsegu 20 ur na skupino.
Pri določitvi števila točk se upošteva, da je ena ura ena
točka. Višina sofinanciranja se določi v skladu z 18. členom
tega pravilnika.

Vrhunski šport
b) Merila za sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog
33. člen
Zajema vadbo in tekmovanje športnikov, ki imajo status
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda ter kategorizirane športnike mladinskega in državnega razreda.
Športni dodatek
34. člen
Športni dodatek se lahko dodeli društvom oziroma drugim izvajalcem, katerih člani imajo status kategoriziranega
športnika ob prijavi na razpis. Dodatek se prizna društvu za

Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
38. člen
1. Izobraževanje za potrebe društev.
So programi šolanja za pridobitev strokovnega kadra, za
katerega potrebo izkazuje izvajalec programa športa.
Pogoj: izvajalec mora imeti s kandidatom sklenjeno pogodbo, s katero se kandidat zavezuje, da bo po končanem
izobraževanju še najmanj dve leti delal pri izvajalcu oziroma v

Uradni list Republike Slovenije
občini kot strokovni kader in da bo v primeru neuspešnega
zaključka šolanja vrnil stroške šolanja. Sofinancira se lahko
strošek prijavnine, dnevnic ter stroški prenočišča.
Dodatno merilo: dolgoročni program izobraževanja glede na planirani obseg izvajanja programa ter realizacija programov izobraževanja v preteklih treh letih.
39. člen
2. Izobraževanje strokovnega kadra za razvoj novih programov športa.
So programi šolanja za pridobitev strokovnega kadra za
izvajanje programa, ki v občini ni razvit, obstaja pa interes za
vključitev in po zaključku katerega se pridobi najmanj najnižja
usposobljenost.
Pogoj: izvajalec mora imeti s športno zvezo sklenjeno
pogodbo, s katero se obvezuje, da bo izvajal program, tako
kot je določeno v 38. členu. Sofinancira se lahko strošek
prijavnine, dnevnic ter stroški prenočišč v hotelu B kategorije.
Pogodba se sklene s športno zvezo.
40. člen
3. Usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov.
Obsega sofinanciranje:
3.1. tekočega izpopolnjevanja strokovnega kadra za potrditev licence.
Pogoj: vodenje selekcije.
Sofinancira se lahko strošek kotizacije ter dnevnic.
3.2. Posebni krajši eno- in dvodnevni izobraževalni programi, povezani z izvajanem trenerskega dela.
Pogoj: vodenje selekcije in veljavna licenca.
Sofinancira se lahko strošek kotizacije, dnevnic, prevoza ter prenočišč.
41. člen
4. Posebni programi izobraževanja
4.1. Sofinanciranje posebnih programov Fakultete za
šport in Športnih gimnazij izven rednega programa, za študente in dijake občine, v višini do 40% stroškov.
Pogoj: članstvo v športnem društvu.
4.2.Sofinanciranje posebnih krajših eno in dvodnevnih
programov- povezanih s športom, namenjenih športnim delavcev – članom društev, aktivnih v društvih.
Pogoj: potrdilo društva o funkciji v društvu.
Sofinancira se lahko strošek kotizacije, dnevnic, prevozni stroški ter prenočišč.

Št.
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3. Uporaba športnih objektov
44. člen
Prednostno uporabo športnih objektov, ki so v lasti občine (razen šolskih telovadnic v času pouka) za izvedbo letnega
programa dogovori upravljavec športnega objekta z vsemi
zainteresiranimi izvajalci letnega programa najpozneje do
30.9. za tekočo tekmovalno sezono.
4. Cena najema telovadnic
45. člen
Ceno najema telovadnic v lasti občine določi upravljalec
telovadnice in se prične uporabljati, ko da nanjo soglasje
župan.
5. Športne prireditve
46. člen
So organizirana športna srečanja in tekmovanja (razen
šolskih tekmovanj), množične rekreativne prireditve in imajo
namen pospeševati motivacijo za šport, športno aktivnost in
imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem.
Izpolnjen mora bit najmanj eden od pogojev:
– prireditve imajo dolgoletno tradicijo;
– so primerne za vse starostne kategorije;
– na njih sodeluje najmanj 30 udeležencev;
– so jubilejne prireditve ob obletnicah društev;
– memorialne prireditve.
Sofinancira se lahko najemnina objekta, propagandni
material, sodniški stroški, stroški organizacije prireditve, stroški pokalov in priznanj. Namene in višino sofinanciranja prireditve določi komisija v razponu od 30 do 180 točk.
6. Udeležba na mednarodnih športnih prireditvah
47. člen
Sofinanciranje udeležbe športnikov, s stalnim prebivališčem in registriranih v društvu s sedežem v občini Gornja
Radgona, na svetovnih, evropskih prvenstvih, svetovnih igrah
ter tekmah svetovnega in evropskega pokala, če jim panožne
športne zveze v celoti ne zagotovijo sredstev za pokrivanje
stroškov udeležbe. Sredstva se lahko dodelijo na podlagi
posebne vloge in v okviru sredstev, ki so za ta namen predvidene z letnim programom športa, vendar največ do 50%.
Vlagatelj v okviru letnega razpisa prijavi program z obvezno
navedbo virov sofinanciranja.

Športni objekti
7. Programi za spodbujanje športa za zdravje
1. Izgradnja športnih objektov
42. člen
Vlaganja v športne objekte in športne površine se določijo v skladu s potrebami in zmožnostmi ter na podlagi aktov, ki
urejajo področje športa, vzgoje in izobraževanja. Opredelijo
se v letnih programih športa in se zagotavljajo za objekte in
površine, v lasti Občine Gornja Radgona.
2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
43. člen
Sredstva za vzdrževanje šolskih telovadnic v upravljanju
šol, se zagotavljajo v okviru rednih sredstev za materialne
stroške šol.
Sofinanciranje vzdrževanja zunanjih športnih površin v
občinski lasti in v upravljanju društev, se izvaja glede na obseg
športnih površin, s točkovanjem po tabeli 5.

48. člen
So oblike izvajanja programov športa za zdravje. Izvajalci
niso športna društva, so pa namenjeni občanom, da se posledično vključijo v aktivno športno dejavnost. Za sofinanciranje
lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo program z razvidno
vsebino in natančnim finančnim načrtom in niso zavezani
izpolnjevati pogojev, določenih v 3. členu tega pravilnika.
Pogoj: zagotovljene prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti projekta
Višina sofinanciranja lahko znaša 10% več kot za prireditve.
8. Znanstveno raziskovalna dejavnost
49. člen
Ta dejavnost se lahko sofinancira v primeru, če se izvaja
projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos v prakso.
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Sredstva se zagotavljajo v višini, določeni z letnim programom
športa, vendar največ 25% vrednosti programa.
9. Založniška dejavnost
50. člen
Občina lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne
literature in drugih periodičnih in občasnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti. Višina sofinanciranja znaša največ 50% planiranih stroškov za naslednje
namene:
a) strokovna literatura, namenjena ozaveščanju in animaciji za aktivno vključevanje v športne dejavnosti;
b) publikacije - revije za teoretična in praktična vprašanja
športne vzgoje, treniranja in rekreacije, zborniki s posvetov;
c) propagandno gradivo, avdio in videokasete, računalniški programi, CD, internetne strani.
Pogoj: predložiti je potrebno vsebinski opis dela in natančen finančni načrt.
Višina sofinanciranja lahko znaša največ 50% planiranih
stroškov.
10. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje
treninga
51. člen
Za doseganje uravnoteženega doseganja učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog–trener zasledovati pri realizaciji
programov se sofinancirajo programi za spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga. Sofinancirajo se
lahko:
– programi izobraževanj za trenerje do višine, določene
s finančnim načrtom,
– programi neposrednih stroškov izvedbe pri posameznih izvajalcih do višine, določene po točkovnem sistemu v
tabeli I.
Pogoj: predložen mora biti program, iz katerega je razvidna vsebina, namen in natančen finančni načrt. Neposredni
izvajalci izobraževalnih programov so lahko samo ustrezno
strokovno izobražene osebe.
Dodatno merilo: nivo tekmovanja.
11. Delovanje društev in občinske športne zveze ter
izvajanje njenih programov
52. člen
Društvom in zvezi se sofinancira stroške za osnovno
dejavnost oziroma za njihovo delovanje. Merilo za določitev
obsega sofinanciranja delovanja društev rekreativnega športa
in posebnih programov je število članov s plačano članarino.
Merilo za sofinanciranje delovanja društev kakovostnega in
vrhunskega je nivo tekmovanja – za vključene v ligaški sistem
za vsako vadbeno skupino registriranih športnikov, za ostala
glede na nivo po društvu. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja zveze je število vključenih registriranih društev v zvezo. Programi, ki jih predlaga zveza in so njeni lastni,
se sofinancirajo v skladu z določili tega pravilnika.
Sofinanciranje se izvaja na podlagi točkovnega sistema
po tabeli 5.
12. Informatika v športu
53. člen
Za organizacijo in sistematično spremljanje stanja v
športu ter za razvoj dejavnosti in spremljanje doseganja dolgoročnih ciljev na tem področju se vodijo naslednji registri
podatkov:
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– register športnikov,
– register izvajalcev programov športa,
– register strokovnih delavcev,
– register športnih rezultatov,
– register športnih objektov,
– drugi registri po potrebi.
54. člen
Register športnikov obsega: ime in priimek, spol, rojstni
datum, prebivališče, športno panogo, matični klub, trenutni
klub, stopnjo kategorizacije. Register vodijo klubi, ki ga posredujejo občini na njeno zahtevo.
55. člen
Register izvajalcev programov športa obsega; ime oziroma naziv, sedež, datum ustanovitve, ime in priimek zakonitega zastopnika, naziv športne panoge oziroma dejavnosti, ime
in priimek kontaktne osebe. Podatki se pridobijo od športnih
društev.
56. člen
Register strokovnih delavcev v športu obsega: ime in
priimek, rojstni datum, naziv delodajalca, strokovna usposobljenost oziroma izobrazba, športna panoga, obveznosti do
kluba. Podatki se pridobijo od športnih društev.
57. člen
Register športnih rezultatov obsega: naziv tekmovanja,
ime in priimek športnika oziroma športnikov, ki so dosegli
rezultat, društvo, iz katerega izhajajo, dosežen rezultat, čas in
kraj izvedbe tekmovanja.
Register se vodi za rezultate dosežene ob koncu tekmovalne sezone. Podatke posredujejo športna društva do 31. 7.
v tekočem letu za preteklo tekmovalno sezono.
58. člen
Register športnih objektov v občini obsega: ime objekta, lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost tekmovalnih in drugih površin. Podatki se pridobijo od lastnikov oziroma upravljavcev objektov ter iz evidence občine.
59. člen
Registri iz 53. člena tega pravilnika se vzpostavijo v roku
enega leta od sprejema tega pravilnika in se ažurirajo najmanj
enkrat letno.
Glede na potrebe se po sklepu župana lahko uvedejo
tudi drugi registri, če so podatki neobhodno potrebni za načrtovanje razvoja športne dejavnosti.
c) Merila za razvrstitev športnih panog
Kakovostni in vrhunski šport
60. člen
Izvajalci športnih panog kakovostnega in vrhunskega
športa so glede na vsebino razvrščeni v naslednje skupine:
– v 1. skupini so izvajalci programov individualnih športov, katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez, za naslov državnega
prvaka;
– v 2. skupini so programi kolektivnih športov, katerih
ekipe tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih športnih zvez, za naslov ekipnega državnega prvaka;
– v 3. skupini so izvajalci miselnih in statičnih športov –
športni ribolov.
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Pri razvrščanju izvajalcev – športnih društev v panoge in
skupine se upošteva osnovna dejavnost posameznega izvajalca, za katero je registriran.
61. člen
Izvajalci športnih panog kakovostnega in vrhunskega
športa se razvrstijo v razrede glede na kazalce razširjenosti in
uspešnosti izvajalca.
Kazalci za določitev razširjenosti so:
1. število registriranih tekmovalcev;
2. število vadbenih skupin, ki izvajajo programe za registrirane športnike v skladu s tem pravilnikom.
Kazalci za določitev uspešnosti so:
1. povprečna strokovnost trenerskega kadra, ki vodi vadbene skupine za izvajanje programov za registrirane športnike
v skladu s tem pravilnikom.
C-licenca je 1 točka,
B-licenca sta 2 točki,
A-licenca so 3 točke;
2. število kategoriziranih športnikov;
3. nivo tekmovalnega sistema, v katerega je vključena
članska selekcija;
4. uvrstitev članske selekcije v prvo polovico v ligaškem
tekmovanju v preteklem tekmovalnem obdobju (kolektivni
šport);
5. uvrstitev članov med prvih pet na državnem prvenstvu
(individualni in statični šport) v preteklem tekmovalnem obdobju.
Število točk za izračun za 3.,4. ,5. kazalec je naslednje:
Nivo ligaških tekmovanj

1. nivo: I. državne lige in državna
članska prvenstva
2. nivo: IB. državne lige
in članska prv. v manj razvitih športih
3. nivo: II. državna liga
4. nivo: III. državna liga
5. nivo: medobčinska liga

Nivo

Uvrstitev

20 točk

6 točk

15 točk
10 točk
7 točk
3 točke

4 točke
3 točki
2 točki
1 točka

Podatki za razvrščanje se uporabljajo na stanje prvega
dne objave o razpisu.
62. člen
Športna društva kakovostnega in vrhunskega športa se,
na podlagi vsakega kriterija določenega v 61. členu razvrstijo
v šest razredov znotraj posamezne skupine, in sicer:
Razred

Meja razreda

Število enot

1.
126% in več
2.
100% – 125%
3.
75% – 99%
4.
50% – 74%
5.
25% – 49%
6.
25% in manj
100% je povprečna vrednost posameznega kriterija.

5
4
3
2
1
0

63. člen
Končna razvrstitev se določi s seštevkom števila enot
posameznih kriterijev za vsako društvo, pri čemer se uporabi
določilo iz prejšnjega člena. Izračuna se povprečje panoge in
povprečje društva in se na podlagi doseganja povprečja panoge društvo razvrsti v ustrezen razred.
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Društva prejmejo, glede na razvrstitev v ustrezen razred,
naslednje število točk iz točkovnega sistema, ki je priloga
tega pravilnika:
Razred

Skupno število točk
po točkovnem sistemu

1.
1.
2.
3.
4.
6.

100% točk
90% točk
80% točk
70% točk
60% točk
0% točk.

Rekreativni šport
64. člen
Izvajalci športnih panog rekreativnega športa se razvrstijo v razrede glede na kazalec razširjenosti in organiziranosti:
– števila aktivnih članov s plačano članarino,
– število vadbenih skupin.
Pri določitvi razvrstitve se smiselno uporabljajo določila
60., 61., 62. in 63. člena tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
65. člen
V primeru, da pogodbe za sofinanciranje programov za
leto 2003 ne bodo sklenjene do 31. 1. 2003, se športna
društva do sklenitve pogodb za leto 2003, sofinancirajo začasno v višini sredstev, določenih za leto 2002 za namen izvedbe programov.
66. člen
Določila prvega odstavka 32. člena tega pravilnika se
pričnejo uporabljati pri izboru izvajalcev letnega programa
športa za leto 2004.
67. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo
na enak način kot ta pravilnik s tem, da si predlagatelj pridobi
predhodno mnenje Športne zveze. Prav tako si predlagatelj
pridobi predhodno mnenje Športne zveze k letnemu programu športa.
68. člen
Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa v
Občini Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, Prepih, št. 21/99 in 22/99, Uradni list RS, št. 92/99).
69. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije, uporabljati pa se prične za
razdelitev proračunskih sredstev za programe športa za leto
2003.
Št. 650-1/1999-21
Gornja Radgona, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.
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4202.

Pravilnik o sofinanciranju programov društev na
področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja
Radgona

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 20. člena
statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99)
je Občinski svet občine Gornja Radgona na 25. seji dne
19. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov društev na področju
ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, postopki
in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 10. členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani:
– predstavnik ZKDiS,
– predstavnik odbora za družbene dejavnosti,
– predstavnik občinske uprave.
7. člen
Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba, s katero se
podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti.
8. člen
Izvajalci, ki pričnejo z delovanjem v tekočem letu, lahko
kandidirajo za sredstva le v rednem postopku, to je v okviru
letnega razpisa.
9. člen
Sredstva se izvajalcem nakazujejo za namene, navedene v 10. členu tega pravilnika pod točkami A), B) in C)
praviloma v obsegu dvanajstin, za namen pod D) pa na
podlagi poročila o realizaciji in predloženih dokazilih.

II. KRITERIJI
2. člen
Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz
občinskega proračuna za izvajanje programskih nalog kulturnih društev in skupin.
III. POGOJI IN POSTOPKI
3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in
skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Gornja Radgona,
– so registrirana za opravljanje programov na področju
kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program s strani upravnega organa
društva.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem iz
2. člena dodelijo na osnovi razpisa. Razpis se izvede v 30
dneh po sprejetju proračuna in se objavi v sredstvih javnega
obveščanja.
5. člen
Javni razpis vsebuje:
– predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, ki so predmet financiranja,
– višino sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
Izvajalci se prijavijo na razpis na obrazcu, ki ga pripravi
občinska uprava.

