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UKAZ
o razglasitvi zakona o opravljanju zdravstvenih
poklicev v Republiki Sloveniji za državljane
drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU)
Razglašam zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v
Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 26. septembra 2002.
Št. 001-22-108/02
Ljubljana, dne 4. oktobra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O OPRAVLJANJU ZDRAVSTVENIH POKLICEV V
REPUBLIKI SLOVENIJI ZA DRŽAVLJANE DRUGIH
DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE (ZOZPEU)
1. člen
(splošna določba)
Ta zakon določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, državljani drugih držav
članic Evropske unije, za opravljanje svojega poklica v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: tuji zdravstveni delavci).
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na fizične osebe,
veljajo enako za ženske in za moške.
2. člen
(splošni pogoji za opravljanje poklica v zdravstveni
dejavnosti)
Pogoja za opravljanje poklicev iz prejšnjega člena sta:
1. odločba o priznanju kvalifikacij za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, pridobljena v postopku za priznavanje kvalifikacij po posebnem zakonu,
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2. potrdilo pristojnega organa države članice Evropske
unije, da lahko opravlja svoj poklic, ki ne sme biti starejše od
12 mesecev od datuma izdaje.
3. člen
(uporaba jezika)
Tuji zdravstveni delavec uporablja pri svojem delu slovenski jezik, na območju italijanske ali madžarske narodne
skupnosti pa tudi italijanski ali madžarski jezik.
Delodajalec v svojih aktih določi stopnjo znanja jezika
iz prejšnjega odstavka in način preverjanja izpolnjevanja tega pogoja za posamezna delovna mesta.
Vlada pripravi standarde o stopnji potrebnega znanja
slovenskega jezika za orientacijska delovna mesta.
4. člen
(poseben pogoj za opravljanje poklica zdravnika oziroma
zobozdravnika)
Poleg pogojev iz 2. člena tega zakona se morajo tuji
zdravstveni delavci, ki opravljajo poklic zdravnika in zobozdravnika, vpisati v register zdravnikov, ki ga vodi Zdravniška
zbornica Slovenije. Z dnem vpisa v register Zdravniška zbornica Slovenije tujemu zdravstvenemu delavcu, ki opravlja
poklic zdravnika ali zobozdravnika, izda licenco za samostojno opravljanje zdravniške ali zobozdravniške službe na določenem strokovnem področju.
5. člen
(možnost uporabe drugih jezikov v medsebojnem
sporazumevanju)
Kadar uporabnik zdravstvene storitve ne obvlada jezika
iz 3. člena tega zakona, lahko poteka sporazumevanje med
tujim zdravstvenim delavcem in uporabnikom zdravstvene
storitve v jeziku, ki je uporabniku razumljiv.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
se za tuje zdravstvene delavce prenehajo uporabljati:
– 63. in 64. člen zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popravek, 37/95, 8/96,
59/99 – odločba US, 90/99 – popravek odločbe US,
90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/2000, 36/2000 – ZPDZC,
45/2001 in 62/2001 – sklep US);
– 11., 12., 19., 34., 70. člen in 1. točka 81. člena
zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99 in
67/2002);
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– prva in druga alinea prvega odstavka in drugi odstavek 7. člena ter 8. člen zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 38/99).
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
se za tuje zdravstvene delavce smiselno uporablja 5. člen
zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99 in
67/2002).
Podzakonske akte je potrebno uskladiti z določbami
tega zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona, delodajalci pa morajo svoje akte uskladiti do dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
7. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 501-01/02-4/1
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4237.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojaški dolžnosti (ZVojD-B)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 26. septembra 2002.
Št. 001-22-109/02
Ljubljana, dne 4. oktobra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VOJAŠKI DOLŽNOSTI (ZVojD-B)
1. člen
V zakonu o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91,
74/95 in 43/01 – odločba US) se v celotnem besedilu
zakona besedi “rezervni sestav“ nadomestita z besedama
“rezervna sestava“, besede “kraj stalne ali začasne nastanitve“ z besedami “stalno ali začasno prebivališče“ v ustreznem sklonu ter črta beseda “bojna“ v ustreznem sklonu.
2. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Vojaško evidenco vseh vojaških obveznikov vodi pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obram-
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bo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne zadeve).“
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedi “z zakonom“
nadomestita z besedami “z zakoni, ki urejajo obrambo države,“.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Podatki iz vojaške evidence se uničijo po poteku desetih let, ko državljanu preneha vojaška dolžnost, razen
podatkov o naboru, služenju vojaškega roka, razporeditvi na
vojaško dolžnost, imenovanju v vojno sestavo, o času opravljanja vojaške službe, vojaško strokovni usposobljenosti, o
podelitvi čina, povišanju oziroma odvzemu čina ter podeljenih priznanjih, ki se hranijo trajno.“
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije so dolžne upravnemu organu, pristojnemu
za obrambne zadeve, dati na njegovo zahtevo iz centralnega registra prebivalstva podatke o imenu in priimku, rojstnem datumu in kraju rojstva, o kraju stalnega in začasnega prebivališča ter o enotni matični številki občana, iz registra zavezancev za prispevek in drugih zbirk pa podatke
o šolski izobrazbi, sklenitvi in prenehanju zaposlitve, pridobitvi strokovnih kvalifikacij, zdravstveni sposobnosti za vojaško službo in o posebnih znanjih vojaških obveznikov za
določitev rodu, službe ter dolžnosti v Slovenski vojski. Če
ni znano, kje se vodi posamezen podatek o vojaškem
obvezniku, mora vojaški obveznik upravni organ, pristojen
za obrambne zadeve, obvestiti, kje podatek lahko pridobi
oziroma ga sam priskrbeti. Podatki o zdravstveni sposobnosti po tem členu se zbirajo v skladu s predpisi, ki
urejajo ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško
službo.“
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Minister, pristojen za obrambo, predpiše način in roke
za pridobivanje podatkov iz tega člena.“
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedama “vojaško
službo“ črta besedilo “, pridobitev šolskih in strokovnih kvalifikacij, sklenitev in prenehanje delovnega razmerja oziroma
vrsto in kraj opravljanja samostojne dejavnosti, spremembo
kraja stalne oziroma začasne nastanitve“.
Drugi odstavek se črta.
6. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave za oceno zdravstvene sposobnosti nabornikov za vojaško
službo praviloma opravljajo zdravstvene organizacije in druge ustanove, s katerimi ministrstvo, pristojno za obrambo,
sklene pogodbo za izvajanje zdravniških pregledov, oziroma
vojaška zdravstvena služba.“
V drugem odstavku se za besedo “dokumentacije“ postavi pika in črta besedilo v nadaljevanju.
7. člen
Za drugim odstavkom 22. člena se doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Vojaški rok v skladu z odločitvijo Državnega zbora
Republike Slovenije v primeru povečanja nevarnosti napada
na državo, neposredne vojne nevarnosti oziroma po razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, traja tri mesece.“
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
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8. člen
V prvem odstavku 26. člena se doda nova 2.a) točka,
ki se glasi:
“2.a) ki je končal izobraževalni program izpopolnjevanja za poklic policista, v trajanju najmanj 18 mesecev;“.
Na koncu 4. točke se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova točka, ki se glasi:
“5. ki je kot kandidat za vojaka, podčastnika ali častnika sklenil pogodbo o zaposlitvi z ministrstvom, pristojnim za
obrambo, in uspešno opravil predpisano vojaško strokovno
usposabljanje.“
9. člen
V drugem odstavku 27. člena se črtata drugi in tretji
stavek.
Peti odstavek se črta.
10. člen
V četrtem odstavku 28. člena se za besedama “tega
člena“ črta besedilo “, ocenjen pa je kot sposoben za vojaško službo ali kot delno sposoben za vojaško službo,“.
11. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
“30. člen
Služenja vojaškega roka je oproščen dvojni ali večkratni državljan, če je v drugi državi, katere državljan je, odslužil
vojaški rok v trajanju najmanj dveh tretjin vojaškega roka v
Republiki Sloveniji, ali če je poteklo koledarsko leto, v katerem je dopolnil 27 let.
Državljan iz prejšnjega odstavka, ki v tujini ni odslužil
dveh tretjin vojaškega roka, se pošlje na doslužitev vojaškega roka.
Opravljanja nadomestne civilne službe je oproščen dvojni ali večkratni državljan, ki mu je priznan ugovor vesti v tujini
zaradi razlogov, ki so predpisani v Republiki Sloveniji, in je v
drugi državi, katere državljan je, opravil civilno službo.“
12. člen
V 3. točki prvega odstavka 32. člena se črta besedilo
“ki ga je storil, preden je nastopil vojaški rok,“.
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
“4. vojaku, ki je samovoljno zapustil enoto oziroma se
samovoljno ni vrnil z dovoljene odsotnosti iz enote za več kot
30 dni.“
13. člen
Na koncu prvega odstavka 34. člena se doda nov
stavek, ki se glasi:
“Vojaški obveznik, ki mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega roka zaradi samovoljne odsotnosti iz enote, se pokliče
na služenje preostalega dela vojaškega roka najkasneje do
konca koledarskega leta, v katerem dopolni 30 let.“
14. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku se izvršuje v sistemu za zaščito, reševanje in pomoč oziroma v
vladnih in nevladnih organizacijah, ki opravljajo reševalno ali
humanitarno dejavnost, ki je javnega pomena. Te službe in
organizacije določi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, na podlagi javnega razpisa. Civilna služba se izjemoma lahko izvaja tudi v državnih organih, ki
jih določi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.“
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15. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nabornik, ki želi uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti, lahko vloži prošnjo kadarkoli med trajanjem naborne
dolžnosti, vendar najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva na služenje vojaškega roka, pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci.“
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji in se spremeni
tako, da se glasi:
“V prošnji iz prvega in prejšnjega odstavka mora vojaški
obveznik navesti razloge, zaradi katerih prosi za priznanje
ugovora vesti. V času obravnave prošnje za priznanje ugovora vesti vse obveznosti nabornika in vojaškega obveznika, ki
je že odslužil vojaški rok, v zvezi z vojaško dolžnostjo mirujejo, razen v primeru, če nabornik vloži prošnjo po preteku
roka iz prvega odstavka tega člena ali po septembru v koledarskem letu, v katerem dopolni 27 let starosti, ali je bil
vojaškemu obvezniku, ki je že odslužil vojaški rok, vročen
poziv na vojaško vajo ali mobilizacijski poziv. Obravnava
prošnje, ki jo vloži vojaški obveznik med služenjem vojaškega roka, ne vpliva na izvrševanje obveznosti v zvezi z vojaško
dolžnostjo.“
16. člen
V četrtem odstavku 43. člena se besede “službi ali
organizaciji“ nadomestijo z besedo “dejavnosti“, na koncu
odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: “Pritožba ne
zadrži izvršitve odločbe.“
17. člen
Za tretjim odstavkom 45. člena se doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
“Šteje se, da je državljan zdravstveno sposoben za
opravljanje civilne službe, če je bil na naboru ocenjen kot
sposoben ali delno sposoben za vojaško službo, obseg
pregleda za opravljanje civilne službe pa ne presega obsega
nabornega pregleda. Če je državljan na zdravniških pregledih ocenjen kot trajno ali začasno nezmožen za dela, ki se
lahko opravljajo v okviru civilne službe, upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, na podlagi izvidov izda ugotovitveno odločbo. Državljan, ki je ocenjen kot trajno nezmožen
za opravljanje del, se izbriše iz vojaške evidence. Državljana, ki je ocenjen kot začasno nezmožen za opravljanje del,
se napoti na zdravniške preglede po poteku časa začasne
nezmožnosti.“
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
18. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“46. člen
Državljan se pravici do ugovora vesti lahko odpove.
Šteje se, da se je državljan oziroma vojaški obveznik
odpovedal pravici do ugovora vesti vojaški dolžnosti, če se
na poziv upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, brez opravičenega razloga ni javil na opravljanje civilne
službe, služenje vojaškega roka brez orožja oziroma
30-dnevno usposabljanje za opravljanje nalog zaščite in reševanja, ali če je samovoljno zapustil opravljanje civilne službe ali služenje vojaškega roka brez orožja za več kot deset
dni. O odpovedi pravici iz tega in prejšnjega odstavka izda
komisija, ki je odločila o ugovoru vesti vojaški dolžnosti,
ugotovitveno odločbo.
Zoper državljana, ki huje krši disciplino v organizaciji,
v kateri opravlja civilno službo, na način, ki je v očitnem
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nasprotju z razlogi, zaradi katerih mu je priznana pravica do
ugovora vesti vojaški dolžnosti, lahko ministrstvo, pristojno
za upravo, uvede ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti.
Preverjanje se uvede na predlog ministrstva, pristojnega za
obrambo, inšpekcije, pristojne za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ali organizacije, v kateri državljan opravlja civilno službo, ter po postopku, ki je določen za priznavanje pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti. Preverjanje opravi komisija, ki je odločila o ugovoru vesti vojaški
dolžnosti.
Državljan, ki se je odpovedal pravici do ugovora vesti
oziroma za katerega se v skladu s prejšnjim odstavkom
ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za priznanje pravice
do ugovora vesti vojaški dolžnosti, ponovno postane vojaški
obveznik. Skladno z njegovim statusom se ga napoti na
služenje vojaškega roka, oziroma se mu prekine civilna služba ter se ga napoti na služenje preostalega dela vojaškega
roka ali nadaljuje s službo v rezervni sestavi.
Državljan, ki odkloni opravljanje civilne službe ali služenje vojaškega roka brez orožja ali se temu očitno izmika, se
obravnava kot vojaški obveznik, ki odklanja ali se izmika
služenju vojaškega roka.
Določbe četrtega in prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo tudi za izvajanje 30-dnevnega usposabljanja za
zaščito in reševanje.
Določbe tega zakona o času pošiljanja na služenje
vojaškega roka, razen v primeru iz četrtega odstavka 27. člena tega zakona, odlaganju, prekinitvi, nadaljevanju služenja
vojaškega roka ter o tem, kaj se ne šteje v vojaški rok, se
smiselno uporabljajo tudi za izvajanje civilne službe.
Državljan iz tega člena ne more ponovno uveljavljati
pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti.“
19. člen
V drugem odstavku 47. člena se za besedama “izobraževalno organizacijo“ doda besedilo “najpozneje v roku petih
let od pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bil priznan
ugovor vesti vojaški dolžnosti“.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
“V rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje čas odložitve
30-dnevnega usposabljanja na prošnjo državljana. Državljan, ki se na 30-dnevno usposabljanje ne napoti v roku iz
prejšnjega odstavka, se izbriše iz vojaške evidence.“
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedama “iz prvega“ doda vejica in beseda
“drugega“.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
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Državljanu na 30-dnevnem usposabljanju se usposabljanje prekine:
1. če med usposabljanjem zboli ali se poškoduje, pooblaščeni zdravnik pa ugotovi, da bo predvideno zdravljenje
trajalo več kot sedem dni;
2. če je neopravičeno odsoten z usposabljanja več kot
24 ur. Čas odsotnosti se ne šteje v 30-dnevno usposabljanje;
3. če huje krši disciplino.
Državljan iz prejšnjega odstavka se pokliče na nadaljevanje 30 dnevnega usposabljanja za čas, ki mu je ostal do
konca usposabljanja, praviloma s prvo naslednjo napotitvijo,
vendar najkasneje v treh letih od dneva prekinitve usposabljanja.
Odločbo v zvezi s prekinitvijo 30-dnevnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite in reševanja izda upravni
organ, pristojen za obrambne zadeve, na območju katerega
se nahaja organizacija, ki izvaja usposabljanje.“
21. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
“48. člen
Nadzor nad izvajanjem nadomestne civilne službe iz
41., 45. 46. in 47.a člena tega zakona opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vlada Republike Slovenije izda natančnejše predpise o
izvajanju nadomestne civilne službe.“
22. člen
Za 62. členom se doda novo VII.a poglavje “Opustitev
izvajanja določenih sestavin vojaške dolžnosti v miru ter
njihova ponovna uvedba“ in 62.a, 62.b, 62.c, 62.č, 62.d in
62.e člen, ki se glasijo:
“VII.a OPUSTITEV IZVAJANJA DOLOČENIH SESTAVIN
VOJAŠKE DOLŽNOSTI V MIRU TER NJIHOVA PONOVNA
UVEDBA

20. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:

62.a člen
Zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave
nabornikov in nabor se prenehajo izvajati v miru najkasneje
do 31. 12. 2003.
Napotitve na služenje vojaškega roka, na opravljanje
nadomestne civilne službe oziroma na usposabljanje za
opravljanje nalog v rezervni sestavi policije v miru, se izvajajo
najdalj do 30. 6. 2004.
Obvezno služenje v rezervni sestavi in 30-dnevno usposabljanje za zaščito in reševanje državljanov v miru, ki jim je
bil priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem
vojaškem roku, se preneha izvajati 31. 12. 2010.

“47.a člen
Državljanu na 30-dnevnem usposabljanju za opravljanje nalog zaščite in reševanja se lahko odobri odsotnost
zaradi smrti v ožji družini, nudenja nujne pomoči družini in
rojstva otroka do tri dni ter en dan za študijske obveznosti.
Skupna odsotnost ne sme biti daljša od sedmih dni.
Državljan, ki zaprosi za odsotnost iz prejšnjega odstavka, mora predložiti ustrezno dokazilo. Prošnji se ugodi le, če
to omogoča program 30-dnevnega usposabljanja in druge
razmere. Število dni in čas koriščenja izredne odsotnosti
določi odgovorna oseba organizacije, ki izvaja 30-dnevno
usposabljanje. Državljanom, ki so med 30-dnevnim usposabljanjem dali kri kot krvodajalci, se lahko odobri do dva
dneva izredne odsotnosti, ne glede na prejšnji odstavek.

62.b člen
Ne glede na prejšnji člen se v miru vodi vojaška evidenca v skladu s tem zakonom.
Vpis vojaških obveznikov v vojaško evidenco iz prejšnjega odstavka se izvede na podlagi podatkov uradne evidence o državljanih. Po vpisu v vojaško evidenco upravni
organ, pristojen za obrambne zadeve, seznani vojaškega
obveznika z dolžnostmi in pravicami vojaškega obveznika
praviloma v koledarskem letu, ko dopolni 18 let.
Vojaškega obveznika, ki je na podlagi strokovnega mnenja pristojne zdravstvene organizacije oziroma drugega pristojnega organa o telesni ali psihični prizadetosti vojaškega
obveznika očitno nesposoben za vojaško službo, se po
prenehanju izvajanja nabora ne vpiše v vojaško evidenco.

Uradni list Republike Slovenije
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se iz evidence izbriše vojaške obveznike, ki so že vpisani v vojaško evidenco.
Po prenehanju izvajanja obveznega služenja vojaškega
roka oziroma nadomestne civilne službe, vojaški obvezniki v
miru niso dolžni pridobiti dovoljenja upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, za začasno ali stalno bivanje
v tujini.
Po izteku rokov iz prejšnjega člena upravni organi,
pristojni za obrambne zadeve, izvajajo priprave za ponovno
uvedbo ocenjevanja zdravstvene sposobnosti za vojaško
službo, nabora, napotitev na služenje vojaškega roka oziroma na opravljanje nadomestne civilne službe in za popolnjevanje Slovenske vojske s pripadniki rezervne sestave.
Po prenehanju izvajanja nabora po tem zakonu se vojaška knjižica izda vojaškemu obvezniku ob prvem vpoklicu v
vojaško službo.
62.c člen
Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo vojakov na služenju vojaškega roka, po prenehanju izvajanja nabora po tem zakonu, izvajajo komisije, ki jih imenuje
minister, pristojen za obrambo, v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.
Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
vojaških obveznikov v rezervni sestavi, po prenehanju izvajanja nabora po tem zakonu, izvajajo komisije iz prejšnjega
odstavka na podlagi zdravstvene dokumentacije, ki jo predloži vojaški obveznik skupaj z zahtevo za ponovno oceno.
62.č člen
Po 30. 6. 2004 oziroma po prenehanju izvajanja obveznega služenja vojaškega roka po tem zakonu, se v skladu z možnostmi in potrebami Slovenske vojske omogoči
služenje vojaškega roka naborniku na podlagi prostovoljne
odločitve. Služenje vojaškega roka je enako dolžini in obsegu predhodnega temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti kandidati za poklicno opravljanje
vojaške službe brez odsluženega vojaškega roka v skladu z
zakonom.
Vojak iz prejšnjega odstavka ima med prostovoljnim
služenjem vojaškega roka pravico do prejemkov, povračil,
izredne odsotnosti ter drugih pravic in dolžnosti, kot jih ta
zakon določa za služenje vojaškega roka. Prostovoljno služenje vojaškega roka se všteva v pokojninsko dobo.
Sposobnost za vojaško službo nabornikov iz tega člena
ocenjuje komisija iz prejšnjega člena.
Vojak, ki je prostovoljno odslužil vojaški rok, ima prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski oziroma pri sklenitvi
pogodbe o prostovoljnem služenju v rezervni sestavi Slovenske vojske.
Vlada Republike Slovenije določi višino prejemkov, povračil, pogoje za izredno odsotnost in način uresničevanja
drugih pravic vojakov med prostovoljnim služenjem vojaškega roka.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za ženske.
62.d člen
Ne glede na določbe 62.a člena tega zakona lahko
vojaški obvezniki uveljavljajo ugovor vesti vojaški dolžnosti v
skladu s tem zakonom.
Državljana, ki je uveljavil pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti kot nabornik, se po preteku roka iz drugega
odstavka 62.a člena tega zakona izbriše iz vojaške evidence, ko mu je ugovor priznan oziroma najkasneje po koncu
koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let.
Državljana, ki je pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti uveljavil kot pripadnik rezervne sestave, se izbriše iz
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evidence po opravljenem 30-dnevnem usposabljanju za zaščito in reševanje, po 31. 12. 2010 pa po priznani pravici
do ugovora vesti vojaški dolžnosti.
Državljane iz drugega in prejšnjega odstavka se po
izbrisu iz vojaške evidence vpiše v evidenco Civilne zaščite.
62.e člen
Odločitev o ponovni uvedbi izvajanja zdravniških in drugih pregledov ter psiholoških preiskav, nabora, napotitev na
služenje vojaškega roka oziroma na opravljanje nadomestne
civilne službe in obveznega služenja v rezervni sestavi sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije ob povečani nevarnosti napada na državo
oziroma neposredni vojni nevarnosti ali ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja v skladu z zakonom.
Po sprejemu odločitve iz prejšnjega odstavka se ne
uporabljajo 1., 3., 5., 6., 7. in 8. točka 31. člena, drugi in
tretji odstavek 33. člena, drugi in tretji odstavek 51. člena,
drugi odstavek 52. člena in 2., 3., 5. ter 7. točka 53. člena
tega zakona.“
23. člen
V prvem odstavku 66. člena se številka “30.000“ nadomesti s številko “100.000“.
V 1. točki prvega odstavka se za besedo “nabor“ doda
besedilo “, služenje vojaškega roka“.
24. člen
V 67. členu se številka “30.000“ nadomesti s številko
“100.000“.
Pred 1. točko prvega odstavka se doda nova a1. točka, ki se glasi:
“a1. če upravni organ, pristojen za obrambne zadeve,
ne obvesti, kje lahko pridobi podatke oziroma jih sam ne
priskrbi (prvi odstavek 9. člena);“.
25. člen
V 68. členu se besedilo “najmanj 100.000 tolarjev“
nadomesti z besedilom “150.000 tolarjev“.
V 2. točki se navedba v oklepaju nadomesti z besedilom “(peti odstavek 47. člena);“.
26. člen
V prvem odstavku 69. člena se številka “200.000“
nadomesti s številko “500.000“.
V 1. točki prvega odstavka se za besedo “podatkov“
doda besedilo “o kraju stalnega in začasnega prebivališča,
o šolski izobrazbi, o sklenitvi in prenehanju zaposlitve, o
pridobitvi strokovnih kvalifikacij,“.
V drugem odstavku se številka “50.000“ nadomesti s
številko “100.000“.
27. člen
V 70. členu se številka “50.000“ nadomesti s številko
“100.000“.
V 1. točki se za besedo “podatkov“ doda besedilo “o
kraju stalnega in začasnega prebivališča, o šolski izobrazbi,
o sklenitvi in prenehanju zaposlitve, o pridobitvi strokovnih
kvalifikacij,“.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Pristojnosti v zvezi z določanjem služb in organizacij, v
katerih se opravlja nadomestna civilna služba po tem zakonu, prevzame ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravni-
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mi in drugimi nesrečami, od ministrstva, pristojnega za upravo, v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. V enakem roku
prevzame nadzor nad izvajanjem nadomestne civilne službe
in 30-dnevnega usposabljanja za zaščito in reševanje po
tem zakonu, od ministrstva, pristojnega za upravo, inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Upravni postopki v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in ugovora vesti vojaški dolžnosti ter inšpekcijski postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po
določbah, ki so veljale pred uveljavitvijo tega zakona.
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 200-11/90-3/35
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4238.