IV. MERILA
10. člen
Kulturnim društvom in skupinam se sofinancira program po naslednjih namenih:
A) program redne dejavnosti društva – do višine 75%
vsote določene v proračunu:
a) honorar strokovnih delavcev,
b) programski stroški,
c) materialni stroški.
B) udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah
doma in v tujini – do višine 10% vsote določene v proračunu.
C) nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi…), – do višine 20% vsote določene v
proračunu,
D) strokovno izpopolnjevanje – do višine 5% vsote določene v proračunu, % delež po namenih določi komisija,
njihova vsota pa ne sme presegati 100%. Predmet tega
pravilnika niso sredstva za investicije v prostore.
11. člen
A) Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev in
skupin se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. Odrasli pevski zbor:
Prizna se min 30 do max 80 vaj na sezono
Honorar zborovodje na vajo
(dve šolski uri)
10 do 20 točk
Programski stroški na vajo
5 do 10 točk
Materialni stroški na sezono
– pri najmanj 32 članih je
500 do 1500 točk
– pri najmanj 18 članih
200 do 500 točk
– pri manj kot 18 članih
100 do 200 točk
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2. Otroški in mladinski pevski zbor
Prizna min 20 do max 50 vaj na sezono
Honorar zborovodje na vajo
(dve šolski uri)
10 do 20 točk
Programski stroški na vajo
5 do 10 točk
Materialni stroški na sezono
200 do 500 točk
3. Pihalni orkester
Prizna se min 40 do max 80 vaj na sezono
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(dve šolski uri)
20 do 30 točk
Programski stroški na vajo
10 do 20 točk
Materialni stroški na sezono
– pri najmanj 32 članih je
500 do 2000 točk
– pri najmanj 18 članih
300 do 500 točk
– pri manj kot 18 članih
100 do 300 točk
4. Gledališka skupina
Prizna se min 20 do max 45 vaj na sezono
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(tri šolske ure)
25 do 35 točk
Programski stroški na sezono
200 do 600 točk
Materialni stroški na sezono
400 do 800 točk
5. Lutkovna skupina
Prizna se min 15 do max 30 vaj na sezono
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(tri šolske ure)
25 do 35 točk
Programski stroški na sezono
200 do 400 točk
Materialni stroški na sezono
300 do 600 točk
6. Recitacijska in literarna skupina
Prizna se min 10 do max 20 vaj na sezono
Honorar mentorja na vajo
(dve šolski uri)
10 do 20 točk
Programski stroški na vajo
2 točki
Materialni stroški na sezono
100 do 150 točk
7. Folklorna in tamburaška in plesna skupina
Prizna se min 20 do max 45 vaj na sezono
Honorar vodje na vajo (dve šolski uri) 10 do 20 točk
Programski stroški na vajo
5 točk
Materialni stroški na sezono
– najmanj 16 članov
500 do 1500 točk
– manj kot 16 članov
200 do 500 točk
8. Glasbena skupina
Prizna se min 20 do max 45 vaj na sezono
Honorar vodje na vajo (dve šolski uri) 10 do 20 točk
Programski stroški na vajo
2 do 5 točki
Materialni stroški na sezono
200 do 400 točk
9. Likovna, fotografska in filmska skupina
Prizna se min 20 do max 50 mentorskih vaj na sezono
Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)
10 točk
Programski stroški na vajo
do 10 točk
Materialni stroški na sezono
500 do 1500 točk
10. KD, ki ne izvaja lastne dejavnosti
Za organizacijo kulturnih prireditev se prizna
– od 1 do 3
200 do 600 točk
– od 3 do 5
800 do 1000 točk
– več kot 5
1200 do 2000 točk

Št.
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Sofinanciranje redne dejavnosti društva je pogojeno z
obveznimi nastopi na območni ravni, razen v objektivnih
primerih.
12. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi glede na skupno število zbranih
točk in višino proračunskih sredstev.
13. člen
B) Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah
doma in v tujini nastop, razstava
– na prireditvi v Občini Gornja Radgona
(občinski praznik,
20 točk
državni praznik, tradicionalne prireditve in podobno)
– na medobmočni ravni
20 točk
– na republiški ravni
20 točk
– v tujini
60 točk
– samostojni nastop, razstava
100 točk
predstava
– gledališka
200 točk
– lutkovna
100 točk
14. člen
C) Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
Sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme se izvede
do višine 30% vrednosti vloge posameznega društva oziroma v odvisnosti od proračunskih sredstev, izločenih v te
namene.
Kulturnim društvom in skupinam se prednostno zagotavljajo sredstva za nabavo rekvizitov, potrebnih za izvajanje
dejavnosti.
15. člen
D) Strokovno izpopolnjevanje
Sofinancirajo se stroški strokovnega izpopolnjevanja
strokovnih vodij in članov društev in skupin, in sicer stroški
prijavnin, dnevnic, prevoza z javnim prevoznim sredstvom
ter stroški prenočišč. Stroški prenočišča se krijejo maksimalno do višine treh dnevnic.
16. člen
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so
bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev
ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti v skladu z določili odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za
tekoče leto.
Izvajanje programov spremlja strokovna služba občinske uprave.
V. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se začne uporabljati pri razdelitvi sredstev
za leto 2003.
Št. 14001-2/2001
Gornja Radgona, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.
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GORNJI PETROVCI
4203.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
51/02) in 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni
list RS, št. 26/99, 108/01) ter sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci je Občinski svet
občine Gornji Petrovci na 24. izredni seji dne 22. 8. 2002
sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Gornji Petrovci
I
V Občinski volilni komisiji občine Gornji Petrovci se
razrešita:
– Tadej Ružič, Gornji Petrovci 2/a, 9203 Petrovci –
namestnik predsednika in
– Stanko Čerpnjak, Martinje 40, 9203 Petrovci – namestnik člana.
II
V Občinsko volilno komisijo občine Gornji Petrovci se
do konca mandata volilne komisije, imenovane 9. 2. 1999,
imenujeta:
– Aleksander Kučan, Šulinci 2/c, 9203 Petrovci –
namestnik predsednika in
– Vladimir Hozjan, Šulinci 87/a, 9203 Petrovci – namestnik člana.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07/02-13
Gornji Petrovci, dne 24. septembra 2002.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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 kandidirata,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za svetnike občinskega sveta, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev na
dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župane, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev za vsak dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini dodatnih 20 tolarjev za dobljen glas 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 roku 30 dni po predložitvi dokončnega poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu ter zagotovitvi sredstev
v občinskem proračunu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00607-1/2002
Grosuplje, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

GROSUPLJE
4204.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, 42/99 in 36/02) je Občinski svet
občine Grosuplje na 41. seji dne 25. 9. 2002 sprejel

IG
4205.

Odlok o načinu vračanja vlaganj upravičencev v
javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Ig

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je
Občinski svet občine Ig na 5. izredni seji dne 4. 9. 2002
sprejel

1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in volitve župana v Občini Grosuplje.

ODLOK
o načinu vračanja vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Ig

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih deležev
vračila ter pogoji in roki vračanja deležev.

85 / 4. 10. 2002 / Stran 9409

in Uradni list RS, št. 23/02 – odl. US RS), ter 16. člena
statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 18/95,
18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je dne 26. 9.
2002 Občinski svet občine Ilirska Bistrica sprejel

SKLEP
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta
1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti in
bivših gradbenih 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.
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).

I
Javno se razgrne osnutek Ureditvenega načrta za cono
c 2-2 v Ilirski Bistrici.
II
Osnutek Ureditvenega načrta za cono c 2-2 v Ilirski
Bistrici bo javno razgrnjen od 9. 10. 2002 do 8. 11. 2002 v
prostorih KS Ilirska Bistrica.
III
Javna obravnava bo 21. 10. 2002 ob 19. uri v prostorih KS Ilirska Bistrica.
IV
Občani in zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na osnutek na kraju same razgrnitve (knjiga pripomb)
ali pisno pošljejo na Občinski urad občine Ilirska Bistrica, v
času trajanja razgrnitve ali najkasneje do 8. 11. 2002.
Št. 35005-2/02-231
Ilirska Bistrica, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. teh. 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 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.
Ig, dne 4. septembra 2002.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

KOBARID
4207.

Pravilnik o štipendiranju

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v
Posočju (Uradni list RS, št. 57/01), programa spodbujanja
razvoja v Posočju 2002–2006 (SOČA 2006) in Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in
Tolmin za leto 2002 (sprejeto na 78. seji Vlade RS, dne 13.
6. 2002) in pogodbe med Ministrstvom za gospodarstvo in
Posoškim razvojnim centrom je Posoški razvojni center dne
23. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE

ILIRSKA BISTRICA
4206.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega
načrta za cono c 2-2

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 23/02 – odl. US
RS), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
predhodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90, 85/00 )
in 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 , 44/97

1. člen
Na podlagi omenjene pogodbe med Ministrstvom za
gospodarstvo in Posoškim razvojnim centrom je naloga Posoškega razvojnega centra kot štipenditorja na osnovi sprejetega pravilnika izvajati javni razpis in štipendiranje izbranih
štipendistov na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin (v
nadaljevanju: v Posočju).
2. člen
S tem pravilnikom so določena merila in pogoji za
uveljavljanje pravice do štipendij, višine štipendij, način iz-
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plačevanja le-teh in posledice v primeru, da štipendist ne
izpolnjuje svojih obveznosti do štipenditorja.
3. člen
Štipendije po tem pravilniku so namenjene:
– posameznikom, ki imajo zaključeno vsaj srednješolsko izobrazbo in se nameravajo po dokončanju višje stopnje
izobrazbe (in sicer VII., VIII. ali IX. stopnje) zaposliti ali samozaposliti v Posočju,
– diplomantom VI. in VII. stopnje, katerih izobrazba ne
ustreza povpraševanju po delu v Posočju in so se pripravljeni dodatno izobraziti za novo delovno mesto, ki jim je zagotovljeno v Posočju.
Štipendije po tem pravilniku se dodeljujejo:
– kot samostojne štipendije tistim, ki se bodo po končanem šolanju zaposlili ali samozaposlili v Posočju ali
– kot dodatne štipendije h kadrovskim štipendijam, ki
jih po uveljavitvi tega pravilnika na novo razpišejo podjetja ali
organizacije z območja Posočja za tiste, ki se bodo po
končanem šolanju zaposlili v Posočju, in sicer v obeh primerih za:
– deficitarne poklice, ugotovljene na osnovi izdelane in
vsakoletno dopolnjene analize Posoškega razvojnega centra o deficitarnosti poklicev v podjetjih in organizacijah, ki
imajo sedež v Posočju,
– za druge poklice, za katere v tej analizi Posoški razvojni center oceni, da so perspektivni glede na potrebe v
Posočju ali širše.
II. POGOJI IN MERILA
4. člen
Pravico do štipendije za poklice, opredeljene v predhodnem členu, lahko uveljavijo študentje visokih strokovnih šol
in fakultet (univerzitetni in visoki strokovni programi), ki se
izobražujejo po dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo doma ali v tujini, če se prijavijo na
razpis in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– nimajo republiške, Zoisove štipendije ali kadrovske
štipendije, ki jo podeljujejo podjetja ali organizacije izven
Posočja,
– imajo ob vpisu na podiplomski študij javno veljavno
diplomo visokošolskega zavoda in so dosegli med študijem
najmanj povprečno oceno 7.
5. člen
Merila za izbor kandidatov bodo opredeljena v razpisu
in razpisni dokumentaciji, ki bo pripravljena na podlagi tega
pravilnika.
6. člen
Pravice do štipendije za dodiplomski študij ne more
uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na
območju republike Slovenije,
– prejema kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje podjetje ali organizacija izven Posočja,
– je lastnik ali solastnik gospodarske družbe.
7. člen
Višina osnovne štipendije po tem pravilniku za dodiplomske študente ne sme biti nižja od 30% zajamčene plače
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v Republiki Sloveniji. Zgornja meja po tem pravilniku podeljene štipendije (tudi če gre za kombinacijo s štipendijo,
podeljeno s strani podjetja) ne sme preseči Zoisove štipendije, ki bi jo ta kandidat pridobil, če bi bil do nje upravičen.
Študentom pripada tudi dodatek za stroške prevoza za
primestni ali medkrajevni promet z javnimi prevoznimi sredstvi ali dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča
(po Pravilniku o štipendiranju, UL RS, štev. 48/1999,
43/2000, 62/2001, torej največ v višini 40% zajamčene
plače).
8. člen
Osnovna štipendija se v vsakem naslednjem letniku
zviša za 2% zajamčene plače.
9. člen
Štipendisti so za uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji. Študentje s povprečno oceno:
– nad 7 do vključno
– nad 8 do vključno
– nad 9

8
9

3% zajamčene plače,
6% zajamčene plače,
10% zajamčene plače.

Uspeh študentov se ugotavlja tako, da se izračuna
povprečje številčno izraženih ocen, doseženih v preteklem
študijskem letu.
Dodatek za uspeh ne pripada štipendistom v prvem
letniku izobraževanja.
10. člen
Podiplomski študentje lahko prejemajo štipendijo dve
leti za vsako stopnjo izobrazbe (VIII., IX.), in sicer v višini
100% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
11. člen
Štipendija se lahko v primeru šolanja v tujini poveča do
50% zajamčene plače.
III. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
12. člen
Štipendije po tem pravilniku se podelijo na podlagi
javnega razpisa, ki ga objavi Posoški razvojni center najkasneje do konca avgusta tekočega leta, za študijsko leto
2002/03 pa izjemoma najkasneje do sredine oktobra.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o
tem, komu so namenjene štipendije, pogoje in merila za
dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo, ki jo mora
predložiti kandidat in roke za oddajo prijav ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
13. člen
Vloge, prispele po preteku razpisnega roka, se štejejo
za zamujene, razen, če:
– je kandidat zamudil rok iz opravičljivih zdravstvenih
razlogov,
– se je kandidat vrnil s služenja vojaškega roka,
– se je kandidat naknadno vpisal,
– kandidat do izteka razpisanega roka še ni prejel obvestila o negativni rešitvi vloge za republiško, Zoisovo štipendijo ali kadrovsko štipendijo, za katero je zaprosil pri
podjetju ali organizaciji izven Posočja.
Vlogo iz prejšnjega odstavka mora kandidat podati najkasneje 15 dni po nastopu oziroma prenehanju razlogov iz
prejšnjega odstavka, vendar najkasneje do 31. decembra.
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IV. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ
14. člen
Štipendije se obračunajo z začetkom šolskega leta za
vse kandidate, ki so oddali potrebno dokumentacijo v razpisnem roku in za kandidate, ki so zamudili rok zaradi razlogov, navedenih v 13. členu tega pravilnika in ki so na osnovi
pogojev in meril po tem pravilniku izbrani na razpisu.
Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec
celotno študijsko leto.
15. člen
Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega
staža, vendar največ eno leto.
16. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem študijskem
letu, najkasneje do izteka razpisnega roka oziroma najkasneje 15 dni po zaključku izobraževalnega programa, predložiti štipenditorju dokazila o izpolnjevanju meril iz tega
pravilnika.
17. člen
Štipendist je dolžan v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– sklenitev delovnega razmerja,
– spremembo stalnega prebivališča,
– diplomo, magisterij ali doktorat,
– odhod na služenje vojaškega roka,
– porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter
– druge spremembe.
V. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE
18. člen
Štipendija za tekoče študijsko leto miruje in se ne izplačuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali materinstva,
– če je štipendist izdelal letnik in v petnajstih dneh po
zaključku študijskega leta ni predložil ustreznih dokazil iz
16. člena.
Štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandidat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim
študijskim letom.
19. člen
Pogodba o štipendiranju preneha veljati pred potekom
roka, dogovorjenega s pogodbo, če je štipendist:
– pridobil republiško ali Zoisovo štipendijo,
– če mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu
z določbami prejšnjega člena, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v tem šolskem oziroma študijskem letu,
– če je po svoji volji ali krivdi izgubil status študenta,
– spremenil izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
– odšel na šolanje v tujino brez soglasja štipenditorja,
– navajal neresnične podatke ali
– ravnal v nasprotju s 16. in 17. členom tega pravilnika.
20. člen
Štipendist, ki mu je štipendija prenehala pred potekom
roka, razen po določbi druge alinee prejšnjega člena, mora
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vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
21. člen
Štipendist sklene s Posoškim razvojnim centrom pogodbo, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti, s poudarkom na tem, da se štipendist v Posočju
zaposli za nedoločen čas oziroma vsaj za dobo, ki je enaka
dobi štipendiranja. Štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi tudi, če se po zaključenem izobraževanju
zaposli izven Posočja.
To določilo velja le, če mu je v Posočju zagotovljeno
ustrezno delovno mesto v roku 6 mesecev po tem, ko je
uspešno zaključil šolanje in o tem obvestil Posoški razvojni
center.
22. člen
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene
poravnava. V primeru, da štipendist na to ne pristane, se
dolžni znesek izterja po sodni poti.
Izjemoma lahko štipenditor iz utemeljenih razlogov štipendista delno ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.
Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje
dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost I. kategorije štipendista, njegovih staršev oziroma vzdrževalcev ali otrok ter
smrt staršev ali vzdrževalcev štipendistove družine, če je to
vplivalo na opustitev izobraževanja.
VI. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVICE
DO ŠTIPENDIJE
23. člen
Obrazce za uveljavljanje pravice do štipendije o tem
pravilniku je mogoče dvigniti na Posoškem razvojnem centru in na sedežu vseh treh občin v Posočju.
24. člen
Odpiranje prejetih vlog za podelitev štipendij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za gospodarstvo.
Člani komisije za izvedbo izbora štipendistov so predstavniki
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva
za gospodarstvo, Agencije RS, za regionalni razvoj in Posoškega razvojnega centra.
Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v
javnem razpisu.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov mora komisija
sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv predlagateljev vlog,
– vrstni red odpiranja vlog, ugotovitev o popolnosti vlog
z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Zapisnik podpišejo predstavniki in člani komisije.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
tiste kandidate, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih
kandidati v navedenem roku ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisu in
tem pravilniku.
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Komisija lahko s sklepom določi dodatne kriterije za
podelitev štipendij.
Komisija delo na javnem razpisu zaključi s poročilom v
katerem povzame potek javnega razpisa oziroma glavne aktivnosti komisije. Sestavni del poročila je tudi seznam štipendistov s pripadajočim izračunom višine štipendije za posamezne štipendiste za tekoče študijsko leto.
Komisija je dolžna v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse kandidate o svoji odločitvi glede
podelitve štipendij.
25. člen
Kandidati bodo o rešitvi vlog za štipendiranje pisno
obveščeni v 15 dneh od sprejema sklepa.
Zoper sklep ima neizbrani kandidat pravico do ugovora. Ugovor se vloži v 8 dneh od dne vročitve sklepa.
O ugovoru odloča strokovna komisija, ki je sprejela
sklep. Njena odločitev je dokončna.
26. člen
Po izvedenem javnem razpisu štipenditor in izbrani štipendisti sklenejo pogodbo o štipendiranju.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kobarid, dne 23. septembra 2002.
Direktor
Posoškega razvojnega centra
Lucijan Rejec, univ. dipl. inž. l. r.

KRANJ
4208.

Statutarni sklep o dopolnitvi statuta Mestne
občine Kranj

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00, 16/02 in 51/02), zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
60/94, 69/94, 56/98, 75/98 in 52/02 in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96,
35/00) je Svet mestne občine Kranj na 35. seji dne 25. 9.
2002 sprejel

STATUTARNI SKLEP
o dopolnitvi statuta Mestne občine Kranj
I
V statutu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95) se v 1. členu za besedo »Goriče« doda beseda
»Hrastje«.
II
V statutu Mestne občine Kranj se v 9. členu za besedo
»Goriče« doda beseda »Hrastje«.
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III
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 01301-02/95-43/06
Kranj, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

LJUBLJANA
4209.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Ljubljana za volilno leto 2002

Na podlagi 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 6. izredni seji dne
30. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana
za volilno leto 2002
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za
delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2002.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni 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 člane mestnega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane mestnega 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 mestnemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini
40 tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do dodatne povrnitve
stroškov v višini 20 tolarjev za dobljeni glas na ponovnem
glasovanju.
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5. člen
Kolikor Državni zbor Republike Slovenije revalorizira
zneske, ki določajo višino dovoljene porabe sredstev za
volilno kampanjo in omogočajo povrnitev stroškov za volilno
kampanjo na podlagi 32. člena zakona o volilni kampanji, se
vsi zneski iz tega sklepa revalorizirajo skladno z aktom državnega zbora.
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Površina celotnega območja meri 1,2112 ha in leži na
zemljišču parc. št. 3542/2, k.o. Metlika (odlagališče odpadkov in poslovna zgradba) – 3632 m2 in na delu zemljišča
parc. št. 3536, k.o. Metlika (pašnik 1) – 8480 m2 .

6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v mestni svet ali za volitve za župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Ljubljana v roku 30 dni po predložitvi poročila
mestnemu svetu in računskemu sodišču.

3. člen
Določila lokacijskega načrta postavljajo pogoje urejanja za:
– ureditev novih površin za reciklažno dvorišče s sortirnico,
– ureditev površin za kompostiranje odpadkov,
– izgradnjo nove in preureditev obstoječe prometne
infrastrukture,
– izgradnjo drugih infrastrukturnih naprav in objektov,
– izgradnjo poslovnega objekta.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH
UREDITEV

Št. 003-1/2002-4
Ljubljana, dne 30. septembra 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

METLIKA
4210.

Odlok o lokacijskem načrtu za reorganizacijo
deponije odpadkov Bočka

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 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02), je Občinski svet
občine Metlika na 28. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za reorganizacijo deponije
odpadkov Bočka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka (v nadaljevanju: lokacijski
načrt), ki ga je izdelalo podjetje PA Prostor, d.o.o., pod
številko LN –1217/02.
Sestavljajo ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
V območje urejanja je vključen sanirani del obstoječe
komunalne deponije Bočka in površine, ki so potrebne za
ureditev novega zbirnega centra, skladnega s projektom
Ravnanja z odpadki v občinah Črnomelj, Metlika in Semič,
površine za ureditev pripadajoče komunalne in cestne infrastrukture ter površine v najožjem vplivnem območju.
Površine lokacijskega načrta so vmeščene med potjo
parc. št. 4065/3, k.o. Metlika in potjo parc. št. 4064, k.o.
Metlika in ležijo na parceli št. 3542/2, k.o. Metlika in severnem delu parcele št. 3536, k.o. Metlika.

4. člen
Namembnost površin in razporeditev dejavnosti.
Območje lokacijskega načrta je namenjeno sprejemu
biorazgradljivih odpadkov in ločenemu zbiranju frakcij komunalnih odpadkov ter obdelavi – sortiranje, kompostiranje.
Za normalno funkcioniranje centra in za zmanjšanje
negativnih vplivov na okolje je potrebna izgradnja spremljajočih objektov in ureditev:
– poslovni objekt z mostno tehtnico tlorisa ca.
6 m x 6 m, višine ca. 3 m (kontejner) je namenjen upravljanju centra – sprejemna pisarna z upravljanjem mostne tehtnice, sanitarije in garderobe ter priročni laboratorij, ki bo
opremljen z osnovno opremo za analiziranje pripeljanih odpadkov,
– objekt za sortiranje, ki bo namenjen ročnemu in strojnemu sortiranju odpadkov, je lociran na reciklažnem dvorišču kot nadstrešnica tlorisa ca. 15 m x 40 m, višine ca. 7 m,
jeklene konstrukcije, pokrita z jekleno pločevino v obliki
simetrične dvokapnice naklona ca. 15°; v končni fazi polnega obratovanja se nadstrešnica zapre,
– reciklažno dvorišče tlorisa ca. 15 m x 50 m mora biti
v celoti asfaltirano,
– kompostarna je predvidena na površini velikosti ca.
50 m x 60 m, kjer se uredijo gredice za kompostiranje
dimenzij ca. 5 m x 40 m, višine 1,7 m; površina mora biti
nepropustna in obdana z robniki, v končni fazi polnega
obratovanja se nadkrije z nadstrešnico jeklene konstrukcije,
pokrito s pločevino v obliki simetrične dvokapnice naklona
ca. 15°,
– garažno-skladiščni objekt je obstoječ znotraj območja, a ni predmet tega lokacijskega načrta; objekt je namenjen garažiranju in servisiranju deponijskih strojev in ostale
mehanizacije,
– zbirni bazen za izcedne vode tlorisa ca. 5 m x 4 m,
– zbirno mesto za postavitev kontejnerjev za ločeno
zbiranje odpadkov v času, ko center ne obratuje, je locirano
ob vhodu v center izven ograjene površine,
– zaščitna ograja višine 2 m in vhodna zapornica,
– zunanja ureditev vseh prostih površin.
Poleg teh objektov bodo urejeni oziroma zgrajeni še
infrastrukturni objekti:
– rekonstrukcija dovozne ceste z rešetko za pranje in
dezinfekcijo vozil,
– parkirne površine za zaposlene,
– sistem zajema izcednih voda z zbirnim bazenom.
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III. POGOJI ZA PROMETNE IN KOMUNALNE
UREDITVE

vsebin, ki bi morale biti upoštevane pri omenjenem lokacijskem načrtu.

5. člen
1. Pogoji za prometno ureditev
Celotno območje se navezuje na javno cesto parc. št.
4065/3, k.o. Metlika na skrajnem severnem robu območja.
Isti dovoz služi tudi dovozu do obstoječe deponije odpadkov
in do zbirnega mesta postavljenih kontejnerjev. Vsi objekti
znotraj deponije so medsebojno povezani z internimi potmi.

8. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem tal in vode
Za preprečitev onesnaženja tal in podtalnice z izcednimi vodami je treba predvideti:
– zatesnitev tal z asfaltno površino ustrezne debeline
nepropustnega asfalta, ki mora biti obdana z betonskimi
robniki,
– izgradnjo nepropustnega kanalizacijskega sistema za
odvod odvečnih izcednih voda,
– izgradnjo pokritega zbirnega bazena za zbiranje izcednih in tehnoloških voda iz armiranega betona, nepropustnega za vodo in olja.
Za preprečitev onesnaženja tal in okolja zaradi izliva
nafte in naftnih derivatov ter strojnih olj in podobnih škodljivih snovi, se zagotovi ustrezne zaščitne ukrepe, kot so lovilci
olj in maščob, urejena pretakališča, lovilne posode in podobno.
Glede na količino vode v zbirnem bazenu je treba izvajati obratovalni monitoring v skladu s pravilnikom.
Pred uporabo zrelega kompostnega materiala je treba
analizirati količino nevarnih snovi v njem in pridobiti ustrezno
dovoljenje.

2. Pogoji za ureditev komunalne infrastrukture
a) Sistem zajema izcednih voda z zbirnim bazenom
Odvečne izcedne vode iz kompostarne se v urejenem
kanalizacijskem sistemu vodijo v zbirni bazen, od koder se
reciklirane lahko ponovno uporabljajo za vlaženje kompostnih gredic, sicer jih je treba odvažati na mestno čistilno
napravo.
b) Meteorne vode
Meteorne vode se preko kanalizacijskega sistema odvajajo v ponikalnico, po potrebi pa se jih lahko uporabi pri
kompostiranju. Meteorne vode iz manipulacijskih površin se
pred izpustom v kanal vodijo preko oljnega lovilca.
c) Sanitarne odpadne vode
Odpadne vode iz sanitarij v poslovnem objektu se odvajajo v dvoprekatno greznico z rednim praznjenjem in odvozom na mestno čistilno napravo.
d) Vodovod
Oskrba z vodo, ki zagotavlja potrebe v poslovnem objektu in požarno varnost se zagotovi z izgradnjo vodovoda. Priključek je predviden na glavni cevi prereza 100 mm v obrtni
coni v Metliki, dolžina priključnega voda je ca. 1125 m.
e) Objekti energetske preskrbe
Predvideni center bo potreboval električno energijo za
razsvetljavo in obratovanje sortirnice in za potrebe poslovnega objekta. Za potrebno oskrbo je treba zgraditi novo TP
20/0,4 kV s pripadajočim priključnim vodom 20 kV, dolžine
ca. 600 m in pripadajočo nizkonapetostno omrežje.
IV. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH
PODROČJIH
6. člen
Varovanje kulturne dediščine
Na obravnavanem območju, kakor tudi v širšem okolju,
ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato izdelava strokovnih zasnov določenih z zakonom o varstvu kulturne dediščine ni potrebna.
7. člen
Varovanje naravne dediščine
Celotno območje predvidenega posega se nahaja v
neposredni bližini obstoječe deponije z vseh strani obdano z
gozdom in je vidno le iz zraka. Teren se pred posegom
izravna, drevje in ostala flora pa po potrebi odstrani.
V času izvajanja posega je treba vegetacijo ohranjati v
največji možni meri, po izgradnji pa vse proste površine
ponovno zasaditi z avtohtonimi grmovnicami in drevjem.
Celotno območje je treba ograditi, da se prepreči prehajanje živali iz naravnega okolja na območje centra, na
območju centra pa redno izvajati deratizacijo in dezinsekcijo.
Na obravnavanem območju ni evidentiranih ekološko
pomembnih območij, posebnih varstvenih območij, naravnih vrednot ali zavarovanih območij, zato ni naravovarstvenih

9. člen
Ukrepi za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Obravnavano območje je po uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju uvrščeno v
območje II. stopnje varstva pred sevanjem. Poseg predvideva postavitev transformatorske postaje. Vplivi elektromagnetnega sevanja so glede na meritve Elektroinštituta Milan
Vidmar 10 m od transformatorske postaje neznatni.
10. člen
Ukrepi za varstvo pred hrupom
Med gradnjo se pričakuje hrup gradbenih strojev, med
obratovanjem pa bodo glavni viri hrupa iz reciklažnega dvorišča, transporta odpadkov, mletja lesovine in iz kompostarne.
Na osnovi strokovne ocene o vplivih zbirnega centra na
okolje, mejne vrednosti ravni hrupa ne bodo presegale kritične ravni, dovoljene za IV. območje naravnega ali življenjskega okolja.
Kljub temu se drobljenje odpadkov lahko izvaja le v
dnevnem času, meritve hrupa pa je treba izvesti po končanem posegu in vsako tretje leto.
11. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem zraka
Onesnaženje zraka se pričakuje le iz kompostarne in
zbirnega bazena izcednih voda, kot obremenitev zraka z
neprijetnimi vonjavami.
V izogib neprijetnim vonjavam je potrebno:
– gospodinjske odpadke sprotno kompostirati,
– v deževnem vremenu kompostne kupe prekriti s filcem,
– zalivanje kompostnih gredic izvajati z iniciranjem vode v kupe.
12. člen
Ukrepi za varstvo pred požarom
Za varstvo pred požarom sta predvidena dva hidranta z
zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje, zagotovljen
je dovoz interventnih vozil po internih poteh.
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Zaradi nevarnosti onesnaženja podtalnice je treba, če
je le mogoče, za gašenje uporabiti gasilsko peno ali druga
suha gasilna sredstva.
Za zmanjšanje požarne nevarnosti je treba zagotoviti
10 m širok pas brez gozdne vegetacije na obrobju območja
centra.
V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
13. člen
Predvideno je fazno urejanje območja.
Kot druga faza je predvidena izgradnja nadstrešnice
nad gredicami kompostarne in zaprtje nadstrešnice nad reciklažnim dvoriščem, vsi drugi posegi predvideni s tem lokacijskim načrtom predstavljajo prvo fazo izgradnje.
VI. TOLERANCE
14. člen
Za izvajanje posegov, ki jih določa ta lokacijski načrt,
so določeni numerični podatki za prenos na teren.
Odstopanja od teh rešitev so možna, če se v nadaljnjem projektiranju ugotovijo rešitve, ki so primernejše iz
ekonomskega, okoljevarstvenega, ekološkega, oblikovalskega ali drugega utemeljenega vidika. S tem pa se ne
smejo spreminjati osnovne konceptne rešitve, ne sme biti v
nasprotju z javnimi interesi ali soglasji, pridobljenimi k lokacijskemu načrtu.
Odstopanja pri načrtovanju objektov so dopustna do
10%, tako pri horizontalnem, kot pri vertikalnem gabaritu.
VII. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora. Za objekte in ureditve, za
katere tehnologija še ni povsem določena in za to v tem LN
še ni podrobnih določil za izvedbo posega v prostor, se
pripravi izvleček iz tega LN, v katerem se določijo podrobni
pogoji za prostorsko urejanje in se ob tem pridobijo ustrezna
soglasja.
VIII. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na sedežu Občine
Metlika in na Upravni enoti Metlika.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-12/02
Metlika, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Metlika za
obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letu 1993 in 1997 ter
srednjeročnega družbenega plana občine
Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega v letu 1993 in 1997, dopolnitev
2000