Razpis nadomestnih volitev za enega člana
Sodnega sveta Republike Slovenije iz vrst
sodnikov

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP,
38/99, 28/00, 26/01-PZ in 56/02-ZJU) in 19. člena
poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02)

RAZPISUJEM
nadomestne volitve za enega člana Sodnega
sveta Republike Slovenije iz vrst sodnikov
Nadomestne volitve člana Sodnega sveta iz vrst sodnikov, ki opravljajo sodniško funkcijo na sodiščih položaja
okrožnega sodišča bodo, v skladu z določili 22. člena zakona o sodiščih, na sodiščih položaja okrožnega sodišča v
Republiki Sloveniji, v sredo 11. decembra 2002.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 18. oktober 2002.
Št. 700-04/90-10/18
Ljubljana, dne 17. oktobra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
4239.

Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in
z dela delavcem in funkcionarjem v državnih
organih

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01), 71. člena za-

Uradni list Republike Slovenije
kona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94, 41/94,
70/97, 87/97 in 38/99) in 18. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 in 18/94) je Vlada Republike
Slovenije na 89. seji dne 26. 9. 2002 sprejela

UREDBO
o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela
delavcem in funkcionarjem v državnih organih
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ureja povračilo stroškov prevoza na
delo in z dela zaposlenih v ministrstvih, organih in organizacijah v sestavi ministrstev, upravnih enotah, službah Vlade
Republike Slovenije, drugih državnih organih ter funkcionarjev v državnih organih, kolikor ni s posebnimi predpisi drugače določeno.
2. člen
Stroški prevoza na delo in z dela (v nadaljevanju: stroški prevoza) se povrnejo v višini stroškov prevoza z javnimi
prevoznimi sredstvi, če je stalno ali začasno prebivališče (v
nadaljevanju: bivališče) zaposlenega od delovnega mesta
oddaljeno več kot 1 km po najkrajši poti. To je kraj od koder
se zaposleni stalno vozi na delo in z dela.
Če prevoz z javnim prevozom ni možen, se zaposlenemu prizna kilometrina določena z zakonom v višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01).
3. člen
Stroški prevoza se povrnejo za dejansko število dni
prisotnosti zaposlenega na delu.
V primerih, ko število prihodov in odhodov na delo in z
dela ni enako številu dni prisotnosti na delu se za obračun
višine povračila upošteva število dejanskih prihodov in odhodov na oziroma z dela.
4. člen
Zaposlenemu ne pripada povračilo stroškov prevoza
na delo in z dela:
1. če so stroški prevoza vsebovani v stroških službenega potovanja,
2. če je organiziran brezplačen prevoz na delo in z
dela,
3. če ima v uporabi službeno vozilo v ta namen.
2. NAČINI OBRAČUNAVANJA
5. člen
Stroški prevoza se obračunavajo tako, da je mesečno
povračilo dvakratni zmnožek cene enosmerne vozovnice in
števila dni prisotnosti na delu.
V primerih iz drugega odstavka 3. člena se stroški
prevoza obračunavajo tako, da je mesečno povračilo zmnožek cene enosmerne vozovnice in seštevka dejanskega števila prihodov in odhodov na oziroma z dela.
Za ceno enosmerne vozovnice v avtobusnem mestnem
prometu se upošteva cena žetona. V primeru, da v mestnem
potniškem prometu ni uvedenih žetonov, se upošteva cena
vozovnice v predplačilu.

Uradni list Republike Slovenije
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Stroški prevoza v avtobusnem mestnem prometu se
zaposlenemu povrnejo v višini mesečne vozovnice v primeru, če potrebuje za prevoz na delo v eno smer več kot en
žeton (uporaba več relacij, zato mora prestopiti) pod pogojem, da je v mesecu prisoten na delu najmanj šest dni.
6. člen
V primeru, da zaposleni v razdalji več kot 1 km od
bivališča nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mu za razdaljo po najkrajši poti od bivališča do
prvega javnega prevoznega sredstva obračuna kilometrina.
Stroški prevoza se obračunavajo tako, da se dnevno
povračilo kilometrine izračuna kot zmnožek dvakratnika števila kilometrov od prebivališča do prvega javnega prevoznega sredstva in višine kilometrine iz drugega odstavka 2. člena te uredbe.
V primeru iz drugega odstavka 3. člena se stroški prevoza obračunavajo tako, da se mesečno povračilo kilometrine obračuna kot zmnožek dejanskega števila prihodov in
odhodov, števila kilometrov od prebivališča do prvega javnega prevoznega sredstva ter višine kilometrine iz drugega
odstavka 2. člena te uredbe.
7. člen
V primerih, ko zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v skladu s
to uredbo. O tem na podlagi predloženih dokumentov oziroma dokazil (voznih redov) odloči predstojnik organa.
V primerih, ko zaposleni ne more uporabljati javnega
prevoza (invalidi), se mu prizna povračilo stroškov prevoza v
višini kilometrine oziroma povračila stroškov za uporabo drugega ustreznega prevoza. Odločitev o tem sprejme predstojnik organa.

86 / 11. 10. 2002 / Stran 9451

1. bivališče (stalno ali začasno),
2. vrsto prevoza na delo za katerega uveljavlja povračilo stroškov (avtobus, vlak, mestni avtobus z ali brez prestopanja, osebno vozilo),
3. ceno prevoza v eno smer s priloženim potrdilom o
ceni prevoza, vozovnico oziroma veljavnim cenikom prevoznika,
4. ceno mesečne vozovnice za primere iz zadnjega
odstavka 5. člena,
5. številom km od bivališča do prvega javnega prevoznega sredstva,
6. številom km od bivališča do delovnega mesta.
Vsako spremembo v bivališču, vrsti oziroma načinu
prevoza ali ceni javnega prevoza mora zaposleni sporočiti v
roku osmih dni.
Obrazec pisne izjave je priloga te uredbe.
4. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Splošni akti, ki urejajo prevoz na delo in z dela se
morajo uskladiti s to uredbo v tridesetih dneh od njene
uveljavitve.
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati deveta in
enajsta točka prvega razdelka sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/91-I,
66/94 in 26/00).
11. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3. POSTOPEK DOKAZOVANJA UPRAVIČENOSTI DO
POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA
8. člen
Zaposleni, ki uveljavlja povračilo stroškov prevoza na
delo in z dela, mora v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe
podati pisno izjavo, ki vsebuje naslednje podatke:

Št. 121-03-014-00-68/2002
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r
Predsednik

Obrazec izjave po 8. členu uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih
organih
IZJAVA
Zaposleni __________________________ delovnem mestu ______________________v organu _______________________
izjavljam:
1. stanujem na naslovu ____________________________________________________
2. uveljavljam povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela z naslednjim prevoznim sredstvom ___________________________
3. cena enosmerne vozovnice po priloženem potrdilu, vozovnici oziroma veljavnem ceniku prevoznika je ________________
4. cena mesečne vozovnice za primere iz zadnjega odstavka 5. člena ____________________________________________
5. število km od bivališča do prvega javnega prevoznega sredstva _______________________________________________
6. število kilometrov od bivališča do delovnega mesta__________________________________________________________
To izjavo dajem zaradi povračila stroškov prevoza na delo za relacijo, na kateri se dnevno vozim.
Jamčim (4. točka prvega odstavka 45. člena zakona o delavcih v državnih organih), da so navedeni podatki, od katerih je
odvisno izplačilo povračila za prevozne stroške resnični, točni in popolni kakor tudi, da bom naslovu prijavil sleherno
spremembo, ki vpliva na izplačilo tega povračila, v roku osem dni od nastanka spremembe.
V ________________, dne ________________

Podpis: _______________________
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4240.

Sklep o imenovanju častnega konzula
v San Carlos de Bariloche

Na podlagi 23. in 28. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 45/01) in šestega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
7/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je na
predlog ministra za zunanje zadeve št. DKP-9/02-6 z dne
16. 4. 2002 Vlada Republike Slovenije na 73. seji dne 9. 5.
2002 sprejela

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-33/2002-1
Ljubljana, dne 9. maja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

SKLEP
o imenovanju častnega konzula v San Carlos
de Bariloche
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v San Carlos
de Bariloche se imenuje Robert Andrew Eiletz.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-33/2002-2
Ljubljana, dne 9. maja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4241.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
San Carlos de Bariloche

Na podlagi 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) in šestega odstavka 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je na predlog
ministra za zunanje zadeve št. DKP-9/02-6 z dne 16. 4.
2002 Vlada Republike Slovenije na 73. seji dne 9. 5. 2002
sprejela

4242.

Na podlagi 39. člena uredbe o pogojih za elektronsko
poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št.
77/00 in 2/01) je Vlada Republike Slovenije na 88. seji dne
19. 9. 2002 sprejela naslednja

SKLEPA
1. Vlada Republike Slovenije daje Ministrstvu za finance, Davčni upravi Republike Slovenije pooblastilo za opravljanje nalog v zvezi s prijavo in ugotavljanjem istovetnosti
oseb za uporabo elektronskega poslovanja z institucijami
javne uprave v skladu z 39. členom uredbe o pogojih za
elektronsko poslovanje.
Pooblastilo se izdaja za opravljanje nalog za vse pravne
osebe in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti.
2. Vlada Republike Slovenije zadolži Davčno upravo
Republike Slovenije (DURS), da v sodelovanju s Centrom
Vlade Republike Slovenije za informatiko (CVI) izvede vse
potrebno za izvedbo sklepa o izdaji pooblastila za opravljanje nalog v zvezi s prijavo in ugotavljanjem istovetnosti oseb
za uporabo elektronskega poslovanja z institucijami javne
uprave.
Navedena sklepa začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-4/2002
Ljubljana, dne 19. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v San Carlos de Bariloche
1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v San Carlos
de Bariloche na čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje obsega province Južne Patagonije: Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz in Tierra del
Fuego.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z
Republiko Argentino.

Sklepa vlade

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

MINISTRSTVA
4243.

Pravilnik o nošenju policijske uniforme

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 31. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 in 93/01)
izdaja minister za notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o nošenju policijske uniforme
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja nošenje policijske uniforme, dopolnilnih delov uniforme, položajnih oznak, simbolov policije in
osebno urejenost policistov v uniformi.
II. NOŠENJE UNIFORME
2. člen
Policijska uniforma, njeni dopolnilni deli ter položajne
oznake in simboli policije se lahko nosijo le v skladu z
njihovim namenom.
3. člen
Ko policisti in policistke (v nadaljevanju: policisti – razen v določbah, v katerih so policistke posebej navedene)
opravljajo naloge v uniformi, morajo biti oblečeni, oboroženi
in opremljeni, kot je določeno v predpisih in aktih, ki urejajo
to področje.
Uniformo in/ali dopolnilne dele uniforme in ustrezne
položajne oznake nosijo tudi policisti v posebni policijski
enoti, na šolanju v višji policijski šoli, v mirovnih misijah v
skladu s sodelovanjem policije v takih misijah, v drugih potrebnih primerih pa, če tako odredi minister za notranje
zadeve.
4. člen
Direktorji policijskih uprav odredijo, kdaj policisti v enotah na njihovem območju nosijo poletno ali zimsko uniformo.
Direktor uprave uniformirane policije, načelniki uradov
uniformirane policije, komandirji policijskih postaj ali vodje
drugih enot odredijo, kdaj policisti njihove enote nosijo posamezen komplet ali vrsto uniforme.
Če je to potrebno zaradi zagotovitve enotne urejenosti
in opremljenosti policistov na določenem območju, o primerih iz prejšnjih odstavkov odloči generalni direktor policije ali
direktor policijske uprave.
5. člen
Generalni direktor policije in njegov namestnik ter direktorji policijskih uprav in njihovi pomočniki lahko nosijo
slovesno uniformo, ko doma ali v tujini uradno predstavljajo
policijo.
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III. NOŠENJE POLOŽAJNIH OZNAK IN SIMBOLOV
POLICIJE
8. člen
Policisti nosijo na levem rokavu uniforme znak policije
in na desnem rokavu uniforme simbol dejavnosti.
Na levem zgornjem žepu vetrnega jopiča, poletne srajce, zimskega puloverja in srajce delovne uniforme policisti
nosijo simbol specialnosti ali dejavnosti.
Nad levim žepom ali na levem žepu zgornjih delov
uniforme nosijo našitek temno modre barve z zlato rumenim
vezenim napisom POLICIJA. Velikost našitka in črk je odvisna od vrste oblačila.
Na desni strani zgornjih delov uniforme v višini napisa
POLICIJA policisti nosijo identifikacijsko oznako v obliki ploščice ali našitka z osebnim imenom. Ploščica je zlato rumene, črke pa so temno modre barve. Našitek je temno moder, črke pa so vezene in zlato rumene. Identifikacijska
oznaka z osebnim imenom pripada vsakemu policistu in jo
ima vsak dolžnost nositi.
Generalni direktor policije s posebnim aktom določi
delovna mesta ali vrste nalog policistov, kjer policisti identifikacijske oznake z osebnim imenom niso dolžni nositi. Namesto identifikacijske oznake z osebnim imenom policisti
nosijo identifikacijsko oznako s številko, če bi zaradi nošenja identifikacijske oznake s osebnim imenom bili policisti
kakorkoli osebno ogroženi oziroma bi bil ogrožen uspeh
policijske naloge, ki jo opravljajo.
Aktivni in upokojeni policisti, ki jim je priznan status
veterana, lahko pod znakom policije na levem rokavu nosijo
tudi našitek z vezenim napisom VETERAN. Našitek je polkrožne oblike in temno modre barve, črke pa so zlato rumene.
9. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena policisti med
opravljanjem nalog v tujini na predpisanem mestu zgornjih
delov uniforme nosijo skupno oznako mednarodne organizacije, nad simbolom dejavnosti na desnem rokavu nosijo našitek – zastavo Republike Slovenije, nad znakom policije na
levem rokavu polkrožen našitek z napisom SLOVENIJA, na
desni strani v višini napisa POLICIJA pa identifikacijsko oznako v obliki ploščice ali našitka z osebnim imenom. Našitka z
napisom sta temno modra, črke pa so zlato rumene barve.
10. člen
Položajne oznake policisti nosijo na ramenskih epoletah uniforme, na zimski vetrovki, dežnem plašču in anoraku
pa na traku na zgornjem levem žepu oziroma na levi strani
oblačila v višini prsi.
IV. OPRAVLJANJE NALOG V CIVILNI OBLEKI

6. člen
Dovoljena je poroka uniformiranih policistov v slovesni
uniformi.
Umrle aktivne uniformirane policiste ali upokojene policiste, ki so ob upokojitvi zadržali slovesno uniformo, je na
njihovo željo ali na željo družine dovoljeno pokopati v slovesni uniformi.
Upokojeni policisti lahko nosijo slovesno uniformo na
slovesnih prireditvah (ob dnevu policije, na uradnih sprejemih idr.) in na pogrebih aktivnih ali upokojenih policistov.
7. člen
Uporabo policijske uniforme za snemanje filmov in televizijskih oddaj, za gledališke predstave in druge javne nastope dovoljuje generalni direktor policije.

11. člen
Za opravljanje določenih nalog policisti uporabljajo lastna civilna oblačila, obutev ali opremo, za kar jim pripada
ustrezno denarno nadomestilo, v skladu z aktom, ki ureja to
področje.
12. člen
O opravljanju nalog uniformiranih policistov v civilnih
oblačilih odloča njihov neposredni vodja oziroma tisti, ki ga
ta pooblasti.
Policisti v civilnih oblačilih ne smejo biti razporejeni za
samostojno opravljanje:
– dežurstva;
– intervencij ob kršitvah javnega reda in miru;
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– ogledov krajev prometnih nesreč;
– nalog za urejanje cestnega prometa;
– mejne kontrole.

20. člen
Določbe četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika se
začnejo uporabljati najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.

V. OSEBNA UREJENOST
13. člen
Policisti so dolžni nositi urejeno, čisto, zlikano in nepoškodovano uniformo.
Pri opravljanju nalog morajo policisti nositi tudi predpisano pokrivalo, ki mora biti na glavi vodoravno. Pri nošenju
pokrival s ščitnikom ali ščitkom lahko ščitnik ali ščitek pokriva čelo največ do višine zgornjega roba obrvi.
Pokrivala policisti niso dolžni nositi pri opravljanju notranjega dela v policijskih enotah, pri delu v kabini in v
službenih vozilih.
14. člen
Policisti v uniformi se morajo vesti dostojno in biti osebno urejeni.
Policisti v uniformi morajo imeti lase primerno pristrižene in počesane. Pri pokončni drži glave lasje zadaj ne smejo
segati čez vrh ovratnika in ne smejo ovirati nošenja predpisanega pokrivala. Obarvani so lahko le v naravnih barvah
las. Zalizci morajo biti pristriženi pravokotno in lahko segajo
največ do sredine ušes.
Brada in brki morajo biti kratko pristriženi, redno negovani in urejeni. Brki ne smejo segati čez zgornjo ustnico in ob
straneh ne več kot 5 mm čez linijo spodnje ustnice. Dlake
brade ne smejo biti krajše od 5 mm in ne daljše od 20 mm.
15. člen
Policisti v uniformi na glavi ne smejo nositi nakita ali
drugih okraskov. Lahko nosijo nakit, ki jih ne ovira ali ogroža
pri opravljanju nalog niti ne ogroža oseb v postopkih ter ne
kvari videza uniforme.
16. člen
Policistke v uniformi morajo imeti čiste, počesane, primerno postrižene do ramen ali spete lase. Lasje ne smejo
ovirati nošenja predpisanega pokrivala, obarvani pa so lahko le v naravnih barvah las. Policistke v uniformi so lahko
tudi primerno naličene.
17. člen
Policistke v uniformi na obrazu ne smejo nositi nakita
ali drugih okraskov, sicer pa lahko nosijo le nakit, ki jih ne
ovira ali ogroža pri opravljanju nalog niti ne ogroža oseb v
postopkih in ne kvari videza uniforme.
18. člen
Vodje policijskih enot, v njihovi odsotnosti pa tisti, ki jih
zamenjujejo, so dolžni skrbeti, da so policisti v uniformi med
delom enotno oblečeni in urejeni.
Če policist ni oblečen ali opremljen v skladu s tem
pravilnikom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, mu
oseba iz prejšnjega odstavka ne sme dovoliti opravljanja
nalog policije.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o nošenju uniforme in položajnih oznak policije
(Uradni list RS, št. 61/00).

21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

4244.

Pravilnik o zbiranju in uporabi podatkov o
razvoju telekomunikacijskega trga

Na podlagi šestega odstavka 112. člena zakona o
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister
za informacijsko družbo

PRAVILNIK
o zbiranju in uporabi podatkov o razvoju
telekomunikacijskega trga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja zbiranje in uporabo podatkov o
razvoju telekomunikacijskega trga v Republiki Sloveniji s
strani Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Ta pravilnik se ne nanaša na zbiranje in uporabo
podatkov, ki jih agencija potrebuje za izpolnjevanje vseh
drugih svojih pristojnosti.
2. člen
(pojmi)
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji
pomen:
1. Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije je neodvisna organizacija, ustanovljena
na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št.
30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon) z namenom, da zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij in trga poštnih storitev.
2. DCS 1800 je digitalni mobilni sistem na 1800 MHz.
3. GSM 900 je digitalni mobilni sistem na 900 MHz.
4. Osnovni dostop ISDN (BRA) je priključitev uporabnika na omrežno priključno točko ISDN, ki jo sestavljata dva
informacijska (B) kanala z bitno hitrostjo 64 kbit/s.
5. Primarni dostop ISDN (PRA) je priključitev uporabnika na omrežno priključno točko ISDN, ki jo sestavlja 30 informacijskih (B) kanalov z bitno hitrostjo 64 kbit/s.
6. Javne komutirane podatkovne storitve so javne telekomunikacijske storitve prenosa podatkov med omrežnimi
priključnimi točkami v paketno komutiranih javnih podatkovnih omrežjih, vodovno komutiranih omrežjih in omrežjih z
dodano vrednostjo.
7. Rok za izvedbo sprememb je čas, ki preteče od
tedaj, ko operater prejme uporabnikovo zahtevo za izvedbo
spremembe v določeni telekomunikacijski storitvi, pa do
tedaj, ko je sprememba uspešno izvedena.

Uradni list Republike Slovenije
8. Telefonski promet je odhodni promet iz omrežne
priključne točke pri uporabniku, ki je merjen oziroma prikazan s številom uspelih klicev ali v skupni dolžini teh klicev v
določenem časovnem obdobju.
9. Uspeli klic je klic, ki ni neuspeli klic v skladu s
pravilnikom o kakovosti univerzalnih storitev (Uradni list RS,
št. 82/01).
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot je določen v zakonu in v pravilniku o kakovosti
univerzalnih storitev.
3. člen
(zbiranje podatkov)
(1) Operaterji javnih telekomunikacijskih storitev oziroma
omrežij (v nadaljnjem besedilu: operaterji) morajo agenciji pošiljati podatke iz tega pravilnika, in sicer podatke iz 5. do 8. in iz
10. do 13. člena tega pravilnika do 30. aprila vsakega koledarskega leta in podatke iz 9. člena tega pravilnika v tridesetih
dneh po koncu vsakega četrtletja koledarskega leta.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se morajo
nanašati na celotno preteklo koledarsko leto oziroma celotno preteklo četrtletje koledarskega leta razen v primerih,
kjer je v tem pravilniku posebej navedeno, da se morajo
nanašati na točno določen dan v preteklem koledarskem
letu oziroma v preteklem četrtletju koledarskega leta.
(3) Operaterji morajo označiti tiste podatke, informacije in dele finančnih oziroma drugih poročil, za katere želijo,
da se jih šteje za poslovno skrivnost.
4. člen
(uporaba podatkov)
(1) Agencija uporabi zbrane podatke za izdelavo statističnih kazalcev, ki omogočajo spremljanje razvitosti telekomunikacijskega trga v Republiki Sloveniji in se lahko nanašajo na
prihodek na nekem delu telekomunikacijskega trga, na število
naročnikov neke telekomunikacijske storitve in podobno.
(2) Agencija lahko objavi nekatere ali vse statistične
kazalce ali posamične podatke določenega operaterja, lahko pa jih tudi posreduje tretjim osebam.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena agencija ne sme objaviti ali posredovati tretji osebi posamičnih podatkov določenega operaterja, ki se štejejo za
poslovno skrivnost, razen v primeru, če agencija pred tem
pridobi soglasje operaterja, tako da le-ta tem podatkom
odvzame oznako poslovne skrivnosti.
II. PODATKI O RAZVOJU TELEKOMUNIKACIJSKEGA
TRGA
5. člen
(podatki o poslovanju)
(1) Operaterji morajo poslati agenciji podatke o:
1. prihodkih v preteklem koledarskem letu,
2. številu zaposlenih pri operaterju dne 31. decembra
preteklega koledarskega leta,
3. naložbah v javna telekomunikacijska omrežja in javne
telekomunikacijske storitve v preteklem koledarskem letu.
(2) Podatki o prihodkih morajo ločeno vsebovati podatke o prihodku, ustvarjenem z:
1. izvajanjem fiksnih javnih telefonskih storitev,
2. zagotavljanjem dostopa do ponudnikov internetnih
storitev,
3. izvajanjem mobilnih javnih radijskih storitev,
4. izvajanjem javnih komutiranih podatkovnih storitev,
5. zagotavljanjem zakupljenih vodov,
6. zagotavljanjem medomrežnih povezav,
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7. zagotavljanjem drugih telekomunikacijskih storitev.
(3) Če se poslovno leto nekega operaterja razlikuje od
koledarskega leta, mora operater do roka, navedenega v
prvem odstavku 3. člena, poslati agenciji oceno podatkov iz
prejšnjega odstavka tega člena, dokončne podatke pa v
štirih mesecih po koncu svojega poslovnega leta.
6. člen
(podatki o priključkih za dostop do fiksnih javnih
telefonskih storitev)
Operaterji fiksnih javnih telefonskih storitev morajo
agenciji poslati podatke o:
1. vrstah telekomunikacijskih priključkov (na primer:
PSTN, osnovni dostop ISDN (BRA), primarni dostop ISDN
(PRA), centreks in drugi priključki), ki jih zagotavljajo za
dostop do fiksnih javnih telefonskih storitev,
2. številu telekomunikacijskih priključkov posamezne vrste, ki so bili v uporabi za dostop do fiksnih javnih telefonskih
storitev dne 31. decembra preteklega koledarskega leta.
7. člen
(podatki o telefonskem prometu fiksnih javnih
telefonskih storitev)
(1) Operaterji fiksnih javnih telefonskih storitev morajo
agenciji poslati podatke o telefonskem prometu znotraj Republike Slovenije in mednarodnem telefonskem prometu v
preteklem koledarskem letu.
(2) Podatki o telefonskem prometu znotraj Republike
Slovenije morajo biti podani v tisočih minutah ali v številu
impulzov ali v številu vzpostavljenih klicev in morajo ločeno
vsebovati podatke o:
1. krajevnem in medkrajevnem telefonskem prometu,
2. telefonskem prometu na številke, kjer so klici brezplačni za kličočega,
3. telefonskem prometu na številke, kjer so klici dražji
od običajnih klicev,
4. telefonskem prometu na številke, namenjene vstopu
v posebna omrežja,
5. telefonskem prometu s službo informacij o naročnikih,
6. telefonskem prometu s pomočjo trajnega predizbiranja in kode za izbiro operaterja,
7. telefonskem prometu v druga fiksna javna telefonska omrežja,
8. telefonskem prometu v mobilna javna radijska omrežja,
9. ostalem telefonskem prometu.
(3) Podatki o mednarodnem telefonskem prometu morajo biti podani v tisočih minutah in morajo biti ločeni na
podatke o skupnem telefonskem prometu:
1. v države, članice Evropske unije,
2. v preostale evropske države,
3. v preostale države sveta.
8. člen
(podatki o izbiri operaterja fiksnih javnih
telefonskih storitev)
Operaterji fiksnih javnih telefonskih storitev morajo
agenciji sporočiti število naročnikov, ki so v preteklem koledarskem letu uporabljali trajno predizbiro oziroma predpone
za izbiro operaterja za različne vrste klicev (na primer: za
medkrajevne klice, mednarodne klice, klice v mobilna javna
radijska omrežja ali druga omrežja).
9. člen
(podatki o naročnikih mobilnih javnih radijskih storitev
in uporabi predplačniških kartic)
(1) Operaterji mobilnih javnih radijskih storitev morajo
agenciji poslati podatke o številu naročnikov za vsako od
mobilnih javnih radijskih storitev, ki jih opravljajo z dovolje-
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njem agencije (na primer: NMT, GSM 900, UMTS...), pri
tem pa so lahko podatki o številu naročnikov mobilnih javnih
radijskih storitev GSM 900 in DCS 1800 združeni. Podatki
se morajo nanašati na zadnji dan preteklega četrtletja koledarskega leta.
(2) Operaterji mobilnih javnih radijskih storitev morajo
agenciji poslati podatke o številu predplačniških kartic, ki so
bile v uporabi v preteklem četrtletju koledarskega leta.

1. rok za izvedbo začetne priključitve, v katerem je
uspešno izvedbenih 95% medomrežnih povezav, merjen v
koledarskih dneh,
2. rok za izvedbo sprememb, v katerem je izvedenih
95% sprememb medomrežnih povezav, merjen v urah,
3. število prijav o okvarah na medomrežnih povezavah
in rok odprave okvar, v katerem je odpravljenih 95% teh
okvar, merjen v urah.

10. člen
(podatki o telefonskem prometu mobilnih javnih
radijskih storitev)
(1) Operaterji mobilnih javnih radijskih storitev morajo
agenciji poslati podatke o telefonskem prometu v preteklem
koledarskem letu.
(2) Podatki o telefonskem prometu morajo ločeno vsebovati podatke o:
1. telefonskem prometu v lastnem mobilnem javnem
radijskem omrežju,
2. telefonskem prometu v druga mobilna javna radijska
omrežja,
3. telefonskem prometu v fiksna javna telefonska omrežja,
4. telefonskem prometu, ustvarjenem s storitvami kratkih sporočil (SMS),
5. telefonskem prometu, ustvarjenem z gostovanji operaterjevih uporabnikov v mobilnih javnih radijskih omrežjih
drugih operaterjev,
6. telefonskem prometu, ustvarjenem v operaterjevem
mobilnem javnem radijskem omrežju z gostovanjem uporabnikov drugih mobilnih javnih radijskih omrežij,
7. ostalem telefonskem prometu.
(3) Podatki iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prejšnjega
odstavka tega člena morajo biti podani v tisočih minutah,
podatki iz 4. točke prejšnjega odstavka tega člena pa morajo biti podani v številu odposlanih kratkih sporočil (SMS).

13. člen
(podatki o prenosljivosti številk)
Operaterji fiksnih javnih telefonskih storitev in mobilnih
javnih radijskih storitev morajo agenciji sporočiti, koliko geografskih številk oziroma številk, ki niso geografske, je bilo
prenesenih v preteklem koledarskem letu k drugim operaterjem fiksnih javnih telefonskih storitev oziroma mobilnih
javnih radijskih storitev.

11. člen
(podatki o zakupljenih vodih)
(1) Operaterji zakupa vodov morajo agenciji poslati podatke o številu zakupljenih vodov v naslednjih razredih:
1. do vključno 64 kbit/s,
2. od 64 kbit/s do 2 Mbit/s,
3. 2 Mbit/s,
4. več kot 2 Mbit/s,
ki so jih imeli v zakupu ločeno končni uporabniki oziroma drugi operaterji dne 31. decembra preteklega koledarskega leta.
(2) Operaterji zakupa vodov s pomembno tržno močjo
morajo poslati agenciji naslednje podatke o kakovosti izvedbe zakupljenih vodov v preteklem koledarskem letu:
1. rok za izvedbo začetne priključitve, v katerem je
uspešno napeljanih 95% zakupljenih vodov, merjen v koledarskih dneh,
2. rok za izvedbo sprememb, v katerem je izvedenih
95% sprememb na zakupljenih vodih, merjen v urah,
3. število prijav o okvarah na zakupljenih vodih in rok
odprave okvar, v katerem je odpravljenih 95% teh okvar,
merjen v urah.
12. člen
(podatki o kakovosti izvedbe medomrežnih povezav)
Operaterji s pomembno tržno močjo morajo poslati
agenciji naslednje podatke o kakovosti izvedbe medomrežnih povezav v preteklem koledarskem letu:

III. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-3/2002
Ljubljana, dne 1. oktobra 2002.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

4245.

Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju
živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski
napotnici

Na podlagi petega odstavka 16. člena in šestega
odstavka 18. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS,
št. 33/01) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
izdaja

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o označevanju živali,
veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
1. člen
V pravilniku o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici (Uradni list RS, št. 99/01,
6/02 in 37/02) se v 3. členu v drugem odstavku besedilo
»1. 10. 2002« nadomesti z besedilom »1. 1. 2003«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-509/01-3
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

4246.

Pravilnik o spremembi odredbe o izvajanju
preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih
preiskav živali v letu 2002

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembi odredbe o izvajanju preventivnih
cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali
v letu 2002
1. člen
V odredbi o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002 (Uradni list RS,
št 6/02 in 37/02) se v naslovu in v besedilu odredbe
beseda »odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo
»pravilnik« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 11. členu odredbe se v drugem odstavku besedilo
»1. 10. 2002« nadomesti z besedilom »1. 1. 2003«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-7/02-2
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
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grbom je navedena nominalna vrednost posameznega kolka. Levo in desno od številčne oznake kolka je vzporedno
postavljen naziv za denarno enoto “SIT”. Celotno podobo
zaključuje milimetrski rob, ki prehaja v perforirano podlago.
Upravni kolki se tiskajo v modri barvi, sodni kolki pa v
rdeči barvi.«.
2. člen
V 8. členu se za besedo »drobno« doda »vejica« in
besede »organom lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih
pooblastil«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12718/02
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.
Soglašata!
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

4248.

4247.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in
sodnih kolkov

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

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
1. člen
V pravilniku o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih
kolkov (Uradni list RS, št. 78/02) se 4. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Kolki imajo takle videz: v sredini kolka je na tonski
podlagi, ki jo predstavlja računalniško izvedena vinjeta, odtisnjen slovenski grb. Obrisi Triglava in tri zvezde nad njim so
v grbu odtisnjeni v beli barvi, drugi elementi pa v enaki barvi,
kot je osnovna barva kolka. Nad grbom je v dveh vrstah
napis “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod napisom je navedena
oznaka “UPRAVNI KOLEK” oziroma “SODNI KOLEK”. Pod

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje, prostor in
energijo dne 2. 10. 2002 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 1912 Palovče, 1904 Kaplja vas,
1899 Košiše, 1907 Križ, 1898 Mekinje, 1905 Moste, 1897
Nevlje, 1856 Dol pri Hrastniku, 1870 Ojstro, 2688 Studence, 2687 Boben, 1869 Čeče, 1787 Mali Vrh, 1784 Stranska vas, 1785 Sela, 2642 Grosuplje, 1782 Stara vas, 1780
Blečji Vrh, 1781 Polica, 1815 Draga, 1812 Dedni Dol, 137
Odranci, 138 Trnje v Prekmurju, 139 Žižki, 141 Gornja
Bistrica, 142 Srednja Bistrica, 143 Dolnja Bistrica, 145
Žitkovci, 150 Gomilica, 151 Brezovica v Prekmurju, 152
Nedelica, 153 Radmožanci, 154 Kamovci, 155 Genterovci, 156 Mostje pri Lendavi, 158 Banuta, 159 Mala Polana,
160 Velika Polana, 1522 Pribišje, 1529 Kot, 1528 Brezje
pri Vinjem Vrhu, 1523 Štrekljevec, 1524 Sodji Vrh, 1502
Dole, 1503 Sekuliči, 2026 Pevno, 2027 Stara Loka, 2029
Stari dvor, 2030 Suha, 2031 Godešič, 2032 Reteče, 2033
Draga, 2034 Puštal, 2035 Škofja Loka, 2133 Križna Gora,
403 Borovci, 401 Brstje, 368 Drstelja, 391 Grajena, 367
Grajenščak, 395 Hajdoše, 369 Janežovci, 365 Jiršovci,
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387 Kicar, 392 Krčevina pri Ptuju, 366 Krčevina pri Vurberku, 390 Mestni Vrh, 389 Nova vas pri Ptuju, 385 Podvinci,
400 Ptuj, 393 Slovenja vas, 401 Spuhlja, 348 Trnovski Vrh,
364 Vintarovci, 418 Zabovci, 296 Cerovec Stanka Vraza,
334 Frankovci, 304 Gomila, 337 Grabe pri Središču, 303
Hermanci, 314 Hum, 310 Jastrebci, 305 Kog, 309 Lačaves, 335 Loperšice, 336 Obrež, 332 Ormož, 317 Pavlovci,
333 Pušenci, 307 Kajžar, 313 Šalovci pri Središču, 312
Vitan, 311 Vodranci, 306 Vuzmetinci, 308 Zasavci, 2211
Čezsoča, 2212 Žaga, 2213 Srpenica, 1364 Loka pri Zidanem Mostu, 1362 Okroglice, 1363 Radež, 1352 Lokve,
1360 Rožno, 1343 Veliki Kamen, 989 Šmatevž, 988 Spodnje Gorče, 1002 Kasaze, 998 Velika Pirešica, 1020 Pongrac in 1021 Liboje se z dnem sprejema tega sklepa začne
uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz
podatkov zemljiškega katastra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-32/2002
Ljubljana, dne 2. oktobra 2002.
Minister
za okolje, prostor
in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

4249.

Soglasje k spremembi akta o ustanovitvi
ustanove Nacionalna fundacija za poslovno
odličnost, ustanova

Na podlagi 17. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 39. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02), v upravni zadevi izdaje soglasja k spremembi imena Nacionalne fundacije za poslovno odličnost,
ustanove, s sedežem v Ljubljani, Šmartinska 140, ministrica
za šolstvo, znanost in šport izdajam

SOGLASJE
k spremembi akta o ustanovitvi ustanove
Nacionalna fundacija za poslovno odličnost,
ustanova
Soglašam s spremembo akta o ustanovitvi Nacionalne
fundacije za poslovno odličnost, ustanove s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, s katerim so ustanovitelji:
a) Sava, gumarska in kemijska industrija, d.d., Kranj,
Škofjeloška c. 6, (vl. št. 1/00248/00 Okrožnega sodišča v
Kranju, matična številka 5111358);
b) Hermes Softlab, programska oprema d.d., Ljubljana, Litijska 51, (vl. št. 1/08338/00 Okrožnega sodišča v
Ljubljani, matična številka 5406986);
c) Revoz podjetje za proizvodnjo in komercializacijo
avtomobilov d.d., Novo mesto, Belokranjska cesta 4, (vl. št.
1/01196/00 Okrožnega sodišča v Novem mestu, matična
številka 5405084);
d) Droga Portorož, Živilska industrija d.d., Izola, Industrijska cesta 21, (vl. št. 1/00584/00 Okrožnega sodišča v
Kopru, matična številka 5048265);
e) Primorje d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in
druge poslovne storitve, Ajdovščina, Vipavska c. 3, (vl. št.
1/00115/00 Okrožnega sodišča v Novi Gorici, matična
številka 5075840);

Uradni list Republike Slovenije
f) Trimo inženiring in proizvodnja montažnih objektov,
d.d., Trebnje, Prijateljeva 12, (vl. št. 1/00005/00 Okrožnega sodišča v Novem mestu, matična številka 5033411);
g) Salonit Anhovo Gradbeni materiali, d.d., Deskle, Vojkova ulica 1, Anhovo (vl. št. 1/00127/00 Okrožnega sodišča v Novi Gorici, matična številka 5043816);
h) Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva
19, (vl. št. 1/10687/00 Okrožnega sodišča v Ljubljani,
matična številka 5063345);
i) Luka Koper, prekladanje, skladiščenje in druge pristaniške storitve, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrežje
38, (vl. št. 1/00322/00 Okrožnega sodišča v Kopru, matična številka 5144353);
j) Istrabenz, holdinška družba, d.d., Koper, Zore Perello Godina 2, (vl. št. 1/00317/00 Okrožnega sodišča v
Kopru, matična številka 5000025);
k) Krka tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, (vl. št. 1/00097/00 Okrožnega sodišča v Novem
mestu, matična številka 5043611);
l) Prevent avtomobilske sedežne prevleke, delovna
oblačila in rokavice d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva 6, (vl.
št. 1/01582/00 Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, matična številka 5036488);
m) Iskra avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici, Polje
15, (vl. št. 1/00051/00 Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
matična številka 5045410);
n) Kolektor d.o.o. Idrija, Vojkova 10, (vl. št. 1/00143/00
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, matična številka 5034558);
o) Autocommerce zunanja in notranja trgovina, servis in
proizvodnja, d.d. Ljubljana, Baragova 5, (vl. št. 1/00752/00
Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična številka 5002753);
p) GV skupina, upravljanje z družbami, d.d., Ljubljana,
Dunajska 5, (vl. št. 1/12516/00 Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična številka 5049121) – (prej Gospodarski vestnik d.d. Založniška skupina, Ljubljana, Dunajska 5);
q) Javor Pivka lesna industrija d.d., Pivka, Kolodvorska
9 a, (vl. št. 1/00255/00 Okrožnega sodišča v Kopru, matična številka 5038634) in
r) Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste tehnika
obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, (vl. št. 1/01654/00
Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična številka 5198046),
ki jih zastopa pooblaščenec Uroš Zarnik iz Ljubljane, Neubergerjeva 27, spremenili določbe akta o ustanovitvi Nacionalne fundacije za poslovno odličnost, ustanove notarska
listina št. SV 198/01-1 z dne 24. aprila 2001 tako, da se
spremeni ime ustanove “Nacionalna fundacija za poslovno
odličnost, ustanova”in se od sedaj imenuje “Slovenska fundacija za poslovno odličnost, ustanova”, o čemur je notar
Bojan Podgoršek iz Ljubljane, Tavčarjeva 3, dne 15. aprila
2002 izdal notarsko listino št. SV 389/02.
Št. 022-17/2001-6
Ljubljana, dne 8. julija 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

4250.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec september 2002

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec september
2002
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec september 2002 znaša 7,31% na letni
ravni, oziroma 0,58% na mesečni ravni.
Št. 13330/02
Ljubljana, dne 8. oktobra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

USTAVNO SODIŠČE
4251.