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) ter 11. in 18. člena statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02), je Občinski
svet občine Metlika na 28. redni seji dne 26. septembra
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Metlika
za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letu 1993 in 1997
ter srednjeročnega družbenega plana občine
Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega v letu 1993 in 1997,
dopolnitev 2000
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/87),
dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/93) in v letu
1997 (Uradni list RS, št. 50/98) – v nadaljnjem besedilu:
dolgoročni plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986
do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/87), dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/93) in v letu 1997
(Uradni list RS, št. 50/98) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, ki se nanašajo na:
– naravne surovine in rudarstvo,
– promet in zveze,
– komunalno gospodarstvo,
– širitev območij stavbnih zemljišč in
– rabo in preobrazbo prostora.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V poglavju V.3.1. (naravne surovine in rudarstvo) se
doda:
– sanira se obstoječi peskokop v Bereči vasi skupaj s
sosednjimi degradiranimi zemljišči.
V poglavju V.6.2. (promet in zveze) se doda:
– poveča se območje obstoječega vzletišča “Metlika” v
Prilozju za potrebe višje kategorije.
V poglavju V.6.5. (komunalno gospodarstvo) se doda:
– obstoječa deponija odpadkov Bočka se ukine in zapre, na sanirani in razširjeni lokaciji pa se predvidi kompostarna in organizira prostor za odlaganje odslužene bele
tehnike in sekundarnih surovin.
V poglavju V.9.1. (strategija urejanja prostora) se v
drugem odstavku doda:
– spremeni se meja ureditvenega območja naselij in
območja namenjena urbani rabi izven naselij v: Hrast pri
Jugorju, Bušinja vas, Gornja Lokvica, Kapljišče, Rosalnice,
Svržaki, Križevska vas, Krasinec in Podzemelj.
V poglavju V.9.2. (raba in preobrazba prostora) se
doda:
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– zemljišča v vinogradniškem območju Vinomer in Vidošiči se komasirajo na površini 63,5 ha,
– predvideni so posegi na najboljša kmetijska zemljišča (1. območje kmetijskih zemljišč) v skupni površini 5,1 ha,
iz nezazidanih stavbnih zemljišč pa se vrača v kmetijsko rabo
0,8 ha površin, ustrezno se spremeni bilanca rabe prostora.
3. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Metlika, in sicer:
– zasnova kmetijskih zemljišč, karte TTK v merilu
1 : 25000
– zasnova območij za poselitev, karte TTK v merilu
1 : 25000
– ureditvena območja naselij, karte PKN v merilu
1 : 5000.
V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu se
vsebina kart v merilu 1:5000 (PKN) Semič 40; Metlika 31,
33, 34, 41, 42, 43; Črnomelj 10, 20; Ozalj 1 ustrezno
spremeni in dopolni.
4. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega
plana Občine Metlika, in sicer listi Semič 40; Metlika 31,
33, 34, 41, 42, 43; Črnomelj 10, 20; Ozalj 1.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-11/02
Metlika, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MEŽICA
4212.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Mežica za
leto 2002

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 214/00 in 79/01), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena
statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00)
je Občinski svet občine Mežica na 33. seji dne 19. 9. 2002
sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Mežica za leto
2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za rebalans proračuna Občine Mežica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: rebalans) določajo
višina rebalansa, postopki izvrševanja rebalansa ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
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II. VIŠINA REBALANSA PRORAČUNA
Splošni del rebalansa se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
rebalans 2002
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
384.796
Tekoči prihodki (70+71)
281.319
70 Davčni prihodki
247.418
700 Davki na dohodek in dobiček
196.381
703 Davki na premoženje
16.294
704 Domači davki na blago in storitve
34.743
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
33.901
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
20.000
711 Takse in pristojbine
2.015
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
886
714 Drugi nedavčni prihodki
11.000
72 Kapitalski prihodki
3.989
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
489
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
3.500
73 Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 Transferni prihodki
99.488
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
99.488
40 Tekoči odhodki
109.984
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
20.890
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
3.173
402 Izdatki za blago in storitve
84.121
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
1.800
41 Tekoči transferi
176.212
410 Subvencije
4.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
28.705
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
31.463
413 Drugi tekoči domači transferi
112.044
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 Investicijski odhodki
49.300
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
49.300
43 Investicijski transferi
57.900
430 Investicijski transferi
57.900
B) Račun finančnih terjatev in naložb
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
44 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

rebalans 2002
8.600
8.600
–
–
–
–
–
–

C) Račun financiranja
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga

rebalans 2002
–
–
–
–
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Splošni del občinskega rebalansa – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov, so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA REBALANSA
3. člen
Namenski prihodki rebalansa so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva rebalansa se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni z rebalansom in opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega odloka.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka občinski svet
pooblasti župana, da v skladu z zakonom o javnih financah
prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja rebalansa okoliščinam, ki jih pri načrtovanju rebalansa iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu
svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o
izvrševanju rebalansa in v zaključnem računu proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.
5. člen
V rebalansu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva
proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih
prejemkov proračuna v višini, ki je določena z rebalansom,
vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi
sredstev obvešča občinski svet.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so:
potres, poplava, zemeljski plaz, požar, snežni plaz,visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
6. člen
Sredstva občinskega rebalansa se med letom delijo
enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov
se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo
biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega
razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem
proračunom odobrena. Za izvajanje določb tega člena ter za
zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot
odredbodajalec.
7. člen
Za izvrševanje rebalansa je odgovoren župan ali druga
pooblaščena oseba. Odredbodajalec rebalansa je župan.
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8. člen
Župan lahko dolžniku dolg do višine 40.000 SIT odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10%
realiziranih prihodkov občine, v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov. Ne glede na navedeno v prvem odstavku tega člena, se občina
lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z
vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak, v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov, v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu
odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
10. člen
Zadolževanje Občine Mežica je možno na podlagi predhodnega soglasja ministra za finance, pod pogoji, ki jih
določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve,
za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasje, so nični.
Soglasje ministra za finance je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
11. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do
višine 5% zadnjega sprejetega rebalansa.
Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Občina mora dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve
odplačati do 31. 12. proračunskega leta.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga, v tekočem proračunskem letu.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina se smejo zadolževati, le s soglasjem ustanovitelja,
pri čemer se izdana soglasja štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mežica v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno se uporablja ta odlok in sklep župana.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2002/02
Mežica, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.
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4213.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99
in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 33. seji dne
19. 9. 2002 sprejel

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

Uradni list Republike Slovenije

4214.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na
33. seji dne 19. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v Občini Mežica
1. člen
V sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 65/98)
se v 4. členu črta besedilo: »na posameznega volilnega
upravičenca v občini.« in nadomesti z besedilom: »za dobljeni glas.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-01-202/02
Mežica, dne 19. septembra 2002.

3. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhiva, s katerim razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.
4. člen
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na
način kot ga določa zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ter določb 4. člena zakona.
6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Občina vrača delež upravičencem pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 345-01-102/02
Mežica, dne 19. septembra 2002.

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Mežica

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

4215.

Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS,
št. 16/99, 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 33.
seji dne 19. 9. 2002 sprejel

SKLEP
1
Občinski svet razrešuje namestnico predsednika OVK
Olgo Vršič, Onkraj Meže 21, Mežica.
2
Občinski svet imenuje namestnico predsednika OVK
Darjo Cokan, Podjunska ulica 2, Mežica.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-01-303/02
Mežica, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.
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4216.

Št.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na
33. seji dne 19. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1
Zemljišče parc. št. 979, pot, v izmeri 246 m2, k.o. Mežica, ki je vpisano v seznam javno dobro v splošni rabi, preneha
biti javno dobro in se vpiše v zemljiškoknjižni vložek k.o.Mežica, kjer je vknjižena lastninska pravica na Občino Mežica.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01-437/02
Mežica, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

4217.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na
33. seji dne 19. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1
Zemljišče parc. št. 286/3, cesta, v izmeri 82 m2, k.o.
Mežica, ki je vpisano v seznam javno dobro v splošni rabi,
preneha biti javno dobro in se vpiše v zemljiškoknjižni vložek
k.o. Mežica, kjer je vknjižena lastninska pravica na Občino
Mežica.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01-438/02
Mežica, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

NOVO MESTO
4218.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002), tretjega
odstavka 4. člena, tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 17. člena, četrtega
odstavka 30. člena, četrtega odstavka 49. člena in 58.
člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/2001) je Občinski svet
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Mestne občine Novo mesto na 41. seji dne 12. 9. 2002
sprejel naslednjo

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe
o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V 10. členu Odredbe o izvedbenih aktih k odloku o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 65/2002) se zadnji odstavek poglavja »1.
tarifni razred:« spremeni tako, da se glasi:
»– parkirna hiša Novi trg: parkiranje do 1/2 ure
100 SIT, parkiranje do 1 ure 150 SIT, od začete druge ure
parkiranja do začete pete ure parkiranja se k ceni parkiranja
do 1 ure za vsako začeto uro prišteje še 120 SIT, od začete
pete ure naprej se za vsako začeto uro parkiranja k ceni
parkiranja za 4 ure (510 SIT) prišteje še 70 SIT.
Mesečni zakup parkirnega prostora od prvega do zadnjega v mesecu znaša 16.200 SIT, polletni zakup znaša
70.000 SIT, letni zakup pa 120.000 SIT.«
2. člen
Za 10. členom Odredbe o izvedbenih aktih k odloku o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 65/2002) se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»V območju dolgotrajnega parkiranja je mogoče parkirati tudi na podlagi najemne pogodbe za parkirno mesto.
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež
ali poslovni prostor na območju 1. tarifnega razreda, in sicer
na Glavnem trgu, Prešernovem trgu, Florijanovem trgu, parkirnih prostorih med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico
(pod Kapitljem), Kapiteljski ulici, Na Loko, Kettejevem drevoredu (parkirnih prostorih med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom), Sokolski ulici (nasproti Jakčevega doma),
Rozmanovi ulici (od Glavnega trga do Kastelčeve ulice), na
Detelovi ulici in na Dalmatinovi ulici lahko sklenejo mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za parkirno mesto.
Najemnina za eno parkirno mesto znaša:
– 12.000 SIT za mesečni najem parkirnega mesta,
– 50.000 SIT za polletni najem parkirnega mesta in
– 90.000 SIT za letni najem parkirnega mesta.
Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe
lahko sklenejo mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za parkirno mesto na območju dolgotrajnega parkiranja.
Najemnina za eno parkirno mesto znaša:
– 14.000 SIT za mesečni najem parkirnega mesta,
– 60.000 SIT za polletni najem parkirnega mesta in
– 105.000 SIT za letni najem parkirnega mesta.
Skupno število najetih parkirnih mest na način kot je
določen v tem členu, ne sme preseči 1/3 vseh parkirnih
mest na območju dolgotrajnega parkiranja, pri čemer se
parkirna mesta v parkirni hiši ne štejejo v kvoto 1/3 vseh
parkirnih mest.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-11/2001
Novo mesto, dne 12. septembra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc dr. med. l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA
4219.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Alfonz Šarh, Krajevne skupnosti dr. Jagodič,
Krajevne skupnosti Impol in Krajevne skupnosti
Pohorski odred

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96,
43/96 in 59/01), 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, 87/01), 10. in 60. člena statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 33. redni seji
dne 30. 9. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
dumsko območje, določeno v 1. členu tega sklepa, ki ga
sestavi Občinska uprava občine Slovenska Bistrica, skladno
z zakonom o samoprispevku.
7. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Slovenska Bistrica.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno
običajen način. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/33-7/2002
Slovenska Bistrica, dne 30. septembra 2002.

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka
na območju Krajevne skupnosti Alfonz Šarh,
Krajevne skupnosti dr. Jagodič, Krajevne
skupnosti Impol in Krajevne skupnosti Pohorski
odred
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Alfonz Šarh, Krajevne
skupnosti dr. Jagodič, Krajevne skupnosti Impol in Krajevne
skupnosti Pohorski odred, ki vključujejo naslednja naselja:
Slovenska Bistrica, Devina, Klopce, Ritoznoj in Šentovec,
Cigonca, Prepuž, Spodnja Nova vas, Videž, Kostanjevec:
hišne številke 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kovača vas, Nova Gora nad
Slovensko Bistrico, Visole, Zgornja Bistrica in Spodnja Ložnica, se na podlagi sprejetega investicijskega programa za
investicijo izgradnja nove osnovne šole in adaptacija Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica ter na podlagi opravljene javne razprave in sprejetih ugotovitev in sklepov zbora krajanov KS Impol z dne 5. 9. 2002, KS Alfonz
Šarh z dne 10. 9. 2002, KS dr. Jagodič z dne 11. 9. 2002
in KS Pohorski odred z dne 12. 9. 2002, razpiše referendum o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Alfonz Šarh, Krajevne skupnosti dr. Jagodič, Krajevne
skupnosti Impol in Krajevne skupnosti Pohorski odred.
2. člen
Referendumsko vprašanje glasi:
ali ste za uvedbo samoprispevka v denarju za obdobje
štirih let, to je od 1. 3. 2003 do 28. 2. 2007, za financiranje
investicije izgradnja nove osnovne šole in adaptacija Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, po stopnji
1% od bruto dohodka zavezanca doseženega v predpreteklem letu.
3. člen
Referendum o uvedbi samoprispevka se izvede v nedeljo, 10. 11. 2002.
4. člen
Referendum vodi Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica.
5. člen
Za datum razpisa referenduma, s katerim začno teči
roki za referendumska opravila, ki so potrebna za izvedbo
referenduma, se šteje 9. 10. 2002.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi, ki bodo
vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za referen-

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

SVETA ANA
4220.

Program priprave ureditvenega načrta za del
naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah v Občini
Sveta Ana

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 6. člena statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99 je Občinski svet občine Sveta
Ana na 26. redni seji dne 31. 5. 2002 sprejel

PROGRAM
priprave ureditvenega načrta za del naselja Sveta
Ana v Slovenskih goricah v Občini Sveta Ana
1. UVOD
Predmet izdelave ureditvenega načrta, določenega s
tem programom priprave, je območje, sestavljeno iz treh
delov, ki ležijo:
– v centralnem delu občinskega središča Sveta Ana,
– vzhodno od regionalne ceste 3. reda R3-710,
– južno od lokalne ceste št. 203-060.
Skupno je območje obravnave veliko ca. 5 ha.
Del opisanega območja (v centru naselja in vzhodno od
regionalne ceste) je po veljavnih prostorskih planskih aktih
za območje Občine Sveta Ana opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja in je namenjeno centralnim, poslovnim, oskrbnim, stanovanjskim in spremljajočim dejavnostim. Del opisanega območja (južno od lokalne
ceste) je utemeljeno predviden za širitev ureditvenega območja naselja za potrebe stanovanjske gradnje in je v fazi
usklajevanja predloga prostorskega plana občine.
Ker gre v vseh treh delih območja za kompleksno graditev oziroma ureditev, je za izvajanje posegov v prostor
potrebno zagotoviti ustrezni prostorski izvedbeni načrt.
Ker je del območja obdelave že pozidan, je glede na
vsebinska oziroma programska in zakonska izhodišča primerna oblika prostorskega izvedbenega akta ureditveni načrt.
Ta program priprave določa organizacijske in vsebinske okvirje za izdelavo, javno verifikacijo in sprejemanje
ureditvenega načrta za del ureditvenega območja naselja
Sveta Ana (v nadaljevanju: URN) ter predstavlja osnovo, da
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se pripravi in ustrezno sprejme operativna podlaga za poseganje v prostor na način, ki omogoča ustrezno delovanje
tangiranih javnih služb in zainteresiranih investitorjev.
2. OSNOVE ZA PRIPRAVO URN
2.1. Naročnik in izdelovalec URN
Naročnik URN je Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah.
Izdelovalec URN bo izbran v skladu s predpisi o oddaji
javnih naročil.
2.2. Zakonske podlage in obseg priprave URN
Pri izdelavi URN bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti ustrezni podzakonski
predpisi,
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 64/94),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine
okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava URN bo obsegala izdelavo tekstualnega dela,
grafičnega dela in odloka z ustrezno obrazložitvijo ter faze
osnutka, predloga in končnih elaboratov URN.
V postopku bodo za pripravo osnutka pridobljeni pogoji
ter mnenja organov in organizacij, na akt pa bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
Pred samo izdelavo URN bodo izdelane ustrezne strokovne podlage, na katerih bodo temeljile odločitve v URN.
2.3. Veljavni planski in drugi akti
Pri izdelavi URN se upoštevajo in uporabijo naslednja
gradiva:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in
24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94,
56/97 in 71/98) in prostorske sestavine družbenega plana
Občine Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94,
56/97 in 71/98) za območje Občine Sveta Ana,
– odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS,
št. 37/00),
– odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),
– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/92 in 13/98) ter
ustrezne strokovne podlage, ki jih je izdelal Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Maribor v aprilu 2001.
2.4. Strokovne podlage
Za pripravo ureditvenega načrta se izdela topografski
oziroma topografsko katastrski načrt v ustreznem merilu
(1:1000 ali 1:500) oziroma v digitalni obliki s posnetkom

Št.