Odločba o ugotovitvi, da je določba 53. člena
zakona o pospeševanju turizma, kolikor se
nanaša na osebe, ki ob uveljavitvi zakona niso
izpolnjevale pogojev iz drugega odstavka 34.
člena zakona, v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Lilijane Primc Petrovič s Pivke, Irene
Petrovič z Vrhnike in Marjete Potočnik iz Novega mesta, na
seji dne 19. septembra 2002

o d l o č i l o:
1. Določba 53. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02) je, kolikor se nanaša na
osebe, ki ob uveljavitvi zakona niso izpolnjevale pogojev iz
drugega odstavka 34. člena zakona, v neskladju z ustavo.
2. Državni zbor mora neskladnost iz prejšnje točke
odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.
3. Rok, v katerem morajo organizatorji in turistični agenti
iz 53. člena zakona izpolniti pogoje iz drugega odstavka 34.
člena zakona, se podaljša do uskladitve 53. člena zakona z
ustavo, vendar ne več kot za eno leto od dneva objave te
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Prvi dve pobudnici sta v pobudi prvenstveno izpodbijali določbo drugega odstavka 34. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02 – v
nadaljevanju: ZPT), ki je za osebo, ki vodi dejavnost in
zastopa organizatorja potovanj oziroma turističnega agenta v
pravnem prometu, določila, da mora imeti najmanj višjo
strokovno izobrazbo, znanje dveh tujih jezikov na ravni srednje šole in 3 leta delovnih izkušenj v tej dejavnosti. Zatrjevali
sta, da ta določba v nasprotju z določbo 155. člena ustave
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retroaktivno posega v njune pridobljene pravice, saj določa
nove pogoje za opravljanje dejavnosti, ki jih zakon takrat, ko
sta začeli opravljati svojo dejavnost, ni zahteval. Lilijana Primc
Petrovič navaja, da je lastnica in direktorica družbe, ki se
ukvarja s turistično dejavnostjo (prodaja turističnih aranžmajev), da pa ima le srednjo izobrazbo in zato ne izpolnjuje
novega zakonskega pogoja višje izobrazbe. Irena Petrovič
navaja, da ima dolgoletno prakso in da je zaposlena kot
vodja turistične poslovalnice v turistični agenciji, vendar le s
srednjo izobrazbo ter zaenkrat le z dokazili o znanju enega
tujega jezika. Določbo 34. člena ZPT sta povezovali z določbo 53. člena ZPT, ki je kot prehodna določba predvidela
prilagoditveni rok dveh let za izpolnitev navedenih pogojev
za tiste osebe, ki ob uveljavitvi ZPT že opravljajo tako dejavnost, pa ne izpolnjujejo teh pogojev. Obe pobudnici zatrjujeta, da je v dveh letih nemogoče pridobiti višjo strokovno
izobrazbo, saj traja šolanje za redne študente 3 leta (zatrjujeta tudi, da višjih dveletnih šol ni), poleg tega pa je treba
upoštevati, da je bil ZPT uveljavljen v času, ko za naslednje
študijsko leto ni bil več možen vpis v šolo, kjer bi lahko
pridobili tako izobrazbo. Pobudnica Irena Petrovič tudi glede
pridobitve znanja tujega jezika na ravni srednje šole, v povezavi z določbo 53. člena ZPT, navaja, da ima tako znanje
pridobljeno za en jezik, glede drugega jezika pa opravlja
stopenjske tečaje, pri čemer je v enem šolskem letu možno
pridobiti eno stopnjo. Pobudnica Marjeta Potočnik, ki prav
tako izpodbija določbo 53. člena ZPT, navaja, da je lastnica
turistične agencije ter da je pričela z opravljanjem dejavnosti
dne 1. 12. 1997. Takrat za opravljanje te dejavnosti niso
bile zahtevane izkušnje v turistični dejavnosti. S turistično
dejavnostjo se pred tem ni ukvarjala, zato tudi po poteku
prehodnega obdobja dveh let (ki se glede na ZPT zaključi z
29. 8. 2000), ne bo mogla izpolniti pogoja treh let delovnih
izkušenj v turistični dejavnosti, kar bi glede na drugi odstavek 34. člena ZPT morala imeti. Svoj pravni interes utemeljuje z navedbo, da bo zaradi prekratkega prehodnega roka,
predvidenega v 53. členu ZPT, primorana zaradi neizpolnitve zahtevanih pogojev prenehati opravljati dejavnost.
2. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-189/99 z dne
6. 7. 2000 zavrnilo pobudo prvih dveh pobudnic za oceno
ustavnosti določbe drugega odstavka 34. člena ZPT, ker je
menilo, da zakonodajalec lahko spremeni pogoje za opravljanje dela tudi za osebe, ki to delo v času spremembe
pravne ureditve že opravljajo.
3. Prvi dve pobudi sta bili poslani v mnenje državnemu
zboru in vladi, pobuda Marjete Potočnik pa državnemu zboru.
Vlada je v svojem mnenju navedla, da dvoletno prehodno
obdobje iz 53. člena ZPT zadošča, da prizadeti izpolnijo
zahtevane pogoje višje izobrazbe iz drugega odstavka 34.
člena ZPT. Opozorila je, da se določba drugega odstavka 34.
člena nanaša le na osebe, ki vodijo dejavnost in zastopajo
organizatorja potovanj oziroma turističnega agenta. Za to osebo se ne zahteva, da bi bila zaposlena v gospodarski družbi ali
pri podjetniku, ki opravlja dejavnost organiziranja in prodaje
turističnih potovanj. Tudi državni zbor meni, da prehodni
dveletni rok zadošča za pridobitev višješolske izobrazbe na
podlagi že dosežene srednje strokovne izobrazbe.
B)–I
4. Ustavno sodišče je odločilo, da se pobudi prvih
dveh pobudnic za začetek postopka za oceno ustavnosti
določbe 53. člena ZPT sprejmeta. Do končne odločitve je
tudi zadržalo izvrševanje 53. člena ZPT v delu, ki določa
rok za pridobitev licence, za pridobitev katere je sicer
treba izpolnjevati (tudi) pogoje iz drugega odstavka 34. člena ZPT. Ker je pobudnica Marjeta Potočnik v kasneje vloženi pobudi izpodbijala določbo 53. člena ZPT iz istih
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razlogov kot prvi dve pobudnici, je ustavno sodišče tudi to
pobudo pridružilo k tej zadevi in v skladu s četrtim odstavkom 26. člena zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z
odločanjem o stvari sami.
B)–II
5. Določba 53. člena je v ZPT uvrščena med prehodne
in končne določbe. Kot prehodna določba naj bi zagotovila
nemoten prehod prizadetih iz enega v drugo pravno stanje.
Ustavno sodišče je v sklepu o sprejemu pobude za oceno
ustavnosti določbe 53. člena ZPT ugotovilo, da mora zakonodajalec, kadar spreminja pogoje za opravljanje dela tudi
za osebe, ki to delo v času spremembe pravne ureditve že
opravljajo, upoštevati načelo zaupanja v pravo, ki je del
načel pravne države iz 2. člena ustave. To načelo posamezniku ali pravni osebi zagotavlja, da zakonodajalec njegovega
pravnega položaja ne bo poslabšal arbitrarno, to je, brez
razloga, utemeljenega v prevladujočem javnem interesu. Zato je ustavno sodišče presojalo, ali izpodbijani 53. člen ZPT
omogoča prizadetim, da izpolnijo posamezne pogoje iz drugega odstavka 34. člena ZPT v predvidenem dvoletnem
roku.
6. Po sami naravi stvari se triletne delovne izkušnje v
dejavnosti ne morejo pridobiti v prehodnem obdobju dveh
let. Ker zakon za nazaj ni določil niti ni mogel predpisati
obveznosti delovnih izkušenj, je torej prilagoditveni rok v
tem delu očitno nerazumen. V tem delu je zato prehodna
določba 53. člena ZPT v neskladju z načelom varstva zaupanja v pravo. Tudi glede drugih dveh pogojev iz drugega
odstavka 34. člena ZPT (višja strokovna izobrazba, znanje
dveh tujih jezikov na ravni srednje šole) je treba ugotoviti, da
prehodno obdobje dveh let iz 53. člena ZPT razumno ne
omogoča njihove izpolnitve. Pobudnice lahko višješolsko
strokovno izobrazbo pridobijo le z vključitvijo v ustrezne
programe za pridobivanje višješolske strokovne izobrazbe.
Vključevanje v te programe je vezano na predhodne prijave,
pri čemer se vpisni postopki za naslednje šolsko leto praviloma začnejo v začetku tekočega leta. Izobraževanje za
pridobitev višješolske strokovne izobrazbe traja do 2 leti
(12. člen zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00 – v nadaljevanju: ZPSI),
pri čemer ZPSI omogoča, da se odrasli izobražujejo po
posebnih, tudi časovno prilagojenih programih ali po delih
programov. To pomeni, da lahko samo izobraževanje traja
tudi dlje od dveh let. Študijsko leto se prične 1. septembra
in zaključi 31. avgusta. Do zaključka prehodnega dveletnega obdobja iz 53. člena ZPT, to je do 29. 8. 2000, bi bilo
praktično nemogoče pridobiti višješolsko izobrazbo za osebe, ki ne študirajo po prilagojenih programih. Za odrasle (in
za take pri pobudnicah gre), ki zaradi utemeljenih razlogov
praviloma lahko študirajo samo po časovno prilagojenih programih, je prehodni rok, kot ga je določil v 53. členu ZPT
zakonodajalec, še bolj nerazumen, še zlasti, če se upošteva, da se praviloma zaradi zamujenih spomladanskih rokov
za prijavo niso mogli vključiti v študijsko leto 1998/1999.
Zato zahtevanega pogoja iz drugega odstavka 34. člena
ZPT v nekaterih primerih ni bilo mogoče izpolniti v postavljenem roku. V posledici je prehoden rok tudi v tem delu v
neskladju z ustavnim načelom zaupanja v pravo. Ustavno
sodišče ocenjuje, da tudi tretjega pogoja, to je znanja dveh
tujih jezikov na ravni srednje šole, ni bilo mogoče izpolniti v
roku dveh let. Študij tujega jezika mora namreč zagotoviti
tisto znanje, ki si ga pridobi srednješolec v štirih letih šolanja, ki ni obremenjeno z obveznostmi, ki jih imajo odrasle
osebe. Rok za pridobitev takega znanja mora biti vsaj primerljiv s časom, v katerem to znanje pridobivajo srednješol-

Uradni list Republike Slovenije
ci, upoštevati pa mora tudi dejstvo, da gre za odrasle osebe,
ki imajo tudi druge življenjske obveznosti. Glede na navedeno je tudi rok glede izpolnitve tega pogoja v neskladju z
načelom zaupanja v pravo.
7. Iz navedenih razlogov je izpodbijana določba v neskladju z 2. členom ustave. Morebitna razveljavitev bi dejansko
stanje pobudnic samo še poslabšala. Brez prehodnega obdobja bi zanje nastopila takojšnja obveznost izpolnjevanja
pogojev iz drugega odstavka 34. člena ZPT. Zato je ustavno
sodišče na podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS sprejelo
ugotovitveno odločbo in določilo zakonodajalcu rok enega
leta za odpravo ugotovljene neskladnosti, hkrati pa je v skladu
z drugim odstavkom 40. člena ZUstS določilo, da se rok za
izpolnitev pogojev iz drugega odstavka 34. člena ZPT podaljša do uskladitve izpodbijane določbe z ustavo, vendar ne
več kot za eno leto od objave te odločbe. Od uveljavitve
zakona so namreč potekla že štiri leta in od objave sklepa o
začasnem zadržanju izvrševanja 53. člena zakona več kot dve
leti. Z navedenim sklepom je ustavno sodišče odločilo tudi o
pobudi za oceno ustavnosti drugega odstavka 34. člena ZPT
in jo kot očitno neutemeljeno zavrnilo. Zato so pobudnice
vedele, da bodo morale izpolniti zahtevane pogoje iz drugega
odstavka 34. člena ZPT. Glede na to in glede na potek časa,
bo pobudnicam omogočen zaključek študija in izpolnitev zahtevanih pogojev iz drugega odstavka 34. člena ZPT.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 40. člena in prvega odstavka 48. člena
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-189/99-29
Ljubljana, dne 19. septembra 2002.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
4252.

Sklep o določitvi načina izračuna cen plemenitih
kovin

Na podlagi 35. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99 in 30/02) in 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o določitvi načina izračuna cen plemenitih kovin
1
Banka Slovenije enkrat mesečno izračuna cene plemenitih kovin na podlagi tržnih cen, doseženih na svetovnem
trgu.
2
Cene iz prejšne točke tega sklepa objavlja Banka Slovenije skupaj s tečajnico valut, ki niso uvrščene na dnevno
tečajno listo Banke Slovenije.
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Št.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. oktobra 2002.

2. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 6100-154-145/2002
Ljubljana, dne 7. oktobra 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

Predsednik UO
Združenja živilske industrije
Gospodarske zbornice Slovenije
Janez Železnikar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4253.

4254.

Pravilnik o spremembah pravilnika o stopnjah
običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in
pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), v povezavi s 14. členom pravilnika
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 101/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in pravilnika o organizaciji dela Združenja živilske industrije GZS, je upravni
odbor Združenja živilske industrije GZS, na seji dne 9. 9.
2002 potrdil

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega
odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač
(kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
1. člen
V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v
proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) (Uradni list RS, št. 101/99, 54/01 in 83/02) se 10.
člen pravilnika dopolni z drugim in tretjim odstavkom, ki se
glasita:
»Odpis blaga v skladišču reprodukcijskega materiala
od nabavljene količine na mesec (odpis, razsutje itd.):
Embalaža
Dodatki
Ostali materiali

1%
2%
0,5%

Odpis blaga v skladiščih izdelkov v % od dneva končne predelave in zorenja do dneva izdaje v prodajno skladišče:
Skupine izdelkov
Pasterizirano/konzumno mleko, smetana, napitki
Sterilizirano mleko, smetana, napitki
Fermentirani izdelki
Mehki siri, skuta
Poltrdi siri
Trdi siri
Maslo
Sladoledi in ostalo zamrznjeno blago
Mleko v prahu, zgoščeno mleko

86 / 11. 10. 2002 / Stran 9461

% kala
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0

Kalo proizvodov med transportom do prodaje je 1%.«

Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji,
september 2002

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

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2002
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih septembra 2002 v primerjavi z avgustom
2002 je bil 0,012.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do septembra 2002 je bil 0,035.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do septembra 2002 je bil 0,004.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2002 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,060.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
septembra 2002 v primerjavi z avgustom 2002 je bil 0,008.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2002 je bil 0,061.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do septembra 2002 je bil 0,007.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,072.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2002 v primerjavi s
povprečjem leta 2001 je bil 0,067.
Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 7. oktobra 2002.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

4255.

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

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

Stran

9462 / Št. 86 / 11. 10. 2002

Uradni list Republike Slovenije

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije
za september 2002
Cene življenjskih potrebščin so se septembra 2002 v
primerjavi z avgustom 2002 povišale za 0,8%, cene na
drobno pa za 1,0%.
Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 7. oktobra 2002.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

AJDOVŠČINA
4256.

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
33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št.
7/99), je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 26. 9.
2002, sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje

munikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge fizične in pravne osebe.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, bo objavljen na krajevno običajen
način, po postopku, kot ga določa zakon o vračanju vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št.
58/02 – v nadaljevanju: zakon).

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.

6. člen
Upravičencem bo vrnjen sorazmeren delež vlaganj, ki
se bo ugotavljal na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb
ter drugih dokazil, ob upoštevanju določb 4. in 6. člena
zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca.

2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., so fizične in pravne
osebe, ki so prek krajevnih skupnosti ali same, od leta 1974
do 1. 1. 1995, sklepale pogodbe o sofinanciranju oziroma
vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Ajdovščina, s pravnimi predniki Telekoma Slovenije
d.d.

7. člen
Primarno je zavezanec za vračilo vlaganj Republika
Slovenija. Le-ta bo preko sklada za vračanje vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje, lokalni skupnosti nakazala sredstva za katera bo ugotovljeno, da jih je potrebno vrniti.
Del teh sredstev bo vrnjen upravičencem iz 2. člena
tega odloka.

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.

8. člen
Sredstva posameznim upravičencem se bodo vračala
na podlagi njihove vloge.
Poziv upravičencem kdaj in kje morajo oddati vlogo bo
objavljen na krajevno običajen način.
Istočasno bodo upravičenci seznanjeni kaj bodo morali
vlogi priložiti in kako bo potekal postopek obravnave posamezne vloge ter končno izplačilo zneskov.

4. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno teleko-
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9. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo
neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

4258.

4257.

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
1
Alojzu Medveščku iz Ajdovščine, Gradišče 19/b, preneha mandat namestnika člana Občinske volilne komisije
občine Ajdovščina.
2
Kot nadomestno članico se v Občinsko volilno komisijo občine Ajdovščina imenuje:
– Majdo Gregorc iz Ajdovščine, Vilharjeva 13, namestnica člana.
Št. 021-1/1999
Ajdovščina, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2002
1. člen
Organizatorjem volilne kampanije, 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.

Sklep o prenehanju mandata namestnika člana
Občinske volilne komisije občine Ajdovščina

Na podalgi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02) ter 35. in
38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je Občinski svet
občine Ajdovščina na seji dne 26. 9. 2002 sprejel

Št. 353-20/2002
Ajdovščina, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
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BLOKE
4259.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je
Občinski svet občine Bloke na 7. izredni seji dne 26. 9.
2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Bloke
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe, ki so preko 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.

Stran
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4. člen
Komisija skupaj s predstavniki vaških odborov 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.

Uradni list Republike Slovenije
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/03/02
Braslovče, dne 27. septembra 2002.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Nova vas, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

BRASLOVČE
4260.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Braslovče

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02) in
16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št.
37/99 in 55/00) ter sklepa o imenovanju Občinske volilne
komisije občine Braslovče (Uradni list RS, št. 63/98) je
Občinski svet občine Braslovče na korespondenčni seji dne
27. 9. 2002 sprejel

Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

4261.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02) in
16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št.
37/99 in 55/00) ter sklepa o imenovanju Občinske volilne
komisije občine Braslovče (Uradni list RS, št. 63/98) je
Občinski svet občine Braslovče na korespondenčni seji dne
4. 10. 2002 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Braslovče
I
V Občinski volilni komisiji občine Braslovče se razreši:
Marjana Topolovec Dolinšek, Podvin 232, Žalec – namestnik predsednika.
II
V občinsko volilno komisijo se do konca mandata volilne komisije, imenovane 9. 9. 1998, imenuje: Barbara Cimperman – Zupan, Mali vrh 54b, Šmartno ob Paki – namestnik predsednika.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/04/02
Braslovče, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Braslovče
I
V Občinski volilni komisiji občine Braslovče se razreši:
– Miran Kranjec, Orla vas 34/b, Braslovče – član,
– Marko Lenošek, Letuš 56/b, Šmartno ob Paki –
član.
II
V občinsko volilno komisijo se do konca mandata volilne komisije, imenovane 9. 9. 1998, imenuje:
– Dušan Kranjec, Orla vas 10 a, Braslovče – član,
– Brinovec Ivana, Letuš 71/a, Šmartno ob Paki – član.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Braslovče

BREŽICE
4262.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brežice za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 16. in 114. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine
Brežice na 35. seji dne 23. 9. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Brežice
za leto 2001

v 000 SIT
Skupina/Podskupina kontov

43
430

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za
leto 2001, ki zajema tudi sredstva stalne proračunske rezerve.
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Brežice za leto
2001

B)

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
Udeležba na dobič. in doh.
od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in
nemat. premož.
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prih. iz dr. javnofinan.
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH
PRISPEVKI DELODAJ. ZA
SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZ. IN
GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROF. ORGAN.
IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

Realiz. 2001

2.509.850
1.591.481
1.359.128
928.596
98.640
331.892
232.353
66.238
120.095
383
12.311
33.326
53.424
19.001
34.423

864.945
864.945
2.245.465

Realiz. 2001

INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(PRESEŽEK)
(I-II)

84.485
84.485
264.385

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

v 000 SIT
Skupina/Podskupina kontov
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75
750
751
752
44
440
441
442

C)

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

75
75

75

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

50
50
500
55
55
550

VII. ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
8.916
ODPLAČILA DOLGA
8.916
Odplačila domačega dolga
8.916
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–255.544
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII–IX) –264.460
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
–264.385

Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve
Občine Brežice na dan 31. 12. 2001 je 4,265.386,15 SIT.

698.738
135.403
19.026
537.596
2.925
3.788
1.167.229
47.251
528.242
127.138
464.598
295.013
295.013

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2001 v višini
255,543.534,12 SIT se prenese na splošni sklad proračuna Občine Brežice in se nameni za pokrivanje neplačanih
obveznosti proračuna iz leta 2001 in pokrivanje tekočih
obveznosti po planu proračuna za leto 2002.
Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2002 za namene po zakonu o javnih financah.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 403-258/02
Brežice, dne 23. septembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.
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Uradni list Republike Slovenije

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

Skupina/Podskupina kontov
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN
USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 35. seji dne 30. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2002
1. člen
V odloku proračuna Občine Brežice za leto 2002 (Uradni
list RS št. 30/01 in 57/01) se spremeni 2. člen in se glasi:
Splošni del proračuna za leto 2002 se določi v naslednji višini:

Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Brežice
za leto 2002
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)

INVESTICIJSKI ODHODKI
935.143
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 935.143

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
III.

B)

71

72

73

74

40

41

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobič. in doh. od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRO.
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
10.000

2.299.208
1.804.886
1.046.545
204.669
553.672

DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.

10.000
10.000

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V) –10.000

494.322
C)
79.000
335.000
1.000
15.000
64.322

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

50

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina /Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

55

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

12.000

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

12.000
12.000

IX.

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij

1.036.399
1.036.399

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

3.684.848

TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZ. IN
GOSPODINJSTVOM

–275.641

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

V.

3.409.207

KAPITALSKI PRIHODKI
73.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
47.100
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož. 26.500

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIALNO
VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(PRESEŽEK) (I–II)

376.100
376.100

IV.

v 000 SIT
Rebalans 2002

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

142.683
655.747

42

44
70

v 000 SIT
Rebalans 2002

943.991

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

–297.641

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII–IX)

285.641

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

275.641

2. člen
Primanjkljaj v višini 297,641.231,35 SIT se pokrije iz
sredstev na računih iz preteklih let.

157.903
23.208
747.880
4.000
11.000
1.429.614
47.601
583.583

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 403–114/02
Brežice, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4264.

Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta »Stanovanjska soseska
Hrastina v Brežicah«

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta »Stanovanjska soseska
Hrastina v Brežicah«
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah«, ki ga je pod št. ZN 20/2002 v septembru 2002
izdelalo podjetje Savaprojekt Krško.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Uradnem listu RS v prostorih Krajevne skupnosti Brežice in
prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
(podstrešje).

Št.

Vrtec pri OŠ Bizeljsko
Oddelek varstvene družine

SIT
78.932

Vrtec pri OŠ Dobova
Celodnevni 1–9 let
Poldnevni 1–3 let
Celodnevni 3–6 let
Poldnevni 3–6 let
Poldnevni brez kosila

74.350
55.762
67.877
50.908
44.120

Vrtec v podružnici v Kapelah
Celodnevni 3–6 let
Poldnevni 3–6 let
Poldnevni brez kosila
Vrtec pri OŠ Velika Dolina
Kombin. odd.

5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-531/02
Brežice, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

4265.

Sklep o preračunu cene storitev za programe v
vrtcih Občine Brežice

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine
Brežice na 36. redni seji dne 30. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o preračunu cene storitev za programe v vrtcih
Občine Brežice
1. člen
Potrdijo se naslednje cene storitev programov v vrtcih
Občine Brežice:

120.395
90.296
78.257
78.756

2. člen
Nove cene začnejo veljati 1. 9. 2002 dalje.
Št. 108-10/2002-32
Brežice, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

3. člen
Javna obravnava bo organizirana v času javne razgrnitve.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

86 / 11. 10. 2002 / Stran 9467

4266.

Sklep o preračunu cene storitev za starše za
programe v vrtcih Občine Brežice

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine
Brežice na 36. redni seji dne 30. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o preračunu cene storitev za starše za programe
v vrtcih Občine Brežice
1. člen
Cena posameznega programa vrtca, ki se uporablja
kot izhodišče za plačilo staršev, je za celo občino enaka in
predstavlja najnižjo ekonomsko ceno posameznega programa vrtca v Občini Brežice. Razlika do ekonomske cene
posameznega programa vrtca se krije iz proračuna Občine
Brežice.
2. člen
Občinski svet občine Brežice zavezuje občinsko upravo, da v sodelovanju s sveti javnih zavodov in predstavniki
ustanovitelja vrtcev ter v sodelovanju z vodstvom vrtca na
območju Občine Brežice do 30. 9. 2002 preverijo izračun
stroškov in ekonomskih cen za vrtce in po potrebi predlagajo organizacijske spremembe.
3. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2002, se v postavki »otroško
varstvo« zagotovijo sredstva za refundacijo plačil staršev od
15. 7. 2002 dalje.
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4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 602-823/01
Brežice, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

CANKOVA
4267.

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

Uradni list Republike Slovenije
dokazil posameznih upravičencev, ob upoštevanju določb
4. člena zakona.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca.
Vlagatelj zahtevka dokazuje pogodbeno vrednost s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem fizičnih in pravnih oseb pod
pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 34501-5/02
Cankova, dne 27. septembra 2002.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99,
12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na 4.
izredni seji dne 27. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Cankova
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 pogoje in roke vračanja teh
deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so pravne
in fizične osebe in njihovi pravni nasledniki, ki so neposredno ali preko krajevnih skupnosti od leta 1974 do konca
leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan po uveljavitvi tega odloka posebno komisijo.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

4268.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto
2002

V skladu z odlokom o pokopališkem redu v Občini
Cankova (Uradni list RS, št. 2/01) in 16. člena statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in
69/02) je Občinski svet občine Cankova na 4. izredni
seji dne 27. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2002
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališč, okolice in skupnih naprav za leto 2002 znašajo za:
– enojni grob (širine od 61 cm do 120 cm)
– dvojni grob (širine od 121 cm do 240 cm)
– otroški grob (širine do 60 cm)
– grobnica, trojni grob (širine nad 240 cm)

2.300 SIT
4.000 SIT
1.600 SIT
5.300 SIT

V ceno ni vračunan 8, 5% davek na dodano vrednost.
4. člen
Komisija skupaj s predstavniki vaških skupnosti pripravi
seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov,
kateri so na razpolago, ali druge pravne in fizične osebe.

2. člen
Vzdrževalnina se plačuje letno. V ceni so vračunani
stroški vzdrževanja pokopališč in skupnih naprav (čiščenje
mrliške vežice, ogrevanja, poraba električne energije, porabe vode itn.).

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 (Uradni
list RS, št. 58/02).

3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem
znesku, ki jo izstavi občinska uprava oziroma pristojni organ
za evidenco in izterjavo.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se
ugotavlja na podlagi podatkov in sklenjenih pogodb oziroma

4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabljajo za vzdrževanje (urejanje) pokopališč in skupnih
naprav na območju Občine Cankova.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-42/02
Cankova, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

CERKNICA
4269.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00)
je Občinski svet občine Cerknica na 19. redni seji dne
2. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Cerknica
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci,
višina vračila, način in pogoji vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerknica.
Ta odlok prav tako določa način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh
deležev.
2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., so fizične in pravne
osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka
od leta 1974 do 1. 1. 1995, na območju Občine Cerknica,
vlagale v lokalno skupnost in je pogodbo s pravnimi predniki
Telekoma Slovenije, d.d. oziroma samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet,
sklepala lokalna skupnost.
Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s
strani ustreznih organov, se štejejo kot ustrezna pogodba v
skladu z zakonom.
3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)
Zavezanec za vračilo vlaganj, ki so predmet tega
odloka je Republika Slovenija. Občina Cerknica kot preneseno pristojnost izvaja vračilo vlaganj na podlagi zakona ter pod pogoji in na način, določenim s tem odlokom,
vse v deležih, sorazmernim vlaganjem upravičencev, ki
so zajeti v seznamu fizičnih in pravnih oseb kot končnih
upravičencev.
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Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vračil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma Sklada
za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v
nadaljevanju: sklad).
4. člen
(vlaganje zahtevkov)
Občina Cerknica bo v roku štirih mesecev od poziva,
ki ga bo objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena
zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (v nadaljevanju: ZVVJTO), v Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Predlog pisne poravnave bo podan v pregled strokovni
komisiji iz 7. člena.
Pisno poravnavo sklene župan.
Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme sklada iz katerega se bodo črpala
sredstva za vračilo.
5. člen
(višina vračila)
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oziroma
dokazil posameznih upravičencev, ob upoštevanju določb
4. člena ZVVVJTO. Če med lokalno skupnostjo in upravičencem ni posebnih pogodb, se upošteva sezname, ki so
priloženi pogodbi, ki jo je lokalna skupnost sklenila s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d.
6. člen
(način in roki vračanja prispevkov)
Prejeta vračila 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
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.
7. člen
(pristojni organ)
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno strokovno
komisijo.
8. člen
(javni poziv)
Komisija bo po uveljavitvi tega odloka objavila javni
poziv za vložitev zahtevkov. V pozivu se navede:
– kriterije in merila, na podlagi katerih bo sestavljen
seznam upravičencev,
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odloka),
– roki za vložitev zahtevkov in način vložitve,
– sestavni del zahtevka in priloge v smislu listin,
– komu in kako se vlagajo zahtevki,
– rok za vračilo deleža sredstev.
Če je vlagatelj zahtevka pravni naslednik upravičencev
iz 2. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o
pravnem nasledstvu.
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V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji izročiti skupno pisno
pooblastilo, s katerim pooblaščajo enega od njih, da jih bo v
postopku zastopal kot njihov skupni predstavnik. Razdelitev
sredstev med dediči ni več stvar občine.
9. člen
(seznam upravičencev)
Komisija na podlagi javnega poziva fizičnim in pravnim
osebam skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti pripravi
seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi vlog upravičencev, evidenc in
podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo občina, krajevna
skupnost ali druge pravne in fizične osebe.
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način (oglasna deska Občine Cerknica, oglasne deske posameznih krajevnih skupnosti) v rokih, ki jih določa ZVVJTO.
10. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo
neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Uradni list Republike Slovenije
občinske uprave ter v prostorih krajevnega urada Rakek
vsako sredo od 7. do 16. ure, in sicer 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo in o tem obvestila občane na krajevno
običajen način.
IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko podajo v času
javne razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek v knjigo pripomb v tajništvu Urada župana
občine Cerknica v času uradnih ur ter v prostorih krajevnega
urada Rakek vsako sredo od 7. do 16. ure.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-54/2002
Cerknica, dne 2. oktobra 2002.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni
občinski organ.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34001-3/2002
Cerknica, dne 2. oktobra 2002.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

4270.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu za del območja urejanja
C12-8S Tičnica na Rakeku

Na podlagi 37. 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 ter. 18/93, 47/93,
71/93, 29/95 in 44/97) in statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
19. redni seji dne 2. 10. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem
načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica
na Rakeku
I
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu
za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku, ki ga je
izdelalo podjetje PRIMIS d.d., Vrhnika, Tržaška cesta 23,
1360 Vrhnika v avgustu 2002.
II
Osnutek bo razgrnjen v pritličju stavbe Občinske uprave, Cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica, v delovnem času

DIVAČA
4271.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 in
16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99)
je Občinski svet občine Divača na 34. redni seji dne 26. 9.
2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Divača
1. člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača.
Občina Divača po določbah tega odloka nastopa kot
zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam kot dejanskim upravičencem do vračila teh vlaganj.
Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem
prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot
temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02; v
nadaljevanju: zakon).
2. člen
Dejanski končni upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe (v nadaljevanju: upravičenci), ki so od
leta 1974 do 1. 1. 1995 same, preko bivše Občine Sežana
ali krajevnih skupnosti, sklepale pogodbe o investicijah v
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača, in
sicer s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v
nadaljevanju: komisija).

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo dediči enega izmed sebe
pooblastiti, da jih bo zastopal v postopku. Skupno pisno
pooblastilo je potrebno izročiti komisiji. Razdelitev sredstev
med dediči ni več stvar občine.

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

10. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in
podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala
komisija.

5. člen
Upravičenci morajo komisiji najkasneje v štirih mesecih
od uveljavitve tega odloka posredovati vsa dokazila o vlaganjih (pogodbe, računi, virmani).
Na posamezni zaokroženi celoti, kjer se je gradilo telefonsko omrežje in sta kot pogodbeni stranki nastopali krajevna skupnost in pravni predniki Telekoma Slovenije d.d.,
lahko krajevna skupnost poda zahtevek za vračilo za vse
vlagatelje skupaj.
Krajevna skupnost mora komisiji dati na vpogled dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so bila prikazana sredstva dejansko vložena.
Seznam upravičencev objavi komisija na krajevno običajen način po postopku kot ga določa zakon.
6. člen
Delež vračila, ki pripada posameznemu upravičencu,
se ugotavlja na podlagi dokazil o vlaganjih in podatkov iz
sklenjenih pogodb.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih
priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina
dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko
služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.
Na osnovi ugotovitve vloženih sredstev posameznega
upravičenca in določb 4. člena zakona bo komisija izračunala višino sredstev za vračilo.
7. člen
Upravičencem na določeni zaokroženi celoti (krajevna
skupnost, vaški odbor) so lahko vrnjena sredstva v celoti ali
le del teh namenijo v investicije, ki so za kraj pomembne.
Občina Divača mora sredstva vrnjena iz naslova vlaganj
iz samoprispevka in podobno, ki so bila vložena v izgradnjo
telefonskega omrežja, uporabiti izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana.
8. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca
ali druga veljavna listina, iz katere je jasno razvidno, da gre
za vlaganja v izgradnjo telefonskega omrežja.
Občina vrača deleže upravičencem pod pogojem in v
rokih, ki jih določa zakon.
9. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega
odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34/04
Divača, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

4272.

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

Na podlagi 24. zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94, 17/97) in 16. člena statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača
na 34. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Divača
1
S tem sklepom se določa kriterije za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača.
2
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanije v višini 60 SIT za dobljeni glas.
3
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini
40 SIT za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji
volilne kmpanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu glasovanja, upravičena
do povrnitve stroškov v višini 40 SIT za vsak glas dobljen na
ponovnem glasovanju.
4
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega
proračuna v roku 30 dni od predložitve poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
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5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34/01
Divača, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

4273.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
občinske volilne komisije

Na podlagi 33., 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 Divača (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 34. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju občinske
volilne komisije
1
Tanjo Cerkvenik, roj. 12. 7. 1976, Škoflje 4, 6217
Vremski Britof, se razreši s funkcije namestnika člana občinske volilne komisije.
Vlasto Parapat, roj. 27. 3. 1965, Bogomirja Magajne
3, 6215 Divača, se razreši s funkcije člana občinske volilne
komisije.
2
Za namestnika predsednika občinske volilne komisije
se imenuje Tanja Cerkvenik, roj. 12. 7. 1976, Škoflje 4,
6217 Vremski Britof.
Za člana občinske volilne komisije se imenuje Pavel
Škamperle, roj. 27. 8. 1939, Kajuhova 1, 6215 Divača.
Za namestnika člana Občinske volilne komisije se imenuje Adrijan Premrl, roj. 14. 1. 1943, Senožeče 82/b,
6224 Senožeče.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34/07
Divača, dne 29. septembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

4274.

Sklep o javnem dobru

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 34. redni
seji dne 26. 9. 2002 sprejel naslednji
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SKLEP
1
Ugotovi se, da parceli:
– št. 1040/06, k.o. Divača,
– št. 1039/02, k.o. Divača,
vpisani v seznam javnega dobra, ne služijo več kot
zemljišče v splošni rabi.
2
Navedeni parceli se odpišeta iz seznama javnega dobra za k.o. Divača, in pripišeta k vložni številki iste k.o., kjer
je vknjižena lastninska pravica Občine Divača.
3
Predlog za spremembo v zemljiški knjigi pripravi in
podpiše župan.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34/06
Divača, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

4275.

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

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni
samoupravi – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Divača na 34. redni seji dne 26. 9. 2002
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 45/99) se v 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. členu besedi
del plače v ustreznem sklonu nadomestita z besedilom “plačilo za opravljanje funkcije” v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se v zadnjem stavku črta “in volilne komisije”.
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena se za besedo člena doda
besedilo “(brez njegovega dodatka za delovno dobo)”.
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Št.

4. člen
V prvem stavku prvega odstavka 5. člena se za besedo
“župana” doda vejico in besedilo “brez njegovega dodatka
za delovno dobo”.
5. člen
V prvem stavku prvega odstavka 6. člena se za besedo
“župana” doda vejico in besedilo “brez njegovega dodatka
za delovno dobo”.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40502-2/01
Dol pri Ljubljani, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

6. člen
V drugem in tretjem odstavku 7. člena se na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo “v skladu z zakonom”.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi: “Člani volilnih
organov imajo pravico do nagrade v skladu z zakonom.”
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34/05
Divača, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI
4276.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, št. 56/98 in št. 61/99) in 20. in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95,
odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96, odl. US 44/98 –
odl. US 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in
59/99, odl. US 70/00) 16. člena statuta Občine Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet občine
Dol pri Ljubljani na 32. seji dne 25. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto
2002 (Uradni list RS, št. 97/01), se spremeni 3. člen, ki se
glasi:
“3. člen
Prihodki proračuna za leto 2002 znašajo 448,040.938
SIT.
Prihodki proračuna in prenesena sredstva preteklih let
se razporedijo na:
Tekoče odhodke
Tekoče transfere
Investicijske odhodke
Investicijske transfere

166,935.000 SIT
176,615.000 SIT
128,550.000 SIT
45,206.852 SIT“

4277.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B 9 Dol

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno
besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 32. seji
dne 25. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
B 9 Dol
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B9 Dol (Uradni list RS, št. 70/98) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in
doda naslednje besedilo: “in spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B9
Dol, ki jih je izdelal Arhe, d. o. o. Židovska steza 4, Ljubljana, pod št. 66/2002 v maju 2002. “
2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Meje morfoloških enot v območju urejanja z oznako
BO 9/1 Dol so določene v grafičnem delu sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev izdelanih v maju
2002 in prikazanih v načrtih PKN v merilu 1: 5000“.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V območju urejanja BO 9/1 Dol veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:
V morfoloških enotah 3C/1 in 3C/2 je za zagotovitev
enotnega koncepta organizacije, oblikovanja in ureditve območja zahtevana kompleksna obravnava morfološke enote,
kot strokovna podlaga za izdelavo lokacijskih dokumentacij.
V morfološki enoti 3C/1 je ob novi povezovalni cesti
dovoljena dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov z dopustnim javnim programom v pritličju. Maksimalni gabarit javnih
objektov je (K) P + 3 + M.
V morfološki enoti 3C/2 je dovoljena tudi gradnja
objektov z večjim številom stanovanj brez javnega programa v pritličju, maksimalnega gabarita (v celoti vkopana K) +
P + 1 + M, z upoštevanjem splošnih določil odloka za
novogradnje.
4. člen
V 11. členu se v tretji alinei črta besedilo: “in okolje“.
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5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-2/98-02
Dol pri Ljubljani, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

4278.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in
10. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 72/98, 101/00 in 97/01) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 32. seji dne 25. 9. 2002
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2003
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2003 znaša 0,1037 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003. Sklep se objavi tudi v Uradnem vestniku Občine Dol
pri Ljubljani.
Št. 42306-0008/2002
Dol pri Ljubljani, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

GRAD
4279.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
12/00 in 24/01) je Občinski svet občine Grad na 35. redni
seji dne 6. 9. 2002 sprejel
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ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Grad
I. UVODNO DOLOČILO
1. člen
Ta odlok določa upravičence, zavezance, način, postopke ter pogoje vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Grad.
Občina Grad po določbah tega odloka nastopa kot
zavezanec za vračila vlaganj fizičnim in pravnim osebam na
območju bivše Krajevne skupnosti Grad.
II. UPRAVIČENCI
2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so fizične in pravne osebe z območja Občine
Grad, ki so preko takratne krajevne skupnosti, v obdobju od
leta 1974 do 1994, združevali sredstva in delo za izgradnjo
telekomunikacijskega omrežja in na podlagi sklenjenih pogodb s takratnimi predniki današnjega Telekoma Slovenije,
d. d., pridobili telefonski priključek.
Občina Grad bo samo za upravičence, ki so preko
takratne Krajevne skupnosti Grad sklepali pogodbe s PTT
organizacijo oziroma kasneje s Telekomom, d.d., uveljavljala vračilo vlaganj. Ostali občani in pravne osebe, ki so
direktno sklepali pogodbe oziroma naročniška razmerja s
PTT organizacijo oziroma Telekomom, d.d., morajo sami
vlagati zahtevke za vračilo sredstev pri Skladu za vračanje
vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju:
sklad).
III. VIŠINA VRAČILA
3. člen
Upravičencem bo glede na njihov prispevek vrnjen sorazmerni delež od zneska, ki ga bo Občina Grad prejela iz
sklada.
V prispevek, ki so ga upravičenci vložili v telekomunikacijsko omrežje in za katerega so upravičeni za vračilo sorazmernega dela, ne štejejo sredstva, ki so bila za te namene
plačana iz samoprispevka.
IV. ZAVEZANCI ZA VRAČILO
4. člen
Zavezanec za vračilo na podlagi zakona o vračanju
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS,
št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon) je Republika Slovenija,
Občina Grad pa je neposredni zavezanec za vračilo vlaganj
za tiste občane in pravne osebe, ki so sklepali pogodbe s
PTT organizacijo oziroma Telekomom, d.d., preko Krajevne
skupnosti Grad in izpolnjujejo vse pogoje in kriterije za vračanje, ki ji določa zakon.
5. člen
Vsa dejanja in aktivnosti v zvezi z vlaganjem zahtevkov
Občine Grad pri skladu opravlja komisija za vodenje aktivnosti na področju vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko

Uradni list Republike Slovenije

Št.

omrežje, ki jo je imenoval občinski svet na seji dne 19. 4.
2002.

JESENICE
4280.

6. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina,
druge pravne ali fizične osebe.
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot
dejanski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen način, v rokih, ki jih določa zakon.

V. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ
7. člen
Občina bo vračala sredstva posameznim upravičencem na podlagi njihove vloge in dokazil o pravici do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje. Poziv k oddaji
vlog bo objavljen na krajevno običajen način.
Kot dokazilo zadostuje sklenjena pogodba upravičenca ali druga verodostojna listina, iz katere je jasno
razvidno, da gre za vlaganje v telekomunikacijsko omrežje.
8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega
odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu. V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime
ene od njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma
njihov skupni predstavnik.
9. člen
Komisija bo o vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in podobno) odločala v skladu s tem odlokom in zakonom.
10. člen
Občina bo upravičencem sredstva vrnila v deležih,
sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih
določa zakon.

VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo neposredno določbe zakona, ki ureja to področje.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni
občinski organ.

Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar univ. dipl. ek. l. r.

Spremembe in dopolnitve odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju Občine Jesenice

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS,
št. 33/95) ter 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 43. redni
seji dne 26. 9. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Jesenice
1. člen
V odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 56/99) se spremeni 19. člen
tako, da se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, tako,
da se 19. člen glasi:
»Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec v skladu s projektom. Uporabnik ne
sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan od pristojnega organa.
Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za
njihove redne preglede in za menjavo.
Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave
obračunskega vodomera bremenijo uporabnika v obliki
števnine, ki jo upravljavec mesečno zaračunava uporabnikom.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 23. člena odloka tako, da
se glasi:
“Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri
v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na
priključku.
Občinski svet daje soglasje k ceni za porabljeno vodo
in števnino na predlog upravljavca javnega vodovoda, če z
drugimi predpisi ni določeno drugače.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-22/2002
Jesenice, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 854/2002
Grad, dne 6. septembra 2002.
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4281.

Spremembe in dopolnitve pravilnika za
vrednotenje programov športa v Občini Jesenice

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list
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RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Jesenice na 43. seji
dne 26. 9. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
za vrednotenje programov športa
v Občini Jesenice
1. člen
V pravilniku za vrednotenje programov športa v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 53/99) se v 2. členu četrta
alinea dopolni tako, da se glasi:
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Jesenice.
2. člen
V 3. členu se prva alinea dopolni tako, da se glasi:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s
sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost,
oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano
športno dejavnost,
– društva, ki imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:
1. interesna športna vzgoja otrok in mladine
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)
4. vrhunski šport
5. kakovostni šport
6. športna rekreacija
7. šport invalidov
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
9. delovanje zvez športnih društev
10. informatika in založništvo v športu
11. propagandna dejavnost v športu.
4. člen
V 5. členu se v prvem odstavku besedilo: strokovna
služba pri Športni zvezi Jesenice zamenja z besedilom: Zavod za šport Jesenice.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
Predlog zavoda za šport obravnava komisija za program športa, ki jo imenuje župan Občine Jesenice (v nadaljevanju: komisija). Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev in ga posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s
sklepom. Komisijo imenuje in razrešuje župan občine. Mandat komisije je 4 leta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
Komisija je sestavljena iz sedmih članov v sestavi:
– en predstavnik občinske uprave,
– en predstavnik pristojnega odbora,
– pet predstavnikov dejavnosti športa v občini, ki jih
županu predlaga Športna zveza Jesenice.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
Pogodba mora vsebovati naslednje elemente:
– vsebino in obseg programov
– čas realizacije programa
– pričakovani dosežki in rezultati
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– obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna
– druge medsebojne pravice in obveznosti
– način nadzora nad realizacijo programa in namensko
porabo sredstev
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-1/99
Jesenice, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

4282.

Pravilnik o enkratni socialni denarni pomoči za
novorojence v Občini Jesenice

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), 10. in 104. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet
občine Jesenice na 43. seji dne 26. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o enkratni socialni denarni pomoči
za novorojence v Občini Jesenice
1. člen
Pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči
(v nadaljnjem besedilu: pomoč) za novorojence v občini
Jesenice, določa višino pomoči, upravičence, pogoje za
pridobitev pomoči ter postopek za uveljavljanje pomoči.
2. člen
Pomoč je socialna kategorija in je namenjena družinam
za pokrivanje stroškov ob rojstvu otroka. Višina pomoči znaša v letu 2003 20.000 SIT. Višina se vsako leto valorizira z
letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin ter zaokroži na
tisoč SIT.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je eden od staršev
novorojenca pod naslednjimi pogoji:
– da sta upravičenec in otrok državljana RS in imata
stalno bivališče v Občini Jesenice
– da prejema denarno socialno pomoč, starševski dodatek ali republiško štipendijo (socialno), ki jo izplačuje Zavod za zaposlovanje.
4. člen
Upravičenci uveljavljajo pomoč na podlagi pisne vloge,
ki jo najkasneje tri mesece po rojstvu otroka vložijo na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve občine
Jesenice.
Vlogi je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do pomoči
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– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do pomoči
– številko računa, naziv banke in davčno številko novorojenca
– odločbo o prejemanju denarne socialne pomoči, starševskega dodatka ali štipendije.
5. člen
Pomoč se nakaže na račun novorojenca v 30 dneh po
prejetju vloge.
6. člen
Roki iz 4. in 5. člena štejejo od dneva, ko je vloga
popolna.
7. člen
Za zagotovitev enotne evidence o dodeljenih socialnih
pomočeh, se o dodeljeni pomoči obvesti Center za socialno
delo Jesenice.
8. člen
Pomoč se izjemoma na podlago mnenja Centra za
socialno delo ali patronažne službe lahko dodeli tudi v funkcionalni obliki.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.
Št. 012-7/2002
Jesenice, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KAMNIK
4283.

Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini
Kamnik

Na podlagi 40. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98, 68/00 in 21/02) in 16. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01)
je Občinski svet občine Kamnik na 30. seji dne 25. 9. 2002
sprejel

ODLOK
o lokalnem turističnem vodenju v Občini Kamnik
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Kamnik določa
program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje
obiskovalcev na območju Občine Kamnik skladno z ustreznim programom turističnega vodenja.
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II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenja obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših znamenitosti na
področju Občine Kamnik, je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled pri Agenciji za razvoj turizma in
podjetništva v Občini Kamnik (v nadaljevanju: agencija).
Posebni programi turističnega vodenja pa obsegajo,
skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti na področju Občine Kamnik kot
npr. naravnih lepot, etnografskih, zgodovinskih in drugih
znamenitosti, arhitekturnih in umetniških del ter poti življenja
in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
4. člen
Vodenje obiskovalcev po standardnem programu iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka je redni ogled,
če poteka po vnaprej določenem časovnem razporedu in ga
organizira agencija.
Naročen ogled pa je vodenje obiskovalcev po standardnem ali po posebnem programu, ki časovno ni vnaprej
določen in ga organizirajo poleg agencije tudi organizatorji
potovanj (pravne osebe in podjetniki posamezniki).
Organizatorji potovanj vse naročene oglede pred začetkom izvajanja najavijo pri agenciji. Najava vsebuje ime
organizatorja, število obiskovalcev, ime vodnika ter številko
licence.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
TURISTIČNEGA VODENJA
5. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja oseba, ki
opravi strokovni preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti, ki ga v sodelovanju z Društvom turističnih vodnikov Slovenije določi agencija.
K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični
in praktični del – samostojno strokovno vodenje, se lahko
prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in
znanje enega tujega jezika za stopnjo končane srednješolske izobrazbe.
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja tudi oseba, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
Dejavnost turističnega vodenja opravlja tudi oseba, ki
se je v preteklih letih udeležila izobraževalnih seminarjev za
vodenja na območju Občine Kamnik in je na osnovi tega v
zadnjih dveh letih opravila najmanj dvajset ur vodenja.
6. člen
Strokovno usposobljenost preverja komisija, ki jo imenuje agencija.
7. člen
Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 5. člena
tega odloka, pridobi naziv lokalni turistični vodnik Občine
Kamnik (v nadaljevanju: lokalni turistični vodnik). Agencija
mu za dve leti izda izkaznico lokalnega turističnega vodnika,
ki jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost turističnega
vodenja. Agencija izda lokalnemu turističnemu vodniku tudi
priponko, ki jo mora ob opravljanju dejavnosti turističnega
vodenja nositi na vidnem mestu.
Agencija lahko za nadaljnji dve leti podaljša veljavnost
izkaznice, če lokalni turistični vodnik v zadnjih dveh letih
opravi najmanj dvajset ur vodenja.
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8. člen
Lokalni turistični vodnik se vpiše v register lokalnih
turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Kamnik in vsebuje
naslednje podatke:
– ime in priimek,
– prebivališče,
– rojstni podatki,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti ter
znanju tujih jezikov.
Lokalni turistični vodnik začne opravljati dejavnost iz 2.
člena tega odloka po vpisu v register lokalnih turističnih
vodnikov.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna
oseba in samostojni podjetnik posameznik, če naročen
ogled zaupa osebi, ki ni lokalni turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje oseba, ki
izvaja naročen ogled in ni lokalni turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje oseba oziroma organizacija, ki izvaja naročen ogled, ki ni evidentiran pri
agenciji.
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Če osebe iz prvega odstavka tega člena ne posredujejo v tem roku zahtevanih podatkov za vpis v register, se po
preteku tega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja na območju Občine Kamnik.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinski
redarji in občinski inšpektorji.
Denarne kazni, pobrane na podlagi določil tega odloka, so prihodek občinskega proračuna.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-9/01
Kamnik, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

4284.

Sklep o višini pavšalnih zneskov za plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2002

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Agencija določi program strokovne usposobljenosti iz
5. člena tega odloka v roku dveh mesecev od uveljavitve
tega odloka.
11. člen
Agencija imenuje komisijo iz 6. člena tega odloka v
roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
12. člen
Agencija določi obliko in vsebino izkaznice ter priponke iz 7. člena tega odloka v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
13. člen
Občina Kamnik vzpostavi register lokalnih turističnih
vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
14. člen
Agencija vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih ter o tem pošlje letno poročilo Občini Kamnik. Evidenca
mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi podatke, ki jih
določa 8. člen tega odloka.
15. člen
Osebe, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Občini Kamnik in so vpisane v
seznam turističnih vodnikov pri agenciji, so dolžne v roku
dveh mesecev od uveljavitve tega odloka posredovati Občini
Kamnik vse podatke iz 8. člena tega odloka za vpis v register.
Z dnem vpisa v register pridobijo osebe naziv lokalni
turistični vodnik, izkaznico lokalnega turističnega vodnika in
priponko.

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 3/89 in Uradni list
RS, št. 44/97), 9. člen odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št.
47/95, 11/97, 7/00, 93/00, 54/01) in 16. člen statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je
Občinski svet občine Kamnik na 30. seji dne 25. 9. 2002
sprejel

SKLEP
o višini pavšalnih zneskov za plačilo nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
1. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske površine, ki so prejeli poziv
za napoved površin, pa napovedi niso oddali, se določi
obveznost plačila pavšalnega zneska nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 10.000 SIT.
2. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila, ki jih komisija
za stavbna zemljišča opredeli kot manjše poslovne subjekte, ki so prejeli poziv za napoved površin, pa napovedi
niso oddali, se določi obveznost plačila pavšalnega zneska nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini
50.000 SIT.
3. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila, ki jih komisija za
stavbna zemljišča opredeli kot večje poslovne subjekte, ki
so prejeli poziv za napoved površin, pa napovedi niso
oddali, se določi obveznost plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po predhodnem ugotovitvenem
postopku, po dejanskem stanju oziroma po dejanskih površinah.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08201-5/01
Kamnik, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

4285.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Kamnik

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 47/99, 40/01) je Občinski svet občine Kamnik
na 30. seji dne 25. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (v nadaljnjem
besedilu: pomoč za razvoj).
2. člen
Pomoč za razvoj malega gospodarstva Občine Kamnik se zagotavlja iz občinskega proračuna, višino pomoči
pa za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o
proračunu.
3. člen
Pomoč za razvoj malega gospodarstva se dodeljuje v
obliki nepovratnih sredstev.
4. člen
Pri dodelitvi pomoči za razvoj se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali
sredstva Evropske unije) je pomoč dodeljena.
Prejemnik pomoči za razvoj je dolžan ob prijavi na javni
razpis podati izjavo, da za določen namen projekt ni dobil
državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil
iz drugih virov.
II. OBLIKE POMOČI
5. člen
Ukrepa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
oziroma obliki pomoči sta subvencioniranje obrestne mere
za dodeljevanje kreditov in pospeševanje zaposlovanja.
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1. Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje
kreditov
6. člen
Subvencioniranje obrestne mere se lahko nameni za
materialne in nematerialne investicije.
7. člen
Subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
Do subvencije niso upravičena podjetja v težavah.
Subvencija se lahko dodeli le, če predstavljajo spodbudo za izvedbo nameravane investicije oziroma so zanjo nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dobiti pomoči za
projekte, ki so že izvedeni oziroma se izvajajo.
8. člen
Višina obrestne mere za kredite in delež subvencioniranja obresti se določi v javnem razpisu, glede na obrestne
mere, ki veljajo za tovrstne kredite pri banki, s katero se
pogodba sklepa.
Višina kredita ne sme presegati 50% predračunske
vrednosti investicije.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči ne sme presegati
50% upravičenih stroškov posameznega projekta investicije.
9. člen
Upravičeni stroški za dodelitev subvencije so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč in
pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih
prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa opreme – osnovnih sredstev;
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc,
know-how, nepatentirano tehnično znanje).
10. člen
Trajanje subvencije se določi ob vsakem razpisu glede
na pogoje banke, s katero se sklepa pogodba o medsebojnem sodelovanju, vendar ne sme biti daljša od 7 let.
11. člen
Do subvencije so upravičeni samostojni podjetniki ter
majhna in srednje velika podjetja.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00). Pri samostojnih podjetnikih se ti
pogoji smiselno upoštevajo.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori in kraj investicije prosilca morajo biti na območju Občine Kamnik.
12. člen
Subvencije se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg
pogojev bančne organizacije in določil tega pravilnika izpolnjujejo naslednje kriterije:
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki v
občini niso razvite;
– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta v obstoječih
proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
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– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnost, ki zagotavlja sodoben tehnološki in ekološko neoporečen delovni proces.

nim povprečjem zaposlenih v podjetju leto pred odobritvijo pomoči za razvoj.

13. člen
Občina za sodelovanje pri postopkih subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov na osnovi
zbiranja in analize ponudb izbere najugodnejšo bančno
organizacijo, s katero sklene pogodbo, kjer so določene
medsebojne pravice in obveznosti, višina kreditnega potenciala ter višina subvencije.

III. JAVNI RAZPIS

2. Pospeševanje zaposlovanja
14. člen
Pomoč za pospeševanje zaposlovanja se dodeli za:
– odpiranje novih delovnih mest;
– pospeševanje samozaposlovanja;
– zaposlovanje mladih.
15. člen
Pomoč se dodeli za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili
zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve. Brezposelna
oseba mora izpolnjujejo naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje najmanj en mesec pred dnem zaposlitve (razen za prvo zaposlitev);
– ima stalno prebivališče v Občini Kamnik;
– sedež dejavnosti mora biti v Občini Kamnik;
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v
koledarskem letu.
16. člen
Pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša
20 točk.
Pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe na novo delovno mesto za nedoločen čas, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za statistiko prijavljena kot brezposelna
oseba znaša 15 točk.
Pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe na novo delovno mesto za nedoločen čas, ki ji je to prva zaposlitev,
znaša 15 točk.
17. člen
Višino pomoči za zaposlovanje za posamezno leto
določi občinski svet. Vrednost točke vsako leto določi
župan na predlog občinske uprave.
Višina pomoči za zaposlovanje ne sme biti višja kot
je nujno potrebno za dosego namena iz 14. člena pravilnika ter mora biti enkratna.
V primeru, da višina zaprošenih sredstev presega
zagotovljen obseg pomoči za zaposlovanje, se višina odobrenih pomoči oziroma vrednost točke sorazmerno zniža.
18. člen
Upravičeni stroški za dodelitev pomoči za zaposlovanje so stroški povezani z odprtjem delovnega mesta.
19. člen
Novo odprta delovna mesta in samozaposlitve morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.
Izpolnitev kriterija novih delovnih mest se ugotavlja
na osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celolet-

20. člen
Pomoč za razvoj se dodeljuje na osnovi javnega razpisa.
Župan Občine Kamnik sprejme sklep o razpisu in
pogojih za pridobivanje pomoči za razvoj in ga objavi v
javnem glasilu.
21. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– določbo tega pravilnika, na osnovi katere župan
sprejme sklep;
– namene za katere se dodeljuje pomoč za razvoj po
javnem razpisu;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva objave in naslov na katerega se
vložijo prijave;
– pogoje pod katerimi se pomoč za razvoj dodeljuje;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k zahtevku;
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi pomoči
za razvoj.
22. člen
Vloge za dodelitev pomoči za razvoj obravnava komisija
za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan. O dokončni
odobritvi odloča občinska uprava s sklepom, ki ga prosilcem in banki posreduje v osmih dneh po odločitvi.

IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Prejemniki pomoči za razvoj morajo sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi vrniti če, občinska uprava
in pristojni organi nadzora ugotovijo, da:
– pomoč za razvoj ni bila namenjena za upravičene
stroške;
– novo delovno mesto ni trajalo dve leti.
24. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini Kamnik (Uradni list
RS, št. 2/96 in 45/97) v določbah, ki se nanašajo na
malo gospodarstvo.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 3002/02
Kamnik, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
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Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople
vode za namene daljinskega ogrevanja

Svilanit d.d., Kovinarska 4 Kamnik na podlagi soglasja Občinskega sveta občine Kamnik z dne 25. 10. 2001
in 26. 2. 2002 v skladu z uredbo o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 29/01 in 33/02)
objavlja

Št.

3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kamnik, dne 8. oktobra 2002.
Svilanit d.d.
glavni direktor
Bogomil Wiegele l. r.

CENIK
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja
1. člen
V Svilanit d.d. Kamnik se določi nova cena toplotne
energije:
– variabilni del cene 7.014,19 SIT/MWh,
– priključna moč – fiksni del cene 202,22 SIT/kW/mesec.
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cena z
dne 1. 5. 2002.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kamnik, dne 8. oktobra 2002.
Svilanit d.d.
glavni direktor
Bogomil Wiegele l. r.

4287.

Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople
vode za namene daljinskega ogrevanja

Svilanit d.d., Kovinarska 4 Kamnik na podlagi soglasja Občinskega sveta občine Kamnik z dne 25. 10. 2001
in 26. 2. 2002 v skladu z uredbo o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 29/01 in 33/02)
objavlja

CENIK
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja
1. člen
V Svilanit d.d. Kamnik se določi nova cena toplotne
energije:
– variabilni del cene 7.410,59 SIT/MWh,
– priključna moč – fiksni del cene 202,22
SIT/kW/mesec.
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cena z
dne 1. 10. 2002.
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KOČEVJE
4288.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99,
53/99 – popravek in 73/02) je Občinski svet občine Kočevje na 32. redni seji dne 23. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Kočevje
1. člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kočevje (v nadaljevanju: vračilo vlaganj).
Občina Kočevje po določbah tega odloka nastopa kot
zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam kot dejanskim upravičencem do vračila teh vlaganj.
Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem
prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot
temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v
nadaljevanju: zakon).
2. člen
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in
pravne osebe z območja Občine Kočevje, za katere je občina ali krajevna skupnost sklepala pogodbe o investicijah v
telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma
Slovenije, d.d., v obdobju, določenim z zakonom.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v
nadaljevanju: komisija).
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti in druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in
na način kot ga določa zakon.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu
upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
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pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v višini, določeni v zakonu.
Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda
pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.

poglavji VI. (prehodne določbe) in VII. (kazenske določbe)
ter se nadomestita z novim poglavjem, ki se glasi:

7. člen
Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v
rokih, ki jih določa zakon.

17. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščena plakatna in oglasna mesta ter reklamne plakate, morajo v roku
enega meseca po uveljavitvi tega odloka zaprositi za izdajo
ustreznega dovoljenja, ki je navedeno v 3., 11. ali 14.
členu, sicer pooblaščena oseba odredi odstranitev plakatnega oziroma oglasnega mesta ali reklamnega objekta na
stroške lastnika, lastnik pa se kaznuje tudi za prekrške po
18. členu tega odloka.

8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega
odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od
njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov
skupni predstavnik.
9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in
podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala
komisija ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo splošni
upravi postopek.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-3/01-103
Kočevje, dne 24. septembra 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4289.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
plakatiranju in oglaševanju na območju Občine
Kočevje

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96 – odl. US, 61/96 – odl.
US, 35/97, 45/97 – odl. US, 73/97 – odl. US, 87/97,
73/98, 31/00, 33/00 – odl. US, 24/01), 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96
– odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US,
16/99 – popravek odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – odl. US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – odl.
US, 51/02) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02) je Občinski svet
občine Kočevje na 32. redni seji dne 23. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
plakatiranju in oglaševanju na območju Občine
Kočevje
1. člen
V odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97) se v celoti črtata

“VI. PREHODNE IN KAZENSKE DOLOČBE

18. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba
ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki nima ustreznega dovoljenja iz 3., 4., 11., 14. ali 17. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
19. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki krši
določbe 7. ali 8. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
20. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznik,
na mestu prekrška, če krši določbe 8. člena tega odloka.
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena na
mestu prekrška izterja pooblaščena oseba Občine Kočevje.
O plačani denarni kazni se izda potrdilo.
21. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki krši določbe 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013–3/0 –0115
Kočevje, dne 24. septembra 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4290.

Pravilnik za sofinanciranje programov na
področju kmetijstva na območju Občine Kočevje

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet
občine Kočevje na 32. redni seji dne 23. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
za sofinanciranje programov na področju
kmetijstva na območju Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z
odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje so predvidena za naslednje namene:
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,
– spodbujanje preusmerjanja kmetij iz ustaljenega načina
kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
– investicije in tehnološke posodobitve na kmetijah,
– razvoj dopolnilnih dejavnosti,
– preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč,
– preprečevanje škode zaradi divjadi,
– ohranjanje staleža živali,
– združevanje kmetijskih zemljišč,
– zavarovanje kmetijskih površin pred elementarnimi
nesrečami,
– pospeševanje društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in
pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Kočevje, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in
izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se
izvajajo na območju Občine Kočevje.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje se dodelijo upravičencem v obliki subvencij.
Sredstva se dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu tega
pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov.
Višina dodeljene pomoči ne sme presegati dovoljene
intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije
začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del
potrebno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti
obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
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6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Kočevje v obliki javnega razpisa na krajevno običajen način.
Razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih 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 pridobitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava komisija, ki jo imenuje župan Občine Kočevje. Komisija pripravi predlog upravičencev za dodelitev sredstev.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča tajnik Občine Kočevje oziroma druga oseba, ki jo za to pooblaščena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa organu, ki
je sklep izdal. Odločitev župana je dokončna.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so razdeljeni
na naslednja področja:
1. Umetno osemenjevanje
Namen:
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije ohranjati stalež živali.
Višina pomoči:
– 2000 SIT na osemenitev oziroma največ 70% za
upravičene stroške storitev pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije,
ki opravlja storitev osemenjevanja govejih plemenic,
– koncesijska pogodba,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.
2. Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
2.1. turistična dejavnost
Namen:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja turistične dejavnosti na kmetijah, kar bo omogočilo ohranjanje življenja
na podeželju.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izdelave
projektne dokumentacije za izvedbo dopolnilnih dejavnosti
oziroma do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne
investicije (zemljišča, zgradba, oprema).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za izdelavo projektne dokumentacije,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano dopolnilno dejavnost,
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– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.
2.2. kmetijska dopolnilna dejavnost
Namen:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljše možnosti
za preživetje.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izdelave
projektne dokumentacije za izvedbo dopolnilnih dejavnosti
oziroma do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne
investicije (zemljišča, zgradba, oprema).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za izdelavo projektne dokumentacije,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano dopolnilno dejavnost,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.
3. Male agromelioracije
Namen:
Sredstva so namenjena za izvedbo manjših zemeljskih
del – do velikosti 1ha, ki ne pomenijo posega v prostor:
odstranjevanje drevesnih zarasti in grmičevja.
Višina pomoči:
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov – strojnih
ur, določenih v katalogu stroškov kmetijske mehanizacije za
tekoče leto oziroma zadnji objavljeni podatki.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– odločbo o priglasitvi del – samo tam, kjer je zahtevano z občinskim odlokom,
– kopijo katastrskega načrta z oznako parcel,
– program del, ki ga potrdi kmetijsko svetovalna služba,
– potrdilo oziroma zapisnik o izvedbi agromelioracij s
strani kmetijske svetovalne služba,
– račun o opravljenih strojnih delih ali lastno opravljene
potrebne strojne ure,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.
4. Sofinanciranje investicijskih projektov za osnovno
dejavnost
Namen:
Namen je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI in poslovne načrte) za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali –
hlevi.
Višina pomoči:
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izdelave
projektne dokumentacije v tekočem letu oziroma do 12%
upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije (zemljišča, zgradba, oprema).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun o izdelavi projektne dokumentacije,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe k predvideni investiciji,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.
5. ograjevanje kmetijskih površin za zaščito pred divjadjo
Namen:
Namen ukrepa je zaščita pridelkov pred divjadjo za
površine do velikosti 2 ha.
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Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov za nakup materiala.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– odločbo o priglasitvi del,
– kopijo katastrskega načrta z oznako parcel,
– mnenje kmetijsko svetovalne služba,
– račun o nakupu materiala,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.
6. ekološko kmetovanje
Namen:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz
ustaljenega kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave s strani pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.
7. komasacije
Namen:
Namen ukrepa je zmanjševanje razdrobljenosti parcel.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov izvedbe komasacije s
strani pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– dokazilo o izvedbi komasacije z vrisanimi parcelami
na katastrskem načrtu,
– izdan račun s strani pooblaščene organizacije,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.
8. predavanja, seminarji in delavnice
Namen:
Namen ukrepa je podpirati izobraževanje kmetov, ki jih
izvajajo verificirani izvajalci izobraževanj in neprofitna društva
s področja kmetijstva.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov najema prostora in predavatelja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili;
razvidna mora biti kotizacija kmetov – če se je izvajalec za to
odločil,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da je predloženi program namenjen vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.
9. sodelovanje in promocija izdelkov Kočevske na sejmih in drugih prireditvah v Občini Kočevje in izven
Namen:
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje in
promocije kmetijskih pridelkov.
Upravičenci:
– kmetje s statusom,
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– društva,
– zadruge in kooperative.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov stojnin na sejmih in drugih prireditvah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev
(stojnina),
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.

Št.

4291.