85 / 4. 10. 2002 / Stran 9421

obstoječega stanja na širšem območju obdelave. Navedeni
načrt bo predstavljal osnovo za delo.
Pred izdelavo osnutka URN se izdelajo posebne strokovne podlage za center naselja, ki predstavijo možno ureditev v vsaj dveh variantah.
Za del območja obdelave vzhodno od regionalne ceste
se izdela geološka prospekcija terena oziroma pridobi geotehnično mnenje o pogojih temeljenja objektov.
Za območje južno od lokalne ceste se izdelajo strokovne podlage s kompleksnim predlogom ureditve območja. V
strokovnih podlagah se na ustrezni geodetski podlagi in ob
upoštevanju geotehničnih pogojev gradnje in temeljenja objektov pripravi predlog zazidalne zasnove, rešitve prometne
ureditve, rešitve komunalne opremljenosti območja in rešitve eventualnih drugih pogojev. Navedene strokovne podlage zagotovi zainteresirani investitor. Kolikor strokovne podlage za navedeno območje ne bodo zagotovljene, se območje izloči iz obravnave v ureditvenem načrtu.
Izdelava morebitnih drugih strokovnih podlag zaenkrat
ni predvidena. Potreba po njihovi izdelavi se lahko pojavi na
osnovi postavljenih zahtev organov in organizacij v pogojih
za izdelavno osnutka ureditvenega načrta in bo v postopku
ustrezno razrešena.
3. PRIPRAVA OSNUTKA URN
3.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo
osnutka URN
Na osnovi strokovnih podlag bo izdelovalec URN pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in
organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka URN
podati pogoje, smernice in mnenja za njegovo pripravo.
3.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom
izdelave osnutka URN podati pogoje
za njegovo pripravo
Pred pričetkom priprave URN morajo v skladu s
35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi
in organizacije:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
– Telekom Slovenije,
– Mariborski vodovod javno podjetje d.d.,
– Komunalno podjetje Nigrad,
– Občina Sveta Ana oziroma javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
Po potrebi bodo v odvisnosti od vsebine v postopek
vključeni tudi drugi organi in organizacije.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30
dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da
nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.

Stran

9422 / Št. 85 / 4. 10. 2002

Uradni list Republike Slovenije

3.3. Izdelava osnutka URN

4.4. Priprava usklajenega predloga URN

Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev
organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki
tega programa, bo izdelovalec URN pripravil osnutek URN.
Osnutek ureditvenega načrta bo vseboval:
1. tekstualni del z vsemi potrebnimi utemeljitvami in
opredelitvami izhodišč, opisi rešitev predvidenih posegov in
ureditev, opisi rešitev infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav ter ureditev, opisi drugih relevantnih rešitev, seznamom in lastniki parcel ter drugimi parcelnimi atributi za parcele, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
etapami izvajanja in pogoji organov oziroma organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi prikazi opredelitev iz
planskih aktov, veljavnih za območje občine, prikazi rešitev
po posameznih področjih v ustreznem merilu, po potrebi
prikazi detajlov v ustreznem merilu ter potrebno geodetsko
dokumentacijo,
3. osnutek odloka o ureditvenem načrtu z opisom meje
območja po parcelnih mejah, opredelitvijo funkcije območja
s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor, pogoji za
urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja
in posegov v prostor na območju obdelave, pogoji glede
prometnega, komunalnega in energetskega urejanja območja, drugimi pogoji, pomembnimi za izvedbo predvidenih
posegov, etapami izvajanja posegov, režimom in začasno
namembnostjo zemljišč, ki se ne uporabijo v prvi etapi,
tolerancami pri legi, velikosti in funkciji objektov in naprav ter
obveznostmi investitorjev in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta.

Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec
osnutek URN dopolnil v usklajeni predlog URN.
Predlog ureditvenega načrta bo vseboval enake sestavine kot osnutek s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb od osnutka razlikoval še
po tem, da bo vključeval tudi soglasja pristojnih organov in
organizacij k ureditvenemu načrtu ter tehnične elemente za
zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa ureditveni načrt.
Župan bo usklajeni predlog URN poslal v sprejetje
Občinskemu svetu občine Sveta Ana.

4. SPREJEMANJE URN
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka URN
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek URN Občinskemu svetu občine Sveta Ana in
mu predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev in
obravnavo.
4.2. Javna razgrnitev osnutka URN
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka URN.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine
Sveta Ana organizirala javne obravnave na sedežu občine.
Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primerni način.

4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja
k predlogu URN
Na usklajeni predlog URN bo izdelovalec URN pridobil
soglasja naslednjih pristojnih organov in organizacij:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
– Telekom Slovenije,
– Mariborski vodovod javno podjetje d.d.,
– Komunalno podjetje Nigrad,
– Občina Sveta Ana oziroma javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v
30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom
URN soglaša.
4.6. Sprejetje odloka o URN
Župan bo usklajeni predlog URN s pridobljenimi soglasji organov in organizacij poslal v sprejetje Občinskemu
svetu občine Sveta Ana.
Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Uradnem
listu Republike Slovenije.
5. ROKI ZA PRIPRAVO URN

4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska
uprava občine Sveta Ana zbirala in evidentirala vse pisne in
ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku URN.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec URN strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo, ali se pripombo upošteva ali ne.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Sveta Ana.
Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsi, ki so dali
pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Sveta
Ana ni sprejel, ustrezno seznanjeni z razlogi, zaradi katerih
pripombe in predlogi niso bili sprejeti.

URN bo pripravljen v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: v mesecu juniju 2002,
– strokovne podlage: v 2 mesecih po sklenitvi pogodbe (do konca avgusta 2002),
– obravnava strokovnih podlag v občini: konec avgusta
2002,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka
URN: vzporedno z izdelavo strokovnih podlag,
– pridobivanje pogojev za pripravo osnutka URN: vzporedno z izdelavo strokovnih podlag,
– osnutek URN: do konca septembra 2002,
– obravnava in določitev osnutka URN na občinskem
svetu: na seji v mesecu oktobru 2002,
– javna razgrnitev in obravnave osnutka URN: 30 dni; v
mesecu novembru 2002,
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– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav: do konca decembra 2002,
– občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav odločil na svoji seji v
mesecu februarju 2003,
– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav bo osnutek URN dopolnjen v usklajeni predlog URN v treh tednih po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav na občinskem svetu,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v
30 dneh po prejemu usklajenega predloga URN,
– Občinski svet občine Sveta Ana bo sprejel odlok o
URN po pridobitvi soglasij, predvidoma na svoji seji v mesecu maju ali juniju 2003.
6. FINANCIRANJE PRIPRAVE URN
Sredstva za pripravo URN v okvirni vrednosti
4,500.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Sveta
Ana ter s sofinanciranjem Ministrstva za okolje in prostor.
7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE URN
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem objave.
Št. 00304-001/2002
Sveta Ana, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.
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III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike v občinskem svetu imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 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 dobljeni glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šalovci v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07-02/02
Šalovci, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

ŠALOVCI
4221.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne voliltve 2002 v Občini
Šalovci

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine
Šalovci na 28. seji dne 30. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne voliltve 2002 v Občini Šalovci
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šalovci.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

4222. Pravilnik o subvencijah za pospeševanje
razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu
2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na
28. redni seji dne 30. 8. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva
v Občini Šalovci v letu 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev proračunskih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2002.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Šalovci. Njihovo višino
pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče
leto.
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3. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini
Šalovci so predvidena za naslednje namene:
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji in prašičereji,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– testiranju škropilnic,
– izboljšanju rodovitnosti in strukture tal,
– sofinanciranju ukrepov katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju
kmetijstva na območju Občine Šalovci.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in
pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Šalovci, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane. Subvencije oziroma denarne pomoči se lahko dodelijo
upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju ozemeljskih meja Občine Šalovci.
5. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini
Šalovci se dodeljujejo v obliki subvencij, regresov in plačil
storitev. Sredstva se lahko dodelijo le, če pomenijo spodbudo za projekt oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene navedene v 9. členu
tega pravilnika podati izjavo, da se posamezen namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov že prejeli.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi pogojev, ki jih objavi Občina Šalovci v obliki
javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno
običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v občinskem glasilu.
Javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki ji mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji
obravnava občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
Organ izdela poročilo v katerem navede vloge o katerih ni
bilo mogoče vsebinsko odločati, vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev za dodelitev sredstev in vloge iz katerih izhaja utemeljenost dodelitev sredstev. Na podlagi poročila izdela
predlog za odločanje.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog občinskega upravnega organa pristojnega za kmetijstvo, pooblaščena oseba s strani župana.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.
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II. UKREPI
9. člen
1. Sofinanciranje stroškov prve osemenitve živali
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena
kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči
– 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja
plemenic krav in plemenskih svinj
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije,
ki opravlja storitev osemenjevanja v kmečki reji.
2. Analiza krme in zemlje – regres
Namen ukrepa
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih
načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil
posameznim kmetijskim kulturam. Z načrtno usmerjenim
gnojenjem zmanjšujemo onesnaževanje okolja in podtalnice. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih
obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno
vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
– 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in
krme.
3. Apnenje zemlje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje lastnosti tal (odvzame se
kislost), kar ima za posledico vzpostavitev ohranjanje in vzdrževanje narave rodovitnosti tal.
Višina pomoči
– subvencionira se nakup apnenca v višini
8.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– posestni list za površine na katerih se ukrep izvaja,
– originalen račun nakupa apnenca.
4. Sofinanciranje testiranja škropilnic
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic je optimalna raba zaščitnih
sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Višina pomoči
– 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije
s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranje škropilnic.
5. Sofinanciranuje nakupa semen za strniščne posevke – za podor
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja, strukture in rodovitnosti tal z vključevanjem rastlin za zeleni podor (facelija,
bela gorjušica in oljna redkev). Ukrep je naravnan k približevanju okolju prijaznega kmetovanja.
Višina pomoči
– 30% upravičenih stroškov pri nakupu semena
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Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– originalen račun kot dokaz nakupa iz katerega je
razvidno ime omenjenih rastlin.
6. Sofinanciranje zavarovanja posevkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri
intenzivni pridelavi poljščin
Višina pomoči
– 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (zavarovalnice) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– zavarovalne police
– seznam zavarovancev.
7. Pokrivanje zdravljenja čebeljih panjev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja
čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjevanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija.
Višina pomoči
Subvencija znaša 1.500 SIT na panj.
Pogoji za pridobitev pomoči.
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki
predložijo naslednjo dokumentacijo:
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel,
– seznam članov društva in številom panjev na člana.
10. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika morajo biti vloženi na
upravo občine najkasneje do 30. 11. 2002.
Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali
hranilne knjižice pri HKS Murska Sobota.
Nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci spremlja in preverja
občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva,
lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana.
Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor
občine.
12. člen
Upravičenec je dolžan povrniti namensko porabljena
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
13. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini
Šalovci v letu 2002, ki je bil objavljen 15. 3. 2002 v Uradnem listu RS, št. 23.
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14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 426-03/02
Šalovci, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

ŠTORE
4223.

Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in
112/00) je Občinski svet občine Štore na seji dne 4. 9.
2002 sprejel

ODLOK
o vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Štore določa:
– način in postopek sestave seznama upravičencev za
vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
– način ugotavljanja sorazmernih deležev;
– postopek vračanja vlaganj;
– pogoje za vračanje vlaganj.
Določbe tega odloka se uporabljajo pri vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primerih, ko Občina Štore nastopa, kot upravičenec do vračila vlaganj na
podlagi 2. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
II. NAČIN IN POSTOPEK SESTAVE SEZNAMA
UPRAVIČENCEV
2. člen
Do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
na podlagi določil tega odloka so upravičeni vsi občani, ki
so do 1. januarja 1995, s Krajevno skupnostjo Štore in
Krajevno skupnostjo Svetina sklepali pogodbe o sofinanciranju izgradnje primarnega telefonskega omrežja.
Do vračila vlaganj so upravičeni tudi pravni nasledniki
občanov iz prejšnjega odstavka, če izkažejo pravno nasledstvo, kolikor je dejanski prvotni upravičenec že mrtev.
3. člen
Seznam upravičencev do vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se sestavi na podlagi prejetih vlog z
dokazili o vlaganjih.
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Javna objava za zbiranje vlog se opravi v sredstvih
javnega obveščanja oziroma v časopisu Štorski občan v
roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka.

zakona in določila tabele, ki jo na podlagi tretjega odstavka
zakona sprejme minister pristojen za telekomunikacije.

4. člen
V javni objavi se določi:
– katera dokazila morajo občani dostaviti, da se lahko
uvrstijo na seznam upravičencev;
– način vlaganja vlog z dokazili;
– rok do katerega morajo biti vloge z dokazili vložene.
V javni objavi so lahko tudi druga določila.

IV. POSTOPEK IN POGOJI ZA VRAČANJE VLAGANJ

5. člen
Občani morajo vlogam priložiti naslednja dokazila:
– kopijo pogodbe o sofinanciranju izgradnje primarnega telefonskega omrežja;
– kopijo dokazil o plačilu pogodbenega zneska, po
pogodbi iz prejšnje alinee.
Pravni nasledniki občanov dejanskih prvotnih upravičencev do vračanja vlaganj, morajo priložiti tudi notarsko
overjeno kopijo sklepa o dedovanju.
6. člen
Po preteku roka za vlaganje vlog, bo prispele vloge z
dokazili pregledala tričlanska komisija, ki jo v roku 30 dni od
uveljavitve tega pravilnika imenuje župan.
V primeru nepopolnih vlog bo komisija posameznega
občana pozvala, da vlogo dopolni v 15 dneh. Kolikor občan
tudi v tem roku ne bo podal popolne vloge, se bo štelo, da
vloga ni bila podana.
7. člen
Po preteku roka za morebitne dopolnitve vlog mora
komisija v 30 dneh opraviti analizo vlog in primerjavo s
podatki, ki jih posreduje Telekom Slovenije d.d.
Po analizi vlog komisija pripravi seznam upravičencev
do vračanja vlaganj v javne telekomunikacije. V seznamu ob
upoštevanju določb 9. člena tega odloka določi tudi zneske
vračil posameznim upravičencem.
8. člen
Seznam upravičencev se v roku določenem z zakonom
objavi na oglasni deski občinske uprave, in Krajevne skupnosti Svetina, ter v časopisu Štorski občan.
Seznam upravičencev je podlaga za vračanje vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje.

III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH
DELEŽEV
9. člen
Višina sorazmernih deležev vračil vlaganj, do katerih so
upravičeni posamezni občani je odvisna od tega v katerem
obdobju so vlagali sredstva v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja in od višine priključnine za telefon v
posameznem obdobju.
Za določitev sorazmernih deležev vračil se direktno
uporabljajo določila drugega in tretjega odstavka 4. člena

10. člen
Občina Štore vrača deleže dejanskim upravičencem v
rokih in pod pogoji, ki jih določa zakon.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Tehnična opravila v zvezi z izvajanjem določil tega odloka izvaja občinska uprava.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08505-0007/2002-001
Štore, dne 4. septembra 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

4224.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Štore

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski
svet občine Štore na seji dne 4. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarke poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako:
JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako: KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Štore in ceste med naselji
v Občini Štore in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Štore in med
naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Številka
lokalne
ceste ali
odseka

Začetek
lokalne
ceste ali
odseka

1.

LC 412000

od G2-107

2.

LC 412010

od 412000

3.

LC 412020

od 412000

4.

LC 412030

5.

LC 412040

6.

LC 412050

Št.
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Konec
lokalne
ceste ali
odseka

Dolžina
lokalne
ceste v
Občini
Štore
(v m)

Lipa – Svetina – Doblatina – Brstnik-Jagoče

do G1-5

9198

vsa vozila

7715

412000 – železarna – G2-107

do G2-107

580

vsa vozila

0

412000 – Kompole – G2-107

do G2-107

2605

vsa vozila

0

od 412000

412000 – Svetina –Kanjuce – Selo – Šentrupert

do R3-681

3628

vsa vozila

2257

od 412000

412000 – Dom Železarjev

Dom planincev

865

vsa vozila

0

od 412000

412000 – Laška vas -036040

do 036040

1390

vsa vozila

0

Potek lokalne ceste

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
lokalne
ceste v
sosednji
občini
(v m)

7.

LC 412060

od G2-107

G2-107 – deponija – meja z občino Celje (pri križu Sv. Ana)

do G2-107

1246

vsa vozila

1431

8.

LC 412070

od G2-107

G2-107 – Moste – Zagaber – meja z občino Šentjur – Hrušovec

do 396190

2249

vsa vozila

2920

9.

LC 412080

od 412000

412000 – Lipa – 036040

do 036040

817

vsa vozila

0

10.

LC 412100

od 412000

412000 – Javornik –Glažuta – Tisovšek

do 412030

5900

vsa vozila

0

11.

LC 412110

od 412000

412000 – Žarovišče-Ravnine – 412000

do 412000

3729

vsa vozila

0

12.

LC 412120

od G2-107

G2-107 – Prožinska vas -Vrbno – Ogorevc

do 396170

2486

vsa vozila

0

13.

LC 412130

od G2-107

G2-107 – Prožinska vas –Vrbno – 412120

do 412120

847

vsa vozila

0

14.

LC 396170

od 034010

Proseniško – Ogorevc -G2-107

do G2-107

1360

vsa vozila

1300

15.

LC 036040

od 036360

036360 – Zagrad – Polule – Zvodno – Zg. Pečovje

do 412000

2651

vsa vozila

4179

15.1 LC 036043

od 036360

Osenca – Pečovje

do 412000

2651

vsa vozila

0

Konec
javne poti
ali odseka

Dolžina
uporabe
v Občini
Štore
(v m)

Namen
dolžina v

5. člen
Javne poti (JP) v Občini Štore so:
Zap.
št.