86 / 11. 10. 2002 / Stran 9485

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za območje urejanja S 15 –
K RINŽI v Kočevju

Na podlagi 34. 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, 18/39,
47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 - popravek in 73/02)
je Občinski svet občine Kočevje na 32. redni seji dne 23. 9.
2002 sprejel

10. zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij za
zaščito kmetijskih površin pred elementarnimi nesrečami v
kmetijstvu.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o statusu kmeta,
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne
zakonske ter poslovne obveznosti.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Kočevje
spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za
področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana.
11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi 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,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna
sredstva
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
IV. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik za
sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini
Kočevje (UradnI list RS, št. 36/02).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-2/02-135
Kočevje, dne 24. septembra 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
območje urejanja S 15 – K RINŽI v Kočevju
1. člen
(izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Občinski svet občine Kočevje je na 7. seji dne 26. 7.
1999 sprejel odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja S 15 – K RINŽI v Kočevju (Uradni list RS, št. 68/99) (v
nadaljevanju: ZN). ZN je bil izdelan s strani podjetja DIA
d.o.o.; Ljubljana pod št. 061/98.
ZN se realizira postopoma od sprejetja 1999 do danes, ko se izvajajo dela po gradbenem dovoljenu pod številko 351-02/356/2001-0413, ki ga je izdala Upravna enota
Kočevje.
Namen sprememb in dopolnitev ZN je sprememba zasnove dvoranskega objekta.
2. člen
(priprava sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag, posebnih strokovnih
podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku
priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN, subjekte,
ki sodelujejo pri pripravi in izdelavi sprememb in dopolnitev
ZN, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge, ki jih
morajo opraviti ter roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev ZN.
3. člen
(območje in strokovne podlage)
1. Območje urejanja in obseg priprave sprememb in
dopolnitev ZN.
Območje sprememb in dopolnitev ZN je določeno v odloku o zazidalnem načrtu za območje urejanja S 15 – K RINŽI v
Kočevju (Uradni list RS, št. 68/99) in se ne spreminja.
Spremembe in dopolnitve ZN morajo biti pripravljene
skladno z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegih
v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju:
ZUNDPP), z navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list RS,
št. 14/85) ter zakona o varstvu okolja (Uradni lis RS,
št. 32/93 in 1/96).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage.
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se je mora upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN so:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–1990, dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00),
– odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja S 15
– K RINŽI v Kočevju (Uradni list RS, št. 68/99),
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– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih, objektih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve itd.).
3. Posebne strokovne podlage (PSP)
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegih v prostor in navodilom o vsebini posebnih strokovnih
podlag in vsebini prostorsko izvedbenih aktov, se za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN pripravijo posebne strokovne podlage, kolikor se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je to potrebno. Izdelave novih PSP se ne
predvideva.
4. člen
(soglasja, pogoji in mnenja)
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev ZN, ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev ZN so:
– Občina Kočevje, Oddelek za okolje in prostor.
Če se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja, pogoje in soglasja tudi
drugih organov, ki niso navedeni zgoraj, se le-ta pridobe
v postopku.
Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh
od zahteve. V fazi priprave osnutka sprememb in dopolnitev ZN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev, ki so bili s strani soglasodajalcev
podani pred izdelavo osnutka. Če v predpisanem roku ne
podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z
rešitvami sprememb in dopolnitev ZN soglašajo.
5. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev ZN)
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN se izdela skladno s predhodno pripravljenimi podlagami, strokovnimi
podlagami in pridobljenimi predhodnimi mnenji in pogoji
organizacij in skupnosti ter z elementi in sestavinami, kot
jih predpisuje ZUNDPP (Uradni list SRS, št. 18/84, 7/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93 in 47/93) ter
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 14/85).
Osnutek vsebuje tekstualni in grafični del.
Po sprejetju stališč do pripomb se izdela dopolnjeni
osnutek oziroma predlog ZN, ki mora vsebovati še vsa
predpisana soglasja ter tehnične elemente za zakoličevanje objektov in gradbenih parcel z določitevijo funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se
dopolni tudi grafični del.
Vsebina sprememb ZN se nanaša na spremembo
velikosti in izgleda dvoranskega objekta, za kar bo izdelana nova idejna zasnova.
6. člen
(nosilec postopka)
Naročnika sprememb in dopolnitev ZN sta Občina
Kočevje, Kočevje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Ljubljana.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN bo določen
skladno s proceduro, ki jo določa zakon o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00).
Kot koordinator postopka priprave, izdelave, in sprejema ZN se določi župan Občine Kočevje, oziroma stro-
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kovna občinska služba – Oddelek za okolje in prostor pri
Občini Kočevje.
7. člen
(terminski plan in postopek izdelave sprememb
in dopolnitev ZN)
PSP in osnutek sprememb in dopolnitev ZN za javno
razgrnitev v 20 dneh po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev
ZN, en mesec od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
Stališča do pripomb, 10 dni po prejemu pripomb iz
javne razgrnitve.
Predlog sprememb in dopolnitev ZN s soglasji,
40 dni po prejetju stališč do pripomb podanih v javni
razgrnitvi.
Končno gradivo, 7 dni po sprejetju sprememb in
dopolnitev ZN na občinskem svetu.
Osnutek sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev ZN se pripravi na podlagi, strokovnih podlag in
posebnih strokovnih podlag, skupaj s potrebnimi soglasji, pogoji in mnenji, in na osnovi njih pripravljenih stališč,
skladno po Programu priprave sprememb in dopolnitev
ZN.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor
ugotovi, da osnutek sprememb in dopolnitev ZN vsebuje
vse sestavine opredeljene z ZUNDPP (Uradni list RS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
71/93 in 44/97), z navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list RS, št. 14/85), ter zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), ki so določene s
programom priprave, predlaga županu, da se osnutek
javno razgrne.
Župan Občine Kočevje predlaga Občinskemu svetu
občine Kočevje, da sprejme sklep o eno mesečni javni
razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN. Sklep o
javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Kočevje in KS Kočevje
mesto, za čas enega meseca od dneva objave sklepa o
javni razgrnitvi. V času javne razgrnitve se organizira javna
obravnava. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe
v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Kočevje
zavzame stališča do pripomb in predlogov in jih poda v
potrditev Občinskemu svetu občine Kočevje. Na podlagi
sprejetega sklepa o zavzetju stališč, izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN pripravi dopolnjen osnutek, na
katerega je potrebno pridobiti soglasje soglasodajalcev.
Tako izdelan predlog župan Občine Kočevje posreduje
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Kočevje.
Št. 352-59/02-141
Kočevje, dne 23. septembra 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

KOMEN
4292.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01)
je Občinski svet občine Komen na 32. redni seji, dne 26. 9.
2002 sprejel

Št.

na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-01/01-12
Komen, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Komen
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe, ki so preko 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 je pristojna komisija, ki jo
je na 24. redni seji, dne 27. 9. 2001 s sklepom imenoval
Občinski svet občine Komen.
4. člen
Komisija skupaj s predstavniki takratnih krajevnih skupnosti oziroma vaških odborov pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na
osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo
takratne krajevne skupnosti ali vaški odbori 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: ZVVJTO).
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena ZVVJTO.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca.
Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem, v
deležih sorazmernim vlaganjem oseb, pod pogojih in v rokih, ki jih določa ZVVJTO.
8. člen
Sorazmerni del vračil, ki pripadajo takratnim krajevnim
skupnostim iz naslova namenskih sredstev samoprispevka,
mora občina nameniti izključno za investicije v infrastrukturo
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4293.

Odlok o spremembi odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Komen

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01) in 85. člena poslovnika Občinskega
sveta občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski
svet občine Komen na 32. redni seji, dne 26. 9. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Komen
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 98/00 in 116/00) se:
– besedilo d) točke 12. člena spremeni in pravilno
glasi:
»z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava se izvaja dejavnost iz 2., 3. in 4. točke 4. člena
tega odloka v Komunalno stanovanjskem podjetju d.d ,Sežana«.
– besedilo e) točke 12. člena spremeni in pravilno
glasi:
» v režijskem obratu se izvajajo dejavnosti iz 5., 6., 9.,
10. in 11 točke 4. člena ter 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
in 12. točke 5. člena tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-05/02-2
Komen, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

4294.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Komen

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01) in 85. člena poslovnika Občinskega
sveta občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski
svet občine Komen na 32. redni seji, dne 26. 9. 2002
sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Komen
1. člen
V odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Komen (Uradni list RS, št. 28/99) se besedilo 2. člena spremeni in dopolni na naslednji način:
Stavek »Sedež in naslov izdajatelja je: Občina Komen,
Komen 126/a, Komen.« se spremeni tako, da glasi »Sedež
in naslov izdajatelja je: Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen.«
Za stavkom iz prejšnjega odstavka se doda stavek »Sedež
in naslov uredniškega odbora je Komen 86, 6223 Komen.«
2. člen
Besedilo 3. člena se dopolni: za stavkom »Lahko izide
tudi kot dvojna ali izredna številka.« se doda stavek »Glasilo
se uvršča v informativni tisk.«
Za stavkom »Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini.« se doda stavek »Distribucijo preko Pošte
Slovenije uredi in plača Občina Komen.«
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih
dogodkih iz življenja in dela v Občini Komen, o delu občinskega sveta, občinske uprave, društev, osnovne šole, vrtca, itd.,
lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi prostor objav in razpisov za potrebe Občine Komen.«
4. člen
Za členom 5. se doda člen 5.a, ki glasi:
»Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Komen.
Vsebina glasila vključuje:
– izbor objektivnih in celovitih informacij z vseh področjih življenja in dela v Občini Komen,
– vse o delu občinskega sveta, nadzornega odbora,
drugih organov, odborov in komisij v občini,
– prispevke učencev iz osnovne šole in otrok iz vrtca,
– vse o delu društev in drugih organizacij.«
5. člen
Besedilo 6. člena se dopolni na naslednji način:
Za stavkom »Uredniški odbor imenuje občinski svet, na
predlog župana v soglasju s komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.« se doda stavek »Tako odgovorni
urednik kot uredniški odbor delujeta avtonomno.«
6. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da glasi: »izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja medija prijaviti glasilo
pri pristojnem ministrstvu v razvid medijev.«
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 06202-12/02
Komen, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4295.

Sklep o delovanju in pristojnostih Turistično
informacijskega centra Štanjel

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01), je Občinski svet občine Komen na
32. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o delovanju in pristojnostih Turistično
informacijskega centra Štanjel
1. člen
S tem sklepom se določa delovanje in pristojnosti Turistično informacijskega centra Štanjel za potrebe razvoja turizma na območju Občine Komen.
2. člen
Ime centra je: Turistično informacijski center Štanjel,
skrajšano ime TIC Štanjel.
Sedež TIC je: Komen 86, 6223 Komen, posluje pa na
naslovu Grad Štanjel, Štanjel.
3. člen
Turistično informacijski center Štanjel opravlja naslednje aktivnosti:
– spremlja zakonodajo s področja svojega delovanja in
pripravlja predloge za sprejem na občinskem svetu,
– zbira in ažurira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev,
– nudi brezplačne informacije obiskovalcem,
– skrbi za promocijo,
– sprejema obiskovalce,
– izvaja lokalno turistično vodniško službo,
– pridobiva mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične
ponudbe,
– sprejema in posreduje pritožbe obiskovalcev v zvezi
s turistično ponudbo pristojnim organom,
– sodeluje s turističnimi društvi ter ponudniki gostinskih in turističnih storitev ter z drugimi turističnimi centri,
– sodeluje pri organizaciji turističnih prireditev, sejmov
ipd.,
– prodaja spominke, vstopnice, revije ipd.,
– pripravlja programe turistične ponudbe,
– vodi evidenco prenočitev na območju Občine Komen.
4. člen
TIC deluje znotraj Občinske uprave občine Komen.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 06202-12/02-4
Komen, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

4296.

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

Na podlagi 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta
Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet
občine Komen na 32. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Komen
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet
občine Komen.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini kot je določeno v 2. točki tega sklepa,
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 župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer do
višine določene v 2. točki tega sklepa za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju, v
višini določeni v 2. točki tega sklepa za vsak dobljeni glas.
5. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali kampanje za župana oziroma kandidat za župana mora
v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in
računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih
sredstvih za volilno kampanjo.
6. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju občinske
kampanje za volitev članov občinskega sveta ali za volitve
župana oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo vrnejo iz občinskega proračuna v treh mesecih po predložitvi dokončnega poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Vsi zneski iz tega sklepa, ki določajo višino povrnitve
stroškov za volilno kampanjo, se za vsake volitve revalorizirajo v skladu z 32. členom zakona o volilni kampanji.

Št.
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8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-12/02-11
Komen, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

4297.

Sklep o razpisu naknadnega referenduma

Na podlagi 16. in v skladu s 76. členom statuta Občine
Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine
Komen na 9. izredni seji dne 7. 10. 2002 sprejel

SKLEP
o razpisu naknadnega referenduma
1
Razpisuje se naknadni referendum za šolski okoliš podružnične šole Štanjel o katerem se bo odločalo na podlagi,
na Občinskem svetu občine Komen, že sprejetega odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja – Stjenka Komen.
2
Naknadni referendum se razpisuje za celotno območje
Občine Komen.
3
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami
na katerih je naslednje referendumsko besedilo:
»Ali ste za to, da ostane šolski okoliš podružnične šole
Štanjel v okviru centralne šole Dutovlje in se s tem razveljavi
nov odlok o ustanovitvi Osnovne šole Antona Šibelja – Stjenka Komen, sprejet 9. 3. 1999, v delu, ki je štanjelski okoliš
priključil OŠ Komen.«
4
Za dan razpisa referenduma se določi 10. 10. 2002.
5
Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 2002 od 7. do 19.
ure na naslednjih voliščih:
Volišče št. 1 Brestovica pri Komnu št. 55, prostor vaške skupnosti, kjer glasujejo volivci, ki imajo stalno bivališče
v naseljih Brestovica pri Komnu in Vale.
Volišče št. 2 Vaški dom Brje pri Komnu, kjer glasujejo
volivci, ki imajo stalno bivališče v naseljih Brje pri Komnu in
Škofi.
Volišče št. 3 Coljava št. NH (stanovanjska hiša Trobec
Pavlo in Erna), kjer glasujejo volivci, ki imajo stalno bivališče
v naseljih Gabrovica pri Komnu in Coljava.
Volišče št. 4 Kulturni dom Gorjansko (kotiček), kjer glasujejo volivci, ki imajo stalno bivališče v naseljih Gorjansko,
Klanec pri Komnu in Nadrožica.
Volišče št. 5 Vaški dom Hruševica, kjer glasujejo volivci, ki imajo stalno bivališče v naselju Hruševica.
Volišče št. 6 Kulturni dom Ivanji Grad, kjer glasujejo
volivci, ki imajo stalno bivališče v naseljih Ivanji Grad in
Zagrajec.
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Volišče št. 7 Vaški dom Kobjeglava št. 75, kjer glasujejo volivci, ki imajo stalno bivališče v naseljih Kobjeglava in
Tupelče.
Volišče št. 8 Kodreti št. 10, prostori vaške skupnosti
Gornja Branica, kjer glasujejo volivci, ki imajo stalno bivališče v naseljih Kodreti, Koboli, Dolanci, Čehovini, Večkoti in
Trebižani.
Volišče št. 9 Zadružni dom Komen št. 118 (kotiček),
kjer glasujejo volivci, ki imajo stalno bivališče v naseljih
Komen, Divči, Preserje pri Komnu in Mali dol.
Volišče št. 10 Sveto št. 68, (stara šola), kjer glasujejo
volivci, ki imajo stalno bivališče v naselju Sveto.
Volišče št. 11 Stara šola Škrbina, kjer glasujejo volivci,
ki imajo stalno bivališče v naseljih Škrbina, Rubije in Šibelji.
Volišče št. 12 Zadružni dom Štanjel št. 59/A, kjer glasujejo volivci, ki imajo stalno bivališče v naseljih Štanjel,
Kobdilj, Lukovec, Lisjaki in Čipnje.
Volišče št. 13 Vaški dom Tomačevica, kjer glasujejo
volivci, ki imajo stalno bivališče v naselju Tomačevica.
Volišče št. 14 Volčji Grad št. 30 (stanovanjska hiša),
kjer glasujejo volivci, ki imajo stalno bivališče v naselju Volčji
Grad.
6
Pravico glasovanja na naknadnem referendumu ima
vsak državljan Republike Slovenije in tujec, ki je na dan
glasovanja dopolnil 18 let in mu ni odvzeta poslovna sposobnost in ima v Občini Komen stalno prebivališče.
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volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta tako, da se:
– spremeni se 6. člen in na novo glasi:
»Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje
oziroma za člane državnega sveta posredujejo predlagatelji
občinski komisiji mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
najpozneje do 45 dni pred dnevom glasovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu in ga dostavi županu občine.«
– v 7. členu se v četrtem stavku beseda »navzočih«
nadomesti z besedo »opredeljenih«; v petem stavku pa se
za besedo »večine« doda beseda »opredeljenih«
– v 8. členu v četrtem stavku beseda »navzočih« nadomesti z besedo »opredeljenih«; v petem stavku pa se za
besedo »večine« doda beseda »opredeljenih«
– 10. člen se spremeni in na novo glasi:
»Predstavnik kandidature se določi izmed članov občinskega sveta.«
– 11. člen se črta
– v 12. členu se beseda »navzočih« nadomesti z besedo »opredeljenih«.
2
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 00607-04/02-2
Komen, dne 7. oktobra 2002.

7
Sestavni del sklepa o razpisu naknadnega referenduma je odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Šibelja – Stjenka Komen, sprejet na Občinskem svetu občine Komen 9. 3. 1999 (Uradni
list RS, št. 17/99).

Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

KOZJE
8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 640-06/98-105
Komen, dne 7. oktobra 2002.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

4298.

Sklep o spremembi pravil za izvolitev
predstavnikov v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01) in 14. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) je Občinski svet občine Komen
na 9. izredni seji dne 7. 10. 2002 sprejel

SKLEP
o spremembi pravil za izvolitev predstavnikov v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter
za določitev kandidata za člana državnega sveta
1
Občinski svet občine Komen sprejema in potrjuje spremembe pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za

4299.

Pravila za volitve predstavnika v volilno telo za
volitve člana državnega sveta in za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) in na podlagi 16. člena statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 31. redni seji dne 3. 10. 2002
sprejel

PRAVILA
za volitve predstavnika v volilno telo za volitve
člana državnega sveta in za določitev kandidata
za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika
Občine Kozje v volilno telo 5. 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 v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektor) ter
lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja
in izvolitev ter predlaganje kandidatov za člana državnega
sveta in določitev kandidata.
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4. člen
Kandidate za elektorja ter za člana državnega sveta
lahko predlaga vsak član sveta.

Št.

13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema pravil na seji
občinskega sveta in se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta in enega kandidata
za elektorja.
Predlogu morajo predložiti soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja
oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji
komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje 48 dni pred dnem glasovanja do 12. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
7. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki
ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred kandidatom,
ki ga želi voliti.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim
glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred kandidatom,
ki ga želi voliti.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen
V primeru, da sta dva ali več kandidatov za elektorja
oziroma člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako
za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki
se opravi takoj na seji občinskega sveta.
Žreb izvede komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
10. člen
Če je za kandidata za člana državnega sveta določen
župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan. Če
je za kandidata za člana državnega sveta določen podžupan, se za predstavnika kandidature določi izmed prisotnih
na seji najstarejši član občinskega sveta, ki ni na kandidatni
listi.
11. člen
Župan mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja
predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenega elektorja in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen
Ta pravila sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino
navzočih članov občinskega sveta.
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Št. 06202-31-002/02
Kozje, dne 3. oktobra 2002.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

KRANJ
4300.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 2002

Na podlagi 29. in 57. 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), 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 18. in 100. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96 in 35/00) je Občinski svet mestne občine Kranj na 35. seji dne 2. 10. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine
Kranj za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2002 (Uradni list RS, št. 108/01) se spremeni tretji odstavek
11. člena tako, da se glasi:
Splošni del proračuna MO Kranj se za leto 2002 na ravni
podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

II.
40

SKUPAJ PRIH. (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij

7,011.326
6,014.350
4,854.434
3,564.504
878.440
411.490
1,159.916

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve

7,37.278
1,873.860
342.660
48.491
1,454.584
28.125

392.762
30.856
20.620
61.877
653.801
921.156
314.238
606.918
10.900
10.900
64.920
64.920
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41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

42
43

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Uradni list Republike Slovenije
2,647.687
88.071
954.308

10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00,
100/00, 16/02 in 51/02) je Svet mestne občine Kranj na
35. seji dne 2. 10. 2002 sprejel

131.696
1,473.612
2,509.963
2,509.963
805.768
805.768

UREDBO
o merilih za določanje plač direktorjev javnih
zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj

–825.952

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
skupina/podskupina kontov
IV.
75

V.
44

VI.

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

112.594
112.594
112.594

–
–
17.500
17.500

–
17.500

–
95.094

C) RAČUN FINANCIRANJA
skupina/podskupina kontov
VII.
50

ZADOLŽEVANJE (50)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

–
–
–

VIII.
55

ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

–
–
–

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)

730.858

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

825.952

–730.858

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40205-0001/01-45/01
Kranj, dne 2. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

4301.

Uredba o merilih za določanje plač direktorjev
javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in
agencij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina
Kranj

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00) ter na podlagi 44.
člena in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,

1. člen
Ta uredba določa plačilne razrede, v katere se razvrščajo količniki za določitev osnovne plače direktorjev javnih
zavodov javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih
ustanoviteljica je Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: direktorjev), in merila za določitev teh količnikov.
2. člen
Za določitev osnovne plače direktorjev se določijo naslednji plačilni razredi oziroma količniki: 4,50, 4,75, 5,00,
5,25, 5,50, 5,75, 6,00, 6,25, 6,50, 6,75, 7,00, 7,25,
7,50, 7,75, 8,00, 8,25, 8,50.
3. člen
Delovna mesta direktorjev se razvrstijo v plačilne razrede iz prejšnjega člena te uredbe na podlagi naslednjih kriterijev: zahtevane strokovne izobrazbe, zahtevnosti dela in
pomembnosti javnega zavoda.
Na razvrstitev delovnih mest po prejšnjem odstavku vpliva zahtevana strokovna izobrazba z največ 40%, zahtevnost
dela z največ 40% in pomen javnega zavoda z največ 20%.
4. člen
Pri razvrščanju delovnih mest direktorjev se v okviru
kriterija “strokovna izobrazba” upoštevajo poleg zahtevane
stopnje šolske izobrazbe tudi potrebna dodatna funkcionalna znanja.
V okviru kriterija “zahtevnost dela” se upošteva zlasti
odgovornost (predvsem materialna odgovornost in odgovornost za pravilnost strokovnih odločitev), velikost javnega
zavoda, javnega podjetja, javnega sklada in agencije in obseg storitev.
V okviru kriterija “pomen javnega zavoda” se upošteva
ali je dejavnost javnega zavoda, javnega podjetja, javnega
sklada in agencije namenjena območju:
– Mestne občine Kranj,
– več občin,
– države.
5. člen
Na podlagi teh meril določene osnovne plače direktorjev ne smejo presegati plače župana.
6. člen
Župan razporedi delovna mesta direktorjev v plačilne
razrede in določi količnik za določanje osnovne plače direktorja posameznega zavoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1102-0002/2002-43/06
Kranj, dne 2. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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4302.

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve članov
svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96 in 35/00) ter na podlagi 44.
člena in 19.a 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) je Svet mestne občine Kranj na
35. seji dne 2. 10. 2002 sprejel

Št. 00608-0001/2002-43/06
Kranj, dne 2. oktobra 2002.

ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj

4303.

1. člen
S tem odlokom se določa število članov svetov krajevnih skupnosti ter določa volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.
2. člen
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
1. Svet krajevne skupnosti Besnica 7
2. Svet krajevne skupnosti Bitnje 7
3. Svet krajevne skupnosti Bratov Smuk 7
4. Svet krajevne skupnosti Britof 7
5. Svet krajevne skupnosti Kranj-center 7
6. Svet krajevne skupnosti Čirče 7
7. Svet krajevne skupnosti Golnik 7
8. Svet krajevne skupnosti Gorenja Sava 7
9. Svet krajevne skupnosti Goriče 7
10. Svet krajevne skupnosti Hrastje 7
11. Svet krajevne skupnosti Huje 7
12. Svet krajevne skupnosti Jošt 7
13. Svet krajevne skupnosti Kokrica 7
14. Svet krajevne skupnosti Mavčiče 7
15. Svet krajevne skupnosti Orehek-Drulovka 7
16. Svet krajevne skupnosti Planina 7
17. Svet krajevne skupnosti Podblica 5
18. Svet krajevne skupnosti Primskovo 7
19. Svet krajevne skupnosti Predoslje 7
20. Svet krajevne skupnosti Stražišče 7
21. Svet krajevne skupnosti Struževo 7
22. Svet krajevne skupnosti Tenetiše 7
23. Svet krajevne skupnosti Trstenik 7
24. Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp 7
25. Svet krajevne skupnosti Zlato polje 7
26. Svet krajevne skupnosti Žabnica 7
3. člen
Vsaka krajevna skupnost v Mestni občini Kranj je volilna enota za volitve članov svojega sveta krajevne skupnosti.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi članov sveta krajevnih skupnosti in volilnih enot za
prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 57/96).