Številka
javne poti
ali odseka

Začetek
javne poti
ali odseka

Potek javne poti

JP 912010

LC 412060

LC 412060 – Kresnike

Kresnike 5

390

vsa vozila

0

2.

JP 912020

GC G2-107

GC G2-107 – Ul. XIV. divizije

GC G2-107

318

vsa vozila

0

3.

JP 912030

LC 396170

LC 396170 – naselje Ogorevc

Ogorevc 2

169

vsa vozila

0

4.

JP 912040

GC G2-107

GC G2-107 – Loke

zbiralnik vode

132

vsa vozila

0

5.

JP 912050

LC 412070

LC 412070 – meja z občino Šentjur

Prožinska vas 60b

178

vsa vozila

0

6.

JP 912060

LC 412020

LC 412020 – Draga

Draga 21

1000

vsa vozila

0

6.1

OJP 912061

LC 412020

Most – Draga – križ

križ

790

vsa vozila

0

6.2

OJP 912062

JP 912060

Jazbec – Zagorc

JP 912060

210

vsa vozila

0

7.

JP 912070

LC 412010

LC 412010 – Železarska cesta

Železarska 6a

313

vsa vozila

0

8.

JP 912080

LC 412020

LC 412020 – Gorica – LC 412020

LC 412020

1595

vsa vozila

0

9.

JP 912090

JP 912080

JP 912080 – mimo Špulcar – Gajšek

Kompole 194

433

vsa vozila

0

10.

JP 912100

LC 412020

LC 412020 – mimo Renčelj – LC 412020

LC 412020

785

vsa vozila

0

11.

JP 912110

LC 412000

LC 412000 – Vrhovšek – križišče Majoranc

Kompole 22

1062

vsa vozila

0

12.

JP 912120

JP 912380

JP 912380 – Straža Žekovca

Prožinska vas 89

1633

vsa vozila

0

13.

JP 912130

LC 412000

LC 412000 – domačija Mastnak

Šentjanž 31

316

vsa vozila

0

14.

JP 912140

LC 412100

LC 412100 – domačija Kapel

Sveti dol 13

303

vsa vozila

0

15.

JP 912150

LC 412100

LC 412100 – Sveti dol

Javornik 13

842

vsa vozila

0

16.

JP 912160

LC 412030

LC 412030 – Lešje – kapela

Tomaževa kapela

887

vsa vozila

0

17.

JP 912170

LC 412030

LC 412030 – Slatina

Kanjuce 17

875

vsa vozila

0

18.

JP 912180

LC 412030

LC 412030 – Veliki vrh

Svetina 17

822

vsa vozila

0

19.

JP 912190

JP 897300

JP 897300 – Javoršek

Javornik 10

411

vsa vozila

0

20.

JP 912200

JP 912190

JP 912190 – Gradišnik

Javornik 26

245

vsa vozila

0

1.

Preostala
sosednji
občini
(v m)

21.

JP 912210

LC 412000

LC 412000 – Mrzla Planina – LC 412100

LC 412100

509

vsa vozila

0

22.

JP 912220

LC 412000

LC 412000 – domačija Čvan

Šentjanž 29

285

vsa vozila

0
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Zap.
št.

Številka
javne poti
ali odseka

Začetek
javne poti
ali odseka

Potek javne poti

23.

JP 912230

LC 412000

24.

JP 912240

LC 412000

25.

JP 912250

26.
27.

Uradni list Republike Slovenije
Konec
javne poti
ali odseka

Dolžina
uporabe
v Občini
Štore
(v m)

Namen
dolžina v

Preostala

LC 412000 – Štrakl

Šentjanž 28

206

vsa vozila

0

LC 412000 – Vreča

Šentjanž 8

304

vsa vozila

0

LC 412110

LC 412110 – Ravnine

Vrunčev dom

415

vsa vozila

0

JP 912260

LC 412000

LC 412000 – Frece – LC 412000

LC 412000

618

vsa vozila

0

JP 912270

LC 412050

LC 412050 – dom Brecelj – LC 412050

LC 412050

917

vsa vozila

0

sosednji
občini
(v m)

28.

JP 912280

LC 036040

LC 036040 – Pečovšek

Pečovje 5

436

vsa vozila

0

29.

JP 912290

LC 036040

LC 036040 – Pečovje Jurkovšek

Pečovje 11

316

vsa vozila

0

30.

JP 912300

LC 036040

LC 036040 – Pečovje – Doberšek

zbiralnik vode

646

vsa vozila

0

31.

JP 912310

LC 036040

LC 036040 – trgovina Romih

trgovina Romih

213

vsa vozila

0

32.

JP 912320

LC 036040

LC 036040 – domačija Čanžek

Pečovje 19

290

vsa vozila

0

33.

JP 912330

LC 412080

LC 412080 – Ul. Cvetke Jerin

Osnovna šola

332

vsa vozila

0

34.

JP 912340

LC 412080

LC 412080 – Vrtna ulica

Vrtna ulica 21

297

vsa vozila

0

35.

JP 912350

LC 412080

LC 412080 – Razgledna ulica

Razgledna ulica

1175

vsa vozila

0

35.1 OJP 912351

LC 412080

LC 412080 – Razgledna ulica

Razgledna ulica 24

521

vsa vozila

0

35.2 OJP 912352

JP 912350

JP 912350 – Razgledna ulica

Razgledna ulica 10

244

vsa vozila

0

35.3 OJP 912353

JP 912350

JP 912350 – Razgledna ulica

Razgledna ulica 21

410

vsa vozila

0

36.

JP 912360

LC 412080

LC 412080 – Kovinarska ulica

konec ulice

380

vsa vozila

0

37.

JP 912370

JP 912360

JP 912360 – Udarniška ulica

konec ulice

288

vsa vozila

0

38.

JP 912380

LC 412020

LC 412020 – ob Žekovskem potoku –
Šentjanž nad Štorami

Šentjanž nad Štorami 24

2210

vsa vozila

0

RC 424 – Vodruž – Kozarica – Slemene – Javornik

do 412100

2405

vsa vozila

4289

39.

JP 897300

RC R2-424

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347-05-3/01 z dne 9. 7. 2002.
7. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Štore
(Uradni list RS, št. 85/98 in 75/01).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34400-0003/2002-001
Štore, dne 4. septembra 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

Uradni list Republike Slovenije

NOVO MESTO
4225.

Odlok o urejanju zelenih površin

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 4. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 40/2001 in 11/2002), 3. in 25.
člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97,
73/97, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/2001)
in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 41. seji dne 12. 9.
2002 sprejel
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– brežine ob občinskih cestah,
– brežine vodotokov, kadar so v stiku z zelenimi površinami iz prejšnjih alinej tega člena.
Zasebne zelene površine so zemljišča v območju naselij, ki funkcionalno pripadajo zazidanemu stavbnemu zemljišču in nezazidana stavbna zemljišča.
Kataster javnih zelenih površin izdela in vodi izvajalec
javne službe.
5. člen
(Določitev zemljišča kot zelena površina)
O tem, ali se posamezno zemljišče šteje za zeleno
površino po tem odloku, v dvomljivih primerih z upravno
odločbo odloči občinska uprava.
II. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

ODLOK
o urejanju zelenih površin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja
obvezne gospodarske javne službe urejanja zelenih površin.
Urejanje zelenih površin po tem odloku obsega urejanje, vzdrževanje in varstvo zelenih površin na območju Mestne občine Novo mesto tako, da se ohrani zasnova in
funkcionalnost zelenih površin ter da se ohrani estetski videz in urejenost zelenih površin.
Vsakdo je dolžan s primernim vzdrževanjem svojih površin zagotavljati red in urejenost javnih in zasebnih zelenih
površin.
2. člen
(Način izvajanja)
Obvezna gospodarska javna služba urejanja javnih zelenih površin (v nadaljnjem besedilu: javna služba) se zagotavlja s podeljevanjem koncesije, ki jo izvaja izvajalec javne
službe – koncesionar na podlagi tega odloka in koncesijske
pogodbe.
Zasebne zelene površine urejajo, vzdržujejo in varujejo
lastniki površin.
3. člen
(Vrste zelenih površin)
Zelene površine po tem odloku so:
– javne zelene površine in
– zasebne zelene površine.
4. člen
(Javne zelene površine in zasebne zelene površine)
Kot javne zelene površine, ki jih po tem odloku ureja
izvajalec javne službe – koncesionar, se štejejo hortikulturno urejene zelene površine, ki so v lasti ali v upravljanju
Mestne občine Novo mesto, in sicer zlasti:
– javne zelenice,
– javni parki,
– javni drevoredi,
– javni okrasni nasadi,
– javna sprehajališča,
– javne zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih
in posameznih turističnih objektih,

6. člen
(Načrt urejanja zelenih površin)
Javne zelene površine se urejajo na podlagi dvoletnega
plana – načrta urejanja javnih zelenih površin, ki ga izdela
izvajalec javne službe v šestih mesecih po začetku izvajanja
koncesije.
Načrt urejanja zelenih površin mora biti usklajen z omrežjem podzemnih komunalnih in energetskih naprav ter objektov in s priključki na komunalne naprave.
7. člen
(Ravnanje s plodno zemljo)
Izvajalec gradbenih in drugih zemeljskih del na površinah v javni lasti mora s plodno zemljo ravnati tako, kot to
določajo predpisi o ravnanju s plodno zemljo.
8. člen
(Načrt urejanja zasebnih zelenih površin)
Investitor večstanovanjskega, poslovnega, industrijskega ali drugega objekta (tudi prizidka) javnega pomena je
dolžan v lokacijski dokumentaciji določiti načrt urejanja zelenih površin ob objektu, ki ga namerava graditi. Načrt urejanja zelenih površin obsega:
– ureditveni načrt zelenih površin,
– zasaditveni načrt zelenih površin,
– predlog depoja za rodovitno zemljo v času gradnje.
Soglasje o usklajenosti načrta urejanja zelenih površin
s prostorskimi izvedbenimi akti izda občinski upravni organ,
pristojen za komunalne zadeve.
Lokacijsko oziroma gradbeno dovoljenje se lahko izda
šele po pridobljenem soglasju iz prejšnjega odstavka tega
člena.
Investitorjem individualnih stanovanjskih hiš ni potrebno predložiti načrta urejanja zelenih površin. Zelene površine teh gradenj se morajo urediti v skladu s projektno dokumentacijo.
9. člen
(Odstranitev obstoječe vegetacije)
V primeru, ko je zaradi gradnje potrebno odstraniti
obstoječo vegetacijo, jo je investitor dolžan nadomestiti.
Odstranjeno drevo ali nasad se mora nadomestiti z enakim
ali podobnim drevesom oziroma nasadom primerne vrste in
velikosti, vse v skladu z načrtom urejanja zelenih površin
oziroma v skladu s projektno dokumentacijo.
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10. člen
(Zavarovanje zelenih površin v času gradnje)
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred
posegom v prostor na celotnem območju gradnje zavarovati
obstoječa drevesa in grmovnice ter drugo vegetacijo pred
poškodbami. Pri drevesih in grmovnicah se zaščiti nadzemni
del in koreninski sistem v skladu z načrtom urejanja zelenih
površin oziroma v skladu s projektno dokumentacijo.
V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del
med gradnjo poškoduje ali uniči drevje ali grmičevje, ga je
dolžan nadomestiti v enaki količini, primerne velikosti in v
primerni vegetacijski obliki. Poškodovane zelenice je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
11. člen
(Ureditev zelenih površin po zaključeni gradnji)
Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan urediti zemljišče v skladu z načrtom urejanja zelenih površin v roku, ki je določen v uporabnem dovoljenju in ki ne sme biti daljši od ene sadilne sezone. V
primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del kljub
opominu ne uredi zelenih površin, lahko Inšpektorat Mestne
občine Novo mesto odredi, da zelene površine uredi ustrezna organizacija na stroške investitorja oziroma izvajalca gradbenih del.
Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan zemljišče urediti, odstraniti gradbene provizorje in odvečni material.
Za drevoredne oblike sajenja in za sajenje ob asfaltnih
cestah ter parkiriščih se določi višina plodne zelje z načrtom
urejanja zelenih površin.

III. VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN
12. člen
(Vrste vzdrževalnih del na javnih zelenih površinah)
Na javnih zelenih površinah se morajo redno ter v skladu z namenom in zahtevnostjo teh površin opravljati vsa
potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,
– tedensko in mesečno pobiranje smeti,
– vzdrževalna dela in košnja travnatih površin,
– gnojenje trat in ostalih rastlin,
– urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,
– oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov
in grmovnic,
– zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,
– obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti,
– oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci
in poškodbami,
– redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na
zelenicah,
– vzdrževanje parkovne opreme,
– druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin.
13. člen
(Vrste vzdrževalnih del na zasebnih zelenih površinah)
Na zasebnih zelenih površinah se morajo opravljati vsa
nujna vzdrževalna dela, zlasti pa:
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– spomladansko čiščenje zelenih površin,
– košnja travnatih površin,
– urejanje obstoječih nasadov,
– obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, tako da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti vozišč,
– pravočasna odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves,
– druga vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna, da se
ohranja urejen videz zelenih površin.
V primeru, da lastniki oziroma upravljavci zasebnih zelenih površin ne izvajajo nujnih vzdrževalnih del oziroma jih
ne izvršijo v roku, ki jim ga je določil Inšpektorat Mestne
občine Novo mesto, lahko le-ta odredi, da dela opravi pooblaščena organizacija na stroške lastnikov oziroma upravljavcev.
IV. VARSTVO ZELENIH POVRŠIN
14. člen
(Poseganje v javne zelene površine)
Poseg v javne zelene površine je dovoljen le v okviru
urejanja lokacijskih oziroma gradbenih dovoljenj ali če je to
potrebno zaradi varstva zelenih površin ter javne varnosti ali
varnosti v cestnem prometu.
15. člen
(Prepovedana dejanja na javnih zelenih površinah)
Prepovedano je nepooblaščeno sekanje, obsekavanje, odstranjevanje ali drugačno poškodovanje ali uničevanje javnega parkovnega ali gozdnega fonda (drevje, grmovje
ali žive meje).
Na javnih zelenih površinah ni dovoljeno:
– trgati cvetja, uničevati drevja, grmovja ali žive meje,
– voziti ali parkirati vozila in priklopna vozila,
– hoditi izven dovoljenih in urejenih poti,
– pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,
– odlagati odpadke,
– pustiti pse brez ustreznega nadzora ali voditi pse
brez vrvice; psi morajo imeti nagobčnike; v primeru onesnaženja zelenih površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki psov
le-te takoj odstraniti,
– odlagati in skladiščiti materiale in predmete,
– zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte
na zelenih površinah brez soglasja občinske uprave,
– spuščati komunalno odpadno vodo,
– gojiti določenih kultur, vrtnin in drugih rastlin, če to
kvari estetsko podobo naselja ali ima druge škodljive učinke.
16. člen
(Poseganje v zasebne zelene površine)
Poseg v zasebne zelene površine je dopusten v okviru
prostorskih izvedbenih aktov ali če je to potrebno zaradi
javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu proti
odškodnini.
17. člen
(Prepovedana dejanja na zasebnih zelenih površinah)
Prepovedano je spreminjanje namembnosti zasebnih
zelenih površin, zmanjšanje teh površin, sekanje, obsekavanje, odstranjevanje ali drugačno poškodovanje ali uničevanje drugega parkovnega ali gozdnega fonda (drevje, grmovje ali žive meje), če se s tem kršijo prostorski izvedbeni akti.
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Na zasebnih zelenih površinah ne sme nihče, razen
lastnika ali pooblaščenca:
– voziti ali parkirati vozila in priklopna vozila,
– zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,
– spuščati komunalno odpadno vodo,
– odlagati in skladiščiti materiale in predmete.
Na zasebnih zelenih površinah ni dovoljeno:
– onesnaževati zelenih površin z iztrebki živali,
– graditi oziroma postaviti pomožnih in začasnih objektov v nasprotju s predpisi.
V. KONCESIJSKI AKT
18. člen
(Vsebina koncesijskega akta)
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Mestna občina
Novo mesto kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa:
– predmet in območje javne službe,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z zagotavljajo z javno službo,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
19. člen
(Predmet in območje izvajanja javne službe)
Predmet javne službe – koncesije je urejanje zelenih
površin v Mestni občini Novo mesto.
Seznam zelenih površin, na katerih se izvaja koncesija,
se določi s koncesijsko pogodbo.
20. člen
(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke in prispevke,
3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje koncesije,
4. da izkaže finančno usposobljenost,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in naprav za izvajanje koncesije,
6. da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program
urejanja zelenih površin,
7. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
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8. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil
tretji osebi,
9. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane
v dokumentaciji, kar je podlaga za predložitev ponudb.
21. člen
(Izvajanje koncesije v primeru višje sile)
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo,
se morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti
in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje
sile.
22. člen
(Začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje najmanj dveh let z
možnostjo podaljšanja še za dve leti.
Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja. Koncesijsko razmerje začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
23. člen
(Viri financiranja koncesije)
Sredstva za plačilo koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta.
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je letni plan vzdrževanja in izvedbeni program vzdrževanja, ki ga
izdela in sprejme strokovna služba koncedenta.
Del izvedbenega programa, ki se nanaša na redno
vzdrževanje, pripravi koncesionar in ga predloži v sprejem
strokovni službi koncedenta.
Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko
pogodbo.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih
službah in Zakona o gospodarskih družbah.
24. člen
(Nadzor nad izvajanjem koncesije)
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta, pristojna za komunalne zadeve.
Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z
izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja
koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže
s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik,
ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
25. člen
(Prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
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1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z
zakonom,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
26. člen
(Postopek zbiranja ponudb in izbire koncesionarja)
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere
na podlagi zbiranja ponudb.
Povabilo za predložitev ponudb za podelitev koncesije
se posreduje najmanj trem subjektom, ki po pričakovanjih
koncedenta izpolnjujejo pogoje iz tega odloka. V povabilu k
predložitvi ponudb mora biti posebej navedeno, da se povabilo nanaša na oddajo koncesije.
Povabilo za podelitev koncesije pripravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor občinske uprave.
Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani. Povabilo subjektom posreduje župan.
27. člen
(Vsebina povabila)
Povabilo za predložitev ponudb mora vsebovati vsaj
navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah predložene ponudbe,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo
biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve ponudbe,
8. roku, v katerem bo koncedent opravil morebitna
dodatna usklajevanja in pogajanja s ponudniki,
9. klavzuli, da tudi najugodnejša ponudba koncedenta
ne zavezuje k izboru koncesinarja in da lahko koncedent v
vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih
stroškov ponudnikov razveljavi postopek in ne odda koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku,
10. roku za izbor koncesionarja,
11. roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja,
12. odgovornih osebah za dajanje pismenih in ustnih
informacij v zvezi s predmetom in postopkom oddaje koncesije.
28. člen
(Uspešnost postopka zbiranja ponudb)
Izbira koncesionarja se lahko opravi, če je koncedentu
predložena vsaj ena veljavna in po morebitnih dodatnih usklajevanjih in pogajanjih tudi ustrezna ponudba.
Postopek oddaje koncesije je neuspešen, če do poteka razpisanega roka za predložitev ponudb ni predložena
nobena veljavna ponudba oziroma nobena ponudba, ki izpolnjuje vse pogoje iz tega odloka ali če do roka, predvidenega za izbor koncesionarja, nobena od predloženih ponudb po izvedenem postopku dodatnih usklajevanj in pogajanj koncedentu ne ustreza. Ponudba je neveljavna, če ne
vsebuje vseh obveznih sestavin ali če ni prispela v razpisanem roku.
Če postopek oddaje koncesije ni uspel, se lahko ponovi.
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29. člen
(Merila za izbor koncesionarja)
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– cenovno opredeljen predlog izvedbenega programa
urejanja zelenih površin,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost
ponudnika,
– dosedanje izkušnje ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
30. člen
(Predlog za izbiro in izbor koncesionarja)
Komisija iz tretjega odstavka 26. člena po pregledu in
ocenjevanju ponudb pripravi predlog za izbiro najugodnejšega interesenta.
O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo po predhodnem mnenju občinskega odbora, pristojnega za komunalne zadeve.
31. člen
(Prepoved prenosa koncesije)
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
32. člen
(Sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe tega odloka.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
(Kaznovanje pravne osebe)
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če kot investitor oziroma izvajalec
gradbenih del:
– ne nadomesti obstoječe vegetacije tako, kot to določa
9. člen tega odloka,
– ne zavaruje zelenih površin v času gradnje tako, kot
to določa 10. člen tega odloka,
– ne uredi zelenih površin po zaključeni gradnji tako,
kot to določa 11. člen.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če kot lastnica zelenih površin ne
opravlja nujnih vzdrževalnih del na svojih zelenih površinah
tako, kot to določa 13. člen tega odloka.
34. člen
(Kaznovanje odgovorne osebe pravne osebe)
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če:
– ne nadomesti obstoječe vegetacije tako, kot to določa
9. člen tega odloka,
– ne zavaruje zelenih površin v času gradnje tako, kot
to določa 10. člen tega odloka,
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– ne uredi zelenih površin po zaključeni gradnji tako,
kot to določa 11. člen.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če ne opravlja nujnih vzdrževalnih
del na svojih zelenih površinah tako, kot to določa 13. člen
tega odloka.
35. člen
(Kaznovanje samostojnih podjetnikov)
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če kot investitor oziroma
izvajalec gradbenih del:
– ne nadomesti obstoječe vegetacije tako, kot to določa 9. člen tega odloka,
– ne zavaruje zelenih površin v času gradnje tako, kot
to določa 10. člen tega odloka,
– ne uredi zelenih površin po zaključeni gradnji tako,
kot to določa 11. člen.
36. člen
(Kaznovanje fizičnih oseb)
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, če:
– ne nadomesti obstoječe vegetacije tako, kot to določa 9. člen tega odloka,
– ne zavaruje zelenih površin v času gradnje tako, kot
to določa 10. člen tega odloka,
– ne uredi zelenih površin po zaključeni gradnji tako,
kot to določa 11. člen,
– ne opravlja nujnih vzdrževalnih del na svojih zelenih
površinah tako, kot to določa 13. člen tega odloka,
– na javnih zelenih površinah stori dejanje, ki je prepovedano po 15. členu tega odloka,
– na zasebnih zelenih površinah stori dejanje, ki je
prepovedano po 17. členu tega odloka.
VII. NADZOR
37. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne občine Novo mesto.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
38. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o
urejanju naselij in varstvu javnih in zelenih površin v Občini
Novo mesto (SDL, št. 17/83, 9/88 in 10/88).
39. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-14/2002
Novo mesto, dne 12. septembra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

Št.
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ROGAŠKA SLATINA
4226.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina
na 2. korespondenčni seji dne 5. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se določa način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih
deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan posebno
komisijo.
3. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne ali fizične osebe.
4. člen
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na
način kot ga določa zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02).
5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, v višini,
določeni v 4. členu zakona o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in osnova za vračilo vlaganj je le
sklenjena pogodba upravičenca iz obdobja od 1. 1. 1974
do 1. 1. 1995. Občina vrača deleže upravičencem pod
pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
7. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se neposredno uporabljajo določbe zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06200-0002/2002
Rogaška Slatina, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

Stran

9434 / Št. 85 / 4. 10. 2002
4227.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Rogaška Slatina

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01)
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 38. redni seji
dne 25. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini Rogaška
Slatina
1. člen
Strankam, katerim listam so na zadnjih lokalnih volitvah
pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Rogaška Slatina, v višini 60 tolarjev na mesec za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski
svet v zadnjem trimesečju leta 2002.
2. člen
Sredstva se strankam nakažejo za zadnje trimesečje
tega proračunskega leta na njihov transakcijski račun.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina (Uradni del RS, št. 66/99).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-007-01/02
Rogaška Slatina, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SODRAŽICA
4228.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica

Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01) in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list
RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica
na 28. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 78/99) se v 14. členu odloka osma alinea
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet
staršev in skupnost učencev”.
2. člen
V tretjem odstavku 20. člena odloka se doda nova
sedemnajsta alinea, ki se glasi:
“zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov”.
Dosedanja sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta
alinea postanejo osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea.
3. člen
V 21. členu odloka se v prvem odstavku beseda “izpolnjuje” nadomesti z besedilom “ima najmanj visokošolsko
izobrazbo ter izpolnjuje druge”.
Vrine se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prvega odstavka je za ravnatelja
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku
iz prejšnjega stavka, mu preneha mandat po zakonu.”
Drugi odstavek postane tretji odstavek. V drugem stavku tretjega odstavka se besedi “štiri leta” nadomestita z
besedama “pet let”.
Tretji odstavek postane četrti odstavek. Na koncu prvega stavka četrtega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
“Mnenje ni potrebno, če se ravnatelja razreši na njegov
predlog”.
Sedanja četrti odstavek postane peti odstavek.
Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek in številka “45” se nadomesti s številko “20”.
4. člen
V drugem odstavku 26. člena odloka se v peti alinei
črta besedilo “in pomočnika ravnatelja”.
5. člen
Peti odstavek 33. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
“Izobrazbo za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta”.
6. člen
V 34. členu odloka se v prvem stavku drugega odstavka beseda “prijavijo” nadomesti z besedo “objavijo”.
V tretjem odstavku se beseda “prijavo” nadomesti z
besedo “objavo”.
Št. 00201-13/02
Sodražica, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4229.

Št.

4230.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 25/01) ter 15. člena statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski
svet občine Sodražica na 28. redni seji dne 26. 9. 2002
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

85 / 4. 10. 2002 / Stran 9435

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni
list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 28. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel

SKLEP
1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra-splošno
ljudsko premoženje na zemljišču parc. št. 2240/8, cesta,
vpisano v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Kočevju v
Seznamu III, k.o. Vinice, v izmeri 24 m2.

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2002 znaša 0,15 SIT.

2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-9/00
Sodražica, dne 26. septembra 2002.

Št. 00201-12/02
Sodražica, dne 26. septembra 2002.

Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

VLADA
4231.

Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom
3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list
RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu
znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago
1. člen
V prilogi k uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali
ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS,
št. 108/01, 8/02, 15/02, 25/02, 52/02, 64/02, 71/02
in 77/02) se:

Stran
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1. pred tarifno oznako 3403 99 doda besedilo, ki se glasi:
“3403 91 00

– – preparati za obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna in drugih materialov

pr“

2. za tarifno oznako 3504 00 00 doda besedilo, ki se glasi:
“3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi
škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov

3505 10

– Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

3505 10 10

– – dekstrini

9.0

– – drugi modificirani škrobi:
3505 10 50

– – – škrobi, esterificirani ali eterificirani

3505 10 90

– – – drugo

7.7
9.0“

3. za tarifno oznako 3921 90 19 doda besedilo, ki se glasi:
“3921 90 55

– – – drugi

pr“

4. za tarifno oznako 8429 11 00 doda besedilo, ki se glasi:
“8429 40

– Stroji za nabijanje in cestni valjarji:

8429 40 90

– – teptalniki

pr“

5. za tarifno oznako 8536 41 doda besedilo, ki se glasi:
“8536 41 10

– – – za tokove do vključno 2 A

iz 8536 41 10 10

– – – – za nazivno napetost 12 V,

z živosrebrnim kontaktnim materialom

pr“

6. za tarifno oznako 8536 50 80 doda besedilo, ki se glasi:
“– Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
8536 69

– – drugi:

8536 69 90

– – – drugi

iz 8536 69 90 10

– – – – vgradne vtičnice za prenosne električne aparate, za nazivno napetost 12 V, brez naprav
za pritrditev, z vgrajenim mikrostikalom

pr“

7. za tarifno oznako 9603 50 00 doda besedilo, ki se glasi:
“9607

Zadrge in njihovi deli

9607 20

– Deli:

9607 20 10

– – iz navadnih kovin, vštevši ozke trakove, pritrjene z verižico iz navadne kovine

9607 20 90

– – drugo

6.7
7.7“.

2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-14
Ljubljana, dne 3. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

Uradni list Republike Slovenije

4232.

Uredba o spremembi uredbe o uvedbi podpor za
pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji
trg v letu 2002

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 19. ter 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in
58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

Št.

2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-22/2000-14
Ljubljana, dne 3. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo
kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v letu
2002
1. člen
V uredbi o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002 (Uradni list RS, št. 28/02
in 64/02) se v Prilogi 1: Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg:
1. za tarifno oznako 0201 30 00 za zvezdico črta besedilo, ki se glasi:
“Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina
podpore, za izvoz v druge države se navedena višina
pomnoži s faktorjem 1,50.“;
2. za tarifno oznako 0206 črta besedilo, ki se glasi:
“0207
Meso in užitni odpadki perutnine
iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
– Kokoši vrste Gallus domesticus:
0207 11
– – nerazrezane na kose, sveže
ali ohlajene:
12,00/kg
0207 12
– – nerazrezane na kose,
zamrznjene:
12,00/kg
0207 13
– – kosi in drobovje, sveži ali
ohlajeni:
– – – kosi:
– – – – s kostmi:
0207 13 50 – – – – – prsa in kosi prs
18,00/kg
0207 13 60 – – – – – noge in kosi nog
15,00/kg
– – – drobovje:
0207 13 91 – – – – jetra
10,00/kg
0207 13 99 – – – – drugo
10,00/kg
0207 14
– – kosi in drobovje, zamrznjeni:
0207 14 50 – – – – – prsa in kosi prs
18,00/kg
0207 14 60 – – – – – noge in kosi nog
15,00/kg
– – – drobovje:
0207 14 91 – – – – jetra
10,00/kg
0207 14 99 – – – – drugo
10,00/kg“;
3. za tarifno oznako 1602 20 črta besedilo, ki se glasi:
“– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
1602 31
– – puranov:
22,60/kg
1602 32
– – kokoši vrste
Gallus domesticus:
17,30/kg*
1602 39
– – drugo:
13,40/kg“;
4. za tarifno oznako 1604 13 za zvezdico črta besedilo, ki
se glasi:
“Za izvoz v države bivše Jugoslavije in države CEFTE se
navedena višina podpore pomnoži s faktorjem 1,50.“.
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mag. Anton Rop l. r.
Minister

4233.

Odlok o razveljavitvi odloka o tarifnem sistemu
za prodajo telefonskih storitev

Na podlagi 151. in 152. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o razveljavitvi odloka o tarifnem sistemu za
prodajo telefonskih storitev
1. člen
Odlok o tarifnem sistemu za prodajo telefonskih storitev
(Uradni list RS, št. 37/97, 2/99, 102/99, 21/01 in 85/01)
se razveljavi.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 384-05/2001-3
Ljubljana, dne 3. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

4234.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta za mednarodni mejni prehod Gruškovje

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 5/90, Uradni list RSstari, št. 26/90, 3/91 in 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91
ter Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 18/93, 47/93,
71/93, 22/95, 44/97 in 9/01) in prvega odstavka 10.
člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za
mednarodni mejni prehod Gruškovje
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod
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Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal Projektivni atelje – Prostor, d.o.o., Ljubljana, pod št. projekta 1218/02 v juliju 2002.

PRAVILNIK
o plačevanju z gotovino in blagajniškem
maksimumu

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek
lokacijskega načrta skladen z zasnovo prometnega omrežja
in omrežja zvez v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS,
št. 1/86, 41/87 in 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90,
27/91, 72/95, 13/96 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni
list RS, št. 72/95, 13/96 in 11/99) (v nadaljnjem besedilu:
republiški prostorski planski akti).

1. člen
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in način vplačila, razpolaganja in plačevanja s tolarsko gotovino za imetnike transakcijskih računov, ki so vpisani v poslovni register Republike Slovenije (v nadaljevanju: imetniki transakcijskih računov), ter
merila za določanje in uporabo blagajniškega maksimuma.
(2) Pravilnik se uporablja tudi za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če ni z drugim predpisom drugače določeno.

III
Javna razgrnitev bo potekala na Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo, Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Občine
Žetale, Žetale 1, Žetale in Občine Podlehnik, Podlehnik 9,
Podlehnik v času od 14. 10. 2002 do 28. 10. 2002.
Javni obravnavi bosta potekali dne 22. 10. 2002 v
prostorih Občine Žetale (prosvetna dvorana) s pričetkom ob
17 uri in v prostorih Občine Podlehnik (krajevna dvorana) s
pričetkom ob 19 uri.

2. člen
Imetnik transakcijskega računa dviguje gotovino s transakcijskih računov pri izvajalcih plačilnega prometa za izplačilo v gotovini in za ohranjanje višine blagajniškega maksimuma v skladu s tem pravilnikom.

IV
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta pripombe in predloge vsi
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
V
Občini Žetale in Podlehnik morata v roku 15 dni po
preteku javne razgrnitve ministru za okolje, prostor in energijo poslati vse zbrane pripombe in predloge iz javne razgrnitve in obravnave, skupaj z mnenjem občin. Kolikor pristojni
minister pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav
ter mnenj občin ne prejme v tem roku, se šteje, da na
osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-29/2001-5
Ljubljana, dne 3. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

MINISTRSTVA
4235. Pravilnik o plačevanju z gotovino in
blagajniškem maksimumu

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za
finance

3. člen
(1) Imetnik transakcijskega računa lahko plačuje z gotovino:
1. blago, storitve in druge obveznosti imetnikom transakcijskih računov, če posamično izplačilo ni večje od
100.000 SIT, razen če ni z drugim predpisom drugače
določeno;
2. takse konzularnim in diplomatskim predstavništvom;
3. odkup efektivnega tujega denarja, potovalnih in bančnih čekov ter kreditnih pisem od tujih in domačih fizičnih
oseb (menjalniški posli);
4. izplačila fizičnim osebam, ki jih v skladu z uredbo o
pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah
in hranilnicah ter o načinu poročanja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/99), ni potrebno nakazovati na njihove
račune pri bankah in hranilnicah.
(2) Plač in drugih osebnih prejemkov imetnik transakcijskega računa ne sme plačevati z gotovino iz blagajniškega maksimuma.
4. člen
(1) Imetnik transakcijskega računa ima lahko v svoji
blagajni gotovino za gotovinska plačila do višine blagajniškega maksimuma.
(2) Višino blagajniškega maksimuma določi imetnik transakcijskega računa s splošnim aktom oziroma drugim dokumentom, predvsem glede na višino in vrsto izplačil v gotovini,
ki jih opravlja in na oddaljenost od najbližjega izvajalca plačilnega prometa pri katerem ima odprt transakcijski račun.
(3) Imetnik transakcijskega računa določi višino blagajniškega maksimuma ločeno za svoje poslovne enote oziroma organizacijske dele.
(4) Če se spremenijo pogoji, na podlagi katerih je bil
blagajniški maksimum določen, ga lahko imetnik transakcijskega računa med letom poveča ali zmanjša. Povečanje ali
zmanjšanje blagajniškega maksimuma mora imetnik transakcijskega računa evidentirati v pisni obliki.
5. člen
(1) Poleg gotovine v višini blagajniškega maksimuma
ima lahko imetnik transakcijskega računa v blagajni tudi
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gotovino, dvignjeno s transakcijskega računa za namene iz
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in to največ tri
delovne dni, vključno z dnem dviga gotovine.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ima lahko
imetnik transakcijskega računa, ki je več kot 15 kilometrov
oddaljen od najbližjega izvajalca plačilnega prometa, pri katerem ima odprt transakcijski račun, poleg gotovine v višini
blagajniškega maksimuma, v blagajni gotovino za namene iz
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, največ pet delovnih dni od dneva dviga.
6. člen
(1) Imetnik transakcijskega računa mora gotovino, ki jo
prejme na kakršnikoli podlagi, vplačati na svoj transakcijski
račun isti dan, najpozneje pa naslednji delovni dan.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko imetnik
transakcijskega računa plačuje z gotovino, ki izvira iz dnevnega zaslužka in drugih dnevnih prejemkov v gotovini, razen
v primerih, če bi bilo takšno razpolaganje z gotovino v nasprotju z 21. členom zakona o plačilnem prometu. Imetnik
transakcijskega računa mora ta izplačila obračunati z izvajalcem plačilnega prometa pri katerem ima odprt transakcijski
račun pri naslednjem vplačilu gotovine na račun.
7. člen
(1) Gotovino, prejeto na podlagi finančnih storitev, lahko banka ali druga finančna organizacija, kot je določena v
7. členu zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99,
102/00, 59/01) uporablja za izplačila istih poslov in jo ima
v blagajni do višine blagajniškega maksimuma.
(2) Znesek gotovine, ki presega blagajniški maksimum,
vplačajo banke ali druge finančne organizacije na svoj transakcijski račun oziroma poravnalni račun isti dan, najkasneje pa naslednji delovni dan.
8. člen
Prireditelj oziroma koncesionar, ki sme v skladu s predpisi prirejati igre na srečo, lahko opravlja izplačila iz naslova
izžrebanih loterijskih značk, tombolskih tablic, srečk pri srečelovu, stavnih listkov in drugih potrdil o vplačilu denarnega
zneska za udeležbo v igri (v nadaljevanju: srečke) z gotovino, ki izvira iz dnevnega zaslužka od prodaje srečk. Ta
izplačila mora obračunati z izvajalcem plačilnega prometa
pri katerem ima odprt transakcijski račun do 20. v mesecu
za pretekli mesec. Določba tega člena se uporablja tudi v
primeru prirejanja stav kot posebnih iger na srečo v skladu s
7. točko drugega odstavka 53. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02).
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati
odredba o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Uradni list RS, št. 4/93 in 11/93).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12613/02
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

Št.
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V zakonu o Banki Slovenije (ZBS-1), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 58-2814/02 z dne 4. 7. 2002, je bila
ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 25. člena poslovnika državnega zbora dajem

POPRAVEK
zakona o Banki Slovenije (ZBS-1)
V drugem odstavku 16. člena se beseda “soglasju”
pravilno glasi “mnenju”.
Št. 450-03/91-10/35
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

–

Popravek zakona o gozdnem reprodukcijskem
materialu (ZGRM)

V zakonu o gozdnem reprodukcijskem materialu
(ZGRM), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58-2810/02 z
dne 4. 7. 2002, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato
na podlagi prvega odstavka 25. člena poslovnika državnega
zbora dajem

POPRAVEK
zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu
(ZGRM)
V drugi alinei prvega odstavka 10. člena, prvem in
drugem odstavku 18. člena, drugem odstavku 62. člena in
68. členu se številka “4” nadomesti s številko “3”, v prvi
alinei 5. člena pa se beseda “prejšnjega” nadomesti z vrstilnim števnikom “3.”.
Št. 323-06/02-1/1
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

–

Popravek odredbe o homologiranju cestnih vozil
glede na zaviranje (št. 13.09)

Na podlagi 2. in 20. člena zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 in 54/00) izdaja minister za promet

popravek
V odredbi o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.09), objavljeni v Uradnem listu RS, št. 622972/99 z dne 5. 8. 1999, se v točki 7.2.3 letnica: “2002”
nadomesti z letnico: “2003”.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
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Popravek pridobivanja
področju
človeškega
navodila
telesa zaradi
o postopkih
darovalcev
presaditve
in aktivnostih
delov
na

Popravek
V navodilu o postopkih in aktivnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53-2586/02 z
dne 20. 6. 2002, se obrazec Pristopna izjava darovalca
pravilno glasi:
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–

Popravek pravilnika o stroških

V pravilniku o stroških, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 63-3047/02 z dne 19. 7. 2002, se besede v
1. členu “S to odredbo” pravilno glasijo: “S tem pravilnikom”, in besede v prvem odstavku 19. člena “v tej odredbi”
pravilno glasijo: “v tem pravilniku”.

–

Popravek pravilnika
označevanju
detergentov
o biorazgradljivosti in

V pravilniku o biorazgradljivosti in označevanju detergentov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 73-3481/02
z dne 13. 8. 2002, se v napovednem stavku 10. člena
beseda “pravilniki” nadomesti z besedo “predpisi” in za
tretjo alineo 10. člena doda besedilo četrte alinee, ki je
izpadlo:
“– odredba o pakiranju in deklariranju tekočega detergenta za ročno pomivanje posode (Uradni list SFRJ, št.
34/90)”.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

–

Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije

Popravek
V odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 83-4080/02, z dne 27. 9.
2002, je na koncu akta izpuščeno besedilo: opravilna številka zadeve U-I-43/02-18 z dne 12. 9. 2002.
Sekretarka
mag. Jadranka Sovdat l. r.

–

–

V sklepu o ukinitvi statusa javno dobro, ki ga je sprejel
Občinski svet občine Črna na Koroškem na 8. redni seji dne
4. 11. 1999, št. 464-04-01/99, se za parc. št. 567/2
doda k.o. Črna.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.
PopravekEurotrans
območje
odloka o zazidalnem
v Grosupljem
načrtu za

Popravek
o
potok
ureditvenem
o spremembah
načrtu za zadrževalnik
in dopolnitvah
Veliki
odloka

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

–

Popravek
odloka
zemljišč
o nadomestilu
odloka o spremembah
za uporaboinstavbnih
dopolnitvah

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, objavljenem v Uradnih
objavah občinskega glasila Mostiščar, št. 6/01 z dne 30.
11. 2001, se v 3. členu besede “v Uradnem listu RS”
nadomesti z “v Uradnih objavah občinskega glasila Mostiščar”.

–

Popravek
nadomestila
leto
2002sklepa
v Občini
za uporabo
o vrednosti
Ig
stavbnega
točke za
zemljišča
odmeroza

V sklepu o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 v Občini Ig,
objavljenem v Uradnih objavah občinskega glasila Mostiščar, št. 6/01 z dne 30. 11. 2001, se v 2. členu besede “v
Uradnem listu RS” nadomesti z “v Uradnih objavah občinskega glasila Mostiščar”.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

Popravek
V odloku o zazidalnem načrtu za območje Eurotrans v
Grosupljem, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 782813/94 z dne 16. XII. 1994, se v 11. členu besedilo v
drugi alinei pravilno glasi:
“Avtoservis v obstoječem rekonstruiranem objektu z
avtopralnico, avtomehanično delavnico in delavnico za dekonzervacijo avtomobilov ter s stranskimi prostori.”
V naslednjem odstavku “Gabarit objekta” se določilo za
višino objekta popravi “do 6 m”.
V grafičnem delu odloka se popravi širina uvoza na
funkcionalno zemljišče sklopa objektov “A – Bencinski servis” tako, da se ob upoštevanju predpisanih uvoznih radiev
poveča s 5,5 m na 8 m.
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V odloku o spremembah in dopolnitvah – odloka o
ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 64-3509/01, z dne 3. 8. 2001,
se besedilo poglavja c) Prometna ureditev v 3. členu
pravilno glasi:
» c) Prometna ureditev:
– Izvede se dovozna asfaltirana ali tlakovana pot preko
srednjega rekonstruiranega novega mostu, naprej po nabrežju do osrednjega dvorišča. Širina mostu in poti je 5 m,
maximalna širina nasipa je 10 m. Most je možno izvesi iz AB
Gradis mostnih montažnih elementov. Premostitvena dolžina je 6 m, podpore liti AB temeljni brežni podstavki. Višina
povozne površine mostu je enaka koti cestišča.
– Izvede se nov rezervni dovoz – pot, za primer poplavitve, čez zgornji most, kot utrjena makadamska površina
širine 4 m in humuzirana ki se poveže na obstoječo notranjo
servisno pot. Most je možno izvesi iz AB Gradis mostnih
montažnih elementov. Premostitvena dolžina je 6 m, podpore liti AB temeljni brežni podstavki. Višina povozne površine
mostu je enaka koti cestišča.
– Izvede se nov servisni in služnostni dovoz – prehod
na travnate površine parcele in na površine sosedov mejašev, most širine 4 m v spodnjem skrajnem jugo-zahodnem
vogalu parcele. Most je možno izvesi iz AB Gradis mostnih
montažnih elementov. Premostitvena dolžina je 6 m, podpore liti AB temeljni brežni podstavki. Višina površine mostu je
enaka koti cestišča.
Za navedene objekte zunanje ureditve veljajo tolerance
± 20%.«

Popravek sklepa o ukinitvi statusa javno dobro

Popravek

–

Št.

–

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

Popravek
V pravilniku o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih – državnih pomoči, namenjenih za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Markovci (prečiščeno besedilo),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76-3634/02 z dne 23.
8. 2002, se v 8. členu v oznaki L) v prvem odstavku obakrat
črta črka H.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
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PopravekObčine
naseljih
odlokaRogaška
o varnosti
Slatina
cestnega prometa v

Popravek
V odloku o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogaška Slatina, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
61-2977/02 z dne 12. 7. 2002, se tretji odstavek 7. člena
pravilno glasi:
“Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.”.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

–

Preklic
o
cono
ureditvenem
Brode
sklepa onačrtu
javni razgrnitvi
za obrtno osnutka
stanovanjsko
odloka

Preklic
Občina Vransko preklicuje sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko
cono Brode, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81-4043/02
z dne 20. 9. 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
4154. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane
(ZSŠP)
4155. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4156. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4157. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4158. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4159. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4160. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne
sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
4161. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
4162. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

9345
9346
9346
9346
9346
9347
9347
9347
9347

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4163. Ukaz o podelitvi odlikovanja
de Republike Slovenije
4164. Ukaz o podelitvi odlikovanja
de Republike Slovenije
4165. Ukaz o podelitvi odlikovanja
de Republike Slovenije
4166. Ukaz o podelitvi odlikovanja
de Republike Slovenije

Častni znak svobo9348
Častni znak svobo-

4167. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
republiki Braziliji
9348
4168. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
9349

VLADA
4231. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago
4232. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi podpor za
pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
v letu 2002
4233. Odlok o razveljavitvi odloka o tarifnem sistemu za
prodajo telefonskih storitev
4169. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor
4234. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Gruškovje
4170. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada

9435

9437
9437
9349
9437
9352

9348

MINISTRSTVA

Častni znak svobo9348
Častni znak svobo9348

4171. Pravilnik o programih posebnega pomena
9354
4172. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
9356
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Št.

4173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o štipendiranju
9360
4174. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o
postopku registracije
9361
4235. Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem
maksimumu
9438

USTAVNO SODIŠČE
4175. Odločba o razveljavitvi 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1
Rudnik, 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta ter posameznih določb odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š4 Dravlje
9363
4176. Odločba o delni razveljavitvi odloka o določitvi volilneh enot za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava
9366

BANKA SLOVENIJE
4177. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic v kapital nefinančnih organizacij in opredmetena osnovna sredstva
4178. Sklep o spremembi in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk
bank in hranilnic
4179. Sklep o spremembi sklepa o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri
ugotavljanju neto dolžništva
4180. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

9367
9367
9368
9368

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
4181. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot
in volilnih okrajev za volitve poslancev v Državni
zbor Republike Slovenije
9376
4182. Sklep o imenovanju okrajnih volilnih komisij
9376

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4183. Spremembe pravil kviz loterije »Olimpijska srečka«
9378
4184. Dodatek k pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka«
9378

OBČINE
AJDOVŠČINA
4185. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2002
BREŽICE
4186. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih
volitvah v Občini Brežice v letu 2002
CELJE
4187. Program priprave parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona A in delno B)
CERKNO
4188. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2001
ČRENŠOVCI
4189. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002
4190. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Črenšovci
4191. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Črenšovci

9379

9379

9380

9381

9381
9382
9383
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4192. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
ČRNOMELJ
4193. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2002 v Občini Črnomelj
4194. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj
GORIŠNICA
4195. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin
4196. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine
Gorišnica
GORNJA RADGONA
4197. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Gornja Radgona v letu 2002
4198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – Velclov vrt”
4199. Odlok o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci k javnemu
vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola
Apače
4200. Sklep o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v
Občini Gornja Radgona
4201. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona
4202. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na
področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona
GORNJI PETROVCI
4203. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci
GROSUPLJE
4204. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Grosuplje
IG
4205. Odlok o načinu vračanja vlaganj upravičencev v
javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Ig
ILIRSKA BISTRICA
4206. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega načrta za cono c 2-2
KOBARID
4207. Pravilnik o štipendiranju
KRANJ
4208. Statutarni sklep o dopolnitvi statuta Mestne občine Kranj
LJUBLJANA
4209. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2002
METLIKA
4210. Odlok o lokacijskem načrtu za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka
4211. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Metlika za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1993 in 1997 ter srednjeročnega družbenega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1993
in 1997, dopolnitev 2000
MEŽICA
4212. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mežica za
leto 2002
4213. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Mežica

9387

9388
9389

9393
9393

9394
9395

9396
9396
9396
9406

9408

9408

9408

9409
9409

9412

9412

9413

9415

9416
9418
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4214. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v Občini Mežica
4215. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice
4216. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4217. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4218.
4225.
4226.
4227.

4219.

4228.
4229.

NOVO MESTO
Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto
Odlok o urejanju zelenih površin
ROGAŠKA SLATINA
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Rogaška Slatina
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina
SLOVENSKA BISTRICA
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Alfonz
Šarh, Krajevne skupnosti dr. Jagodič, Krajevne
skupnosti Impol in Krajevne skupnosti Pohorski
odred
SODRAŽICA
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
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9418
9418
9419
9419

ŠTORE
4223. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
9425
4224. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
9426
–
–

9419
9429

–
–

9433
9434

–
–
–
–
–

9420

–
–

9434
9435
9435

–

SVETA ANA
4220. Program priprave ureditvenega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah v Občini Sveta Ana
9420
ŠALOVCI
4221. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne voliltve 2002 v Občini Šalovci
9423
4222. Pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2002

–

4230.

–
–

POPRAVKI
Popravek zakona o Banki Slovenije (ZBS-1)
Popravek zakona o gozdnem reprodukcijskem
materialu (ZGRM)
Popravek odredbe o homologiranju cestnih vozil
glede na zaviranje (št. 13.09)
Popravek navodila o postopkih in aktivnostih na
področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve
Popravek pravilnika o stroških
Popravek pravilnika o biorazgradljivosti in označevanju detergentov
Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije
Popravek sklepa o ukinitvi statusa javno dobro
Popravek odloka o zazidalnem načrtu za območje Eurotrans v Grosupljem
Popravek o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
Popravek sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 v Občini Ig
Popravek pravilnika o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih – državnih pomoči, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Markovci (prečiščeno besedilo)
Popravek odloka o varnosti cestnega prometa v
naseljih Občine Rogaška Slatina
Preklic sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o
ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono
Brode

9439
9439
9439
9440
9441
9441
9441
9441
9441
9441
9441
9441

9441
9442
9442

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