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

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

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96 in 35/00) ter na podlagi
določil zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 18/94, 13/95, 36/96 in 86/99), zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91 in 4/93) in 100.b člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02) je Svet
mestne občine Kranj na 35. seji dne 2. 10. 2002 sprejel

SKLEP
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega sklepa.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupana.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Mestne
občine Kranj, ki sodi v drugo skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 8,5. Županu pripada dodatek za
opravljanje funkcije v višini 60% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini ter dodatek za delovno dobo v skladu
z zakonom.
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Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Plača podžupana se oblikuje v višini največ 80% plače
župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja
poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo v višini 40% plače župana.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Mestne občine Kranj.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega sklepa je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega
zneska, ki ga določa zakon.
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Sejnina za posamezno sejo znaša 10% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana za
predsednika oziroma največ 10% plače župana za člana.
Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega
možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%
– kot plačo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

6. člen
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače
župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta
določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je
opravil, in sicer za:
– udeležbo na seji občinskega sveta 70%,
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta 20%,
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je 10%.
Z odločbo v skladu s tem sklepom se določi plača
člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo
vodi občinska uprava.

11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisom.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti.
Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

7. člen
Odločbo o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

12. člen
Pravica iz 12. člena tega sklepa uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Za službeno
potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave oziroma načelnik oddelka župana.

III. NAGRADE
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu.

13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo v proračunu.
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14. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu. Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
15. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Določbe 9. člena tega sklepa, ki se nanašajo na člane
komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin
članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij,
odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali
župan.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 15/99).
18. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14301-0001/99-43/06
Kranj, dne 2. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

4304.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 682/2, pot, k.o.
Pševo

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00) in 5. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Svet mestne občine Kranj na 28. seji dne 14. 11. 2001 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču
parcelna številka 682/2, pot, k.o. Pševo
I
Javno dobro preneha obstajati na zemljišču parcelna
številka 682/2, pot, v izmeri 52 m2, k.o. Pševo, vpisano v
seznam I, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
II
Lastninska pravica na zemljišču parcelna številka
682/2, pot, v izmeri 52 m2, k.o. Pševo se vpiše za Mestno
občino Kranj.
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III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 46601-0025/01-43/05
Kranj, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

4305.

Pravilnik o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne
občine Kranj

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) 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 2. 10. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Mestne občine Kranj
1. člen
S tem pravilnikom 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 na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju:
vračilo vlaganj).
Mestna občina Kranj po določbah tega pravilnika nastopa kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam kot dejanskim upravičencem do vračila teh
vlaganj.
Mestna občina Kranj postane zavezanec z dnem prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
2. člen
Upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe z območja Mestne občine Kranj, za katere je Mestna
občina Kranj ali krajevna skupnost z njenega območja sklepala pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s
pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d..
Po tem pravilniku so upravičenci lahko tiste osebe, ki
so sklenile zgoraj navedene pogodbe v obdobju od leta
1974 do 1. 1. 1995.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega pravilnika posebno komisijo
(v nadaljevanju: komisija).
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.
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5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in
na način kot ga določa zakon.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu
upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v višini, določeni v zakonu.
Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda
pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov
Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: predstavnikov MOK) v
volilno telo 9. volilne enote za izvolitev člana državnega
sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega
sveta – predstavnika lokalnih interesov.
2. člen
Svet mestne občine Kranj glede na določbe 40. in 41.
člena zakona o državnem svetu izvoli v volilno telo 9. volilne
enote enajst predstavnikov (v nadaljevanju: “elektorjev”) ter
lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.

3. člen
Predloge za kandidate za elektorje oziroma kandidata
za državni svet lahko predlaga vsaka politična stranka oziroma lista, zainteresirane organizacije ali občani Mestne občine Kranj.

8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega
pravilnika, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od
njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov
skupni predstavnik.

4. člen
Predlagatelji morajo pisno sporočiti predloge iz prejšnjega člena teh pravil Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sveta mestne občine Kranj najkasneje
osem dni pred sejo Sveta mestne občine Kranj, na kateri se
glasuje o listi elektorjev ter o predlogu za kandidata za
državni svet.
Predlogu morajo biti priloženi osebni podatki in soglasje kandidata.

9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in
podobno) bo v skladu s tem pravilnikom in zakonom odločala komisija.

5. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
oblikuje predlog za enega kandidata za člana državnega
sveta in ga predloži v potrditev Svetu mestne občine Kranj
najkasneje na dan seje Sveta mestne občine Kranj, na kateri
se glasuje o listi elektorjev ter o predlogu za kandidata za
državni svet.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
oblikuje listo enajstih kandidatov za elektorje in jo predloži v
potrditev Svetu mestne občine Kranj najkasneje na dan seje
Sveta mestne občine Kranj, na kateri se glasuje o listi elektorjev ter o predlogu za kandidata za državni svet.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja pristojni
občinski organ.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42502-0002/2002-43/01
Kranj, dne 2. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

4306.

Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine
Kranj v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta

Svet mestne občine Kranj je na podlagi 14. in
15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS,
št. 44/92) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 43/95, 33/96 in 35/00) na 35. seji dne 2. 10.
2002 sprejel

PRAVILA
za izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter
za določitev kandidata za člana državnega sveta

6. člen
Svet mestne občine Kranj javno glasuje o listi elektorjev iz prejšnjega člena teh volilnih pravil. Predlog je izglasovan, če za listo glasuje večina vseh opredeljenih članov
sveta.
Če predlog liste ni bil izglasovan, se zadeva vrne pristojni komisiji, ki nemudoma pripravi nov predlog in ga predloži svetu.
7. člen
Svet mestne občine Kranj javno glasuje o predlogu za
kandidata za državni svet. Predlog je izglasovan, če zanj
glasuje večina vseh opredeljenih članov sveta.
Če predlog za kandidata za državni svet, ki ga je predložila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni bil sprejet, se zadeva vrne pristojni komisiji, ki nemudoma pripravi nov predlog in ga predloži svetu.
8. člen
Predstavnik kandidata za člana državnega sveta je župan Mestne občine Kranj.
9. člen
Predstavnik kandidata mora najkasneje 30. dan pred
dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam
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izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta z vsemi potrebnimi podatki oziroma prilogami.
10. člen
Ta pravila veljajo z dnem sprejema na seji Sveta mestne
občine Kranj.
Št. 02003-0001/2002-43/06
Kranj, dne 2. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KRIŽEVCI
4307.

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

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02), 75. in 85. člena
poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na 31.
seji dne 26. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Križevci
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na
območju Občine Križevci.
2. člen
Sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Križevci se zagotavljajo
iz sredstev proračuna Občine Križevci.
3. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik pospeševanja kmetijstva za posamezno obdobje določi Občinski svet
občine Križevci z odlokom o proračunu za tekoče leto, na
osnovi letnega programa, katerega pripravijo zaposleni na
občinski upravi ob sodelovanju odbora za kmetijstvo.
4. člen
Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pravilnika
poteka preko javnih razpisov upravičencem, ki se objavijo
na krajevno običajen način. V primerih, ki jih določa ta
pravilnik se sredstva lahko dodeljujejo tudi preko neposrednih pisnih vlog.
5. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
Občine Križevci se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strokovnega izobraževanja za potrebe
kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovalnih premij za kmetijske pridelke;
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– testiranje škropilnih naprav;
– analizo voluminozne krme;
– sofinanciranje zdravstvene preventive v čebelarstvu;
– umetno osemenjevanje krav in telic;
– sofinanciranje zavarovanja govedi;
– sofinanciranje osemenjevanja in pripusta kobil;
– sofinanciranje nakupa semena bikov melioratorjev;
– sofinanciranje strniščnih dosevkov;
– regresiranje obrestne mere na posojila za investicije
in obnovo opreme na področju prašičereje.
6. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so kmetje, društva
in zveze društev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma
storitve za kmetijstvo in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Občini Križevci.
Sredstva namenjena razvoju kmetijstva se dodeljujejo
na podlagi javnega razpisa. V objavi je potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo intervencijska sredstva za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev za posamezen namen,
– upravičence do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo razpoložljiva sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti
k predpisanem obrazcu.
Vloge za izplačilo sredstev javnega razpisa uveljavljajo
upravičenci iz prvega odstavka v svojem imenu oziroma
njihovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun.
7. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti
iz javnega razpisa, občina ne plačuje obresti.
8. člen
Vloge obravnava občinska uprava in jih predloži v obravnavo Odboru za kmetijstvo občine Križevci. Na podlagi mnenja Odbora za kmetijstvo občine Križevci se odloči o vlogi s
sklepom oziroma na podlagi sklenjene pogodbe, ki jo morajo upravičenci skleniti v roku, ki ga določi Odbor za kmetijstvo občine Križevci, sicer izgubijo pravico do odobrenih
sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o
plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih
ukrepov.
Občinska uprava ima od posameznega prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih
sredstev.
9. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
10. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za
namene, ki so določeni v pogodbi oziroma sklepu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve interventnih sredstev navajal neresnične
podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila občine upravičencu do dneva vračila.
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11. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da
namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mogoča
ali če se v obdobju med prijavo in podpisom pogodbe oziroma
izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za pridobitev
sredstev, o tem obvestiti zaposlene v občinski upravi.
12. člen
Upravičenec je dolžan podati izjavo da za določen namen
ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. V
primeru, da pa je prejel navedena sredstva je dolžan navesti
višino prejetih sredstev in priložiti ustrezno dokumentacijo.
13. člen
Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta
predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč
nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave.
14. člen
Občina Križevci izplačuje upravičencem sredstva samo
do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. Če se
v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se
vloge v drugem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za določeni namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
15. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli
pred dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti tega pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo po obstoječem načinu.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 320-01/31-02-937
Križevci, dne 26. septembra 2002.
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2. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku deset dni do uveljavitve tega odloka posebno komisijo. Komisijo sestavljajo predstavnik Občinske uprave občine Ljutomer
in predstavniki krajevnih skupnosti. Komisijo vodi tajnik občine.
3. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.
4. člen
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na
način kot ga določa zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ter določb 4. člena zakona.
6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba, računi in
druge verodostojne listine ali dokumenti upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih
določa zakon.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-7/-02
Ljutomer, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

LJUTOMER
4308.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99,
20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 38. redni seji
dne 27. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se določa način sestave upravičencev
za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način
ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoje in roke vračila.

4309.

Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za
kulturo in izobraževanje Ljutomer

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in na podlagi 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in
20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 38. seji dne
27. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in
izobraževanje Ljutomer
1. člen
Občina Ljutomer, kot ustanoviteljica javnega zavoda
Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer (Uradni list RS,
št. 43/93, 39/98, 26/00 in 56/00; v nadaljevanju: ustanoviteljica) s tem odlokom določa način in pogoje prenehanja
Zavoda za kulturo in izobraževanje, saj se zavod razdeli na
dva zavoda ali drugo organizacijsko obliko upoštevajoč do-
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ločila 16. in 19. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01; ZKnj-1).
2. člen
Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer razdeli program na dva nova zavoda oziroma drugo organizacijsko
obliko, in sicer:
– splošna knjižnica Ljutomer in
– izobraževanje odraslih.
Z dokončno razdelitvijo Zavoda za kulturo in izobraževanje Ljutomer iz prvega odstavka tega člena preneha delovati Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer, vsled česar
je ustanoviteljica zavoda dolžna sprejeti akta o ustanovitvi
obeh zavodov ali drugo organizacijsko obliko iz prvega odstavka tega člena v skladu z določili 8. člena zakona o
zavodih in določil sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci (Uradni list RS, št. 57/00).
Novoustanovljeni zavod, ki bo opravljal knjižnično dejavnost se šteje kot javna služba katere izvajanje je v javnem
interesu in je v enakem obsegu delovanja kot je določeno v
sporazumu o premoženjsko delitveni bilanci ter ne spreminja mreže delovanja programa splošne knjižnice.
3. člen
Razdelitev premoženja iz 2. člena tega odloka se opravi na podlagi inventurnega stanja in zaključnega računa zavoda za leto 2002, ki ga sprejme Svet zavoda na podlagi
predhodnega soglasja ustanoviteljice.
4. člen
Pri razdelitvi programov zavoda se razporedijo tudi zaposleni. Delavci, ki opravljajo naloge v sedanjem zavodu
preidejo programsko v dva nova zavoda oziroma drugo organizacijsko obliko in nadaljujejo delo v novem zavodu z
vsemi pravicami in odgovornostmi na podlagi zakona, ki so
jih imeli pred razdelitvijo tega zavoda.
Akte iz prvega odstavka tega člena sprejmeta zakonita
zastopnika obeh na novo ustanovljenih zavodov oziroma
organi druge organizacijske oblike, na podlagi predhodnega soglasja ustanoviteljice.
5. člen
Javni zavod Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
je dolžan poslovati do vpisa obeh novoustanovljenih zavodov oziroma druge organizacijske oblike v sodni register in
njegovim izbrisom iz sodnega registra.
6. člen
Vse postopke za razdelitev javnega zavoda Zavod za
kulturo in izobraževanje Ljutomer in ustanovitev dveh novih
zavodov oziroma druge organizacijske oblike za izvajanje
sedanjih programov zavoda iz 2. člena tega odloka, vodi
direktor sedanjega javnega zavoda na način in pogojih določenimi s tem odlokom.
Direktor sedanjega zavoda opravlja naloge in pooblastila na podlagi tega odloka do izteka mandata.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 67-6/02
Ljutomer, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

Št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Ljutomer

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 14. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01)
je Občinski svet občine Ljutomer na 38. seji dne 27. 9.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi
prebivalstva s plinom v Občini Ljutomer
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o oskrbi prebivalstva s
plinom v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 51/97; v nadaljevanju: osnovni odlok).
2. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 16. člena osnovnega odloka tako, da se v celoti glasi:
“Prodajno ceno plina potrjuje občinski svet občine Ljutomer v delu, ki se nanaša na strošek koncesionarja in višini
% kala.
V primeru, da se prodajna cena plina spremeni zaradi
zakonsko določenih predpisov (davki, takse, nabavna cena
plina), ki jih sprejme Vlada RS, potrjuje ceno plina župan
Občine Ljutomer.
Prodajna cena se potrjuje na podlagi koncesijske pogodbe in se izraža v SIT.”
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-05/02
Ljutomer, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

4311.

Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini
Ljutomer

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99 – odl. US,
70/00 in 51/02) in 14. člena statuta Občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine
Ljutomer na 38. seji dne 27. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o financiranju političnih strank v
Občini Ljutomer
1. člen
Politične stranke (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki so
kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobijo sredstva iz proračuna občine,
sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.
Stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev
enega člana sveta lokalne skupnosti.

Stran

9500 / Št. 86 / 11. 10. 2002

Uradni list Republike Slovenije

2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank iz 1. člena tega pravilnika, se določi v proračunu
Občine Ljutomer za posamezno proračunsko leto tako, da
skupna višina sredstev ne presega 0,6% sredstev, ki jih ima
Občina Ljutomer opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih
in zakonskih nalog za to leto.

B)
C)

Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja

VIII.
IX.
X.
XI.

Zadolževanje
Odplačila dolga
Neto zadolževanje
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih

3. člen
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank,
se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči
odstotka določenega v drugem členu tega pravilnika.

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.

4. člen
Sredstva se strankam nakazujejo mesečno po dvanajstinah na njihove transakcijske račune.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu financiranja političnih strank v Občini Ljutomer
(Uradni list RS, št. 20/01).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-01-7/02
Ljutomer, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

Konto
podkonto

A)

4312.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01); zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99,
89/99) 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

70,000.000,00
– 12,000.000,00
58,000.000,00
81,012.081,05

Opis postavke

v SIT

Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)
1.164,626.139,55
Tekoči prihodki (70+71)

640,403.803

70
700
703
704

Davčni prihodki
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve

438,920.000
325670.000
48,700.000
64,550.000

71
710

Nedavčni prihodki
201,483.803,55
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
34,821.993,11
Takse in pristojbine
19,000.000
Denarne kazni
345.000
Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
Drugi nedavčni prihodki
147,316.810,44

711
712
713
714
72
720
722

METLIKA

–

73
730
74
740

Kapitalski prihodki
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
Prejete donacije
Prejete donacije iz domačih virov
Transferni prihodki
Transferni prihodki drugih
javnofinančnih institucij
II. Skupaj odhodki
(40+41+42+43)

40
400
401

30,356.674
4,800.000
25,556.674
30,000.000
30,000.000

463,865.662
463,865.662
1.141,614.058,50

Tekoči odhodki
257,683.015,50
Plače in drugi izdatki zaposlenim 47,118.015,50
Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
6,785.000
Izdatki za blago in storitve
190,680.000
Plačila domačih obresti
8,600.000
Sredstva, izločena v rezerve
4.500.000

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika
za leto 2002

402
403
409

1. člen
V odloku o proračunu Občine Metlika za leto 2002
(Uradni list RS, št. 13/02) se spremeni 3. člen tako, da se
glasi:

41
410
411

A)
I.
II.
III.

413

Tekoči transferi
Subvencije
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi

42
420

Investicijski odhodki
493,169.412
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 493,169.412

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupni prihodki
Skupni odhodki
Proračunski presežek

1.164,626.139,55
1.141,614.058,50
23,012.081,05

412

365,019.631
1,314.500
57,800.000
30,995.000
274,910.131

Uradni list Republike Slovenije

Št.

43
430

Investicijski transferi
Investicijski transferi

25,742.000
25,742.000

B)

III. Proračunski presežek ali
primanjkljaj (I.–II.)
23,012.081,05
Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751)
–
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441)

–

VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)

–

C)

VII. Skupni presežek (primanjkljaj),
prihodki minus odhodki ter saldo
prejetih in danih posojil
(I.+IV.) – (II.+V.)
23,012.081,05
Račun financiranja

500

VIII. Zadolževanje (500+501)
Domače zadolževanje

70,000.000
70,000.000

550

IX. Odplačila dolga (550+551)
Odplačila domačega dolga

12,000.000
12,000.000

X. Neto zadolževanje (VIII. – IX.)

58,000.000

XI. Spremeba stanja
na računih (VII.+X.)

81,012.081,05

XII. Sredstva na računih
iz preteklih let

83,310.155,28
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2
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 dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu.
3
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 oddanih glasov, 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 20 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
4
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 Mislinja v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu oziroma po objavi dokončnega poročila računskega sodišča.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00607-01/2002
Mislinja, dne 11. oktobra 2000.

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

Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

Št. 013-13/02
Metlika, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MISLINJA
4313.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 20. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
115/00 in 60/02) je Občinski svet občine Mislinja na
40. seji dne 11. 10. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Mislinja
1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mislinja.

MORAVSKE TOPLICE
4314.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Moravske Toplice

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in
16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) je Občinski svet občine
Moravske Toplice na 36. redni seji dne 1. 10. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Moravske Toplice
I
V Občinsko volilno komisijo občine Moravske Toplice
se imenujejo:
1. predsednik volilne komisije: Vučkič Emil, roj. 1951,
Andrejci 9/a,
2. namestnica predsednika volilne komisije: Ferencek
Irena, roj. 1950, Tešanovci 103,
3. član volilne komisije: Kuhar Štefan, roj. 1941, Moravske Toplice, Dolga ul. 79,
4. namestnik člana volilne komisije: Gorza Karel, roj.
1937, Andrejci 8,
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5. član volilne komisije: Nemec Dušan, roj. 1965,
Bogojina 139,
6. namestnik člana volilne komisije: Jančarič Štefan,
roj. 1952, Noršinci 48,
7. član volilne komisije: Novak Ludvik, roj. 1956, Ivanovci 51,
8. namestnik člana volilne komisije: Varga Milan, roj.
1960, Filovci 7.
II
Sedež Občinske volilne komisije je v prostorih Občinske uprave Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice.
III
Mandatna doba Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice je štiri leta.
IV
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 63/98) in sklep Občinskega
sveta z dne 6. 10. 1998.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 006-07/02-7/1
Moravske Toplice, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

4315.

Uradni list Republike Slovenije
5. član posebne volilne komisije: Horvath Bela, roj.
1943, Središče 6,
6. namestnik člana posebne volilne komisije: Puhan
Geza, roj. 1950, Motvarjevci 34,
7. član posebne volilne komisije: Sabotin Ladislav, roj.
1954, Prosenjakovci 87,
8. namestnik člana posebne volilne komisije: Danč
Štefan, roj. 1961, Motvarjevci 90.
II
Sedež Posebne občinske volilne komisije občine Moravske Toplice je v prostorih Občinske uprave občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226
Moravske Toplice.
III
Mandatna doba Posebne občinske volilne komisije občine Moravske Toplice je štiri leta.
IV
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 63/98).
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 006-07/02-7/2-os
Moravske Toplice, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije občine Moravske Toplice za izvolitev
članov občinskega sveta – predstavnikov
Madžarske narodne skupnosti

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in
16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) je Občinski svet občine
Moravske Toplice na 36. redni seji dne 1. 10. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
občine Moravske Toplice za izvolitev članov
občinskega sveta – predstavnikov Madžarske
narodne skupnosti
I
V Posebno občinsko volilno komisijo občine Moravske
Toplice za izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov
madžarske narodne skupnosti se imenujejo:
1. predsednik posebne volilne komisije: Rituper Ludvik, roj. 1949, Murska Sobota, Jakobovo naselje 23,
2. namestnica predsednika posebne volilne komisije:
Horvat Jolanka, roj. 1965, Moravske Toplice, Dolga ulica
206,
3. član posebne volilne komisije: Pap Evgen, roj. 1972,
Čikečka vas 41/a,
4. namestnik člana posebne volilne komisije: Kološa
Aleksander, roj. 1963, Pordašinci 6,

MURSKA SOBOTA
4316.

Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za Malo
novo ulico v Murski Soboti

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 22. in 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02)
ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne
občine Murska Sobota na seji dne 1. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o sprejetju zazidalnega načrta za Malo novo ulico
v Murski Soboti
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za Malo
novo ulico v Murski Soboti, ki ga je pod št. 202/02-ZN/MS
v marcu 2002 izdelal Rating – Atelje za projektiranje in
inženiring, Ratnik Oto dipl. inž. grad., s. p. v Murski Soboti.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje pisne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego,
potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav
in ureditev.
Tekstualni del obsega:
– splošni del,
– povzetek strokovnih podlag,
– opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih,
– soglasja pristojnih organov.
Grafični del vsebuje:
– prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov,
– prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih.
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni
načrt, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu
tega odloka in zajema zemljišča, ki so omejena na zahodu in
jugu z mejo kmetijskih zemljišč, na severu z Malo novo ulico
in na vzhodu s Panonsko ulico.
Območje zajema parcele z naslednjimi številkami:
4697/4, 4694/8 in 1547 vse k.o. Murska Sobota.
4. člen
Namenska raba površin dopušča naslednje dejavnosti
na območju zazidalnega načrta:
– bencinski servis,
– trgovina,
– mirna in čista obrt,
– splošne storitve,
– stanovanjski objekti.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO –
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj dejavnosti navedenih v 4. členu tega pod naslednjimi pogoji:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog
navedenih v 2. členu tega odloka,
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz
grafičnih prilog in jih je možno spremeniti pod navedenimi
pogoji v 13. členu tega odloka,
– strešne konstrukcije so dovoljene v obliki dvoje ali
več kapnic s kritino v opečni ali temnejši barvi in s smerjo
slemena, ki je določena v grafičnih prilogah 2. člena odloka;
razen za bencinski servis, kjer je lahko streha ravna.
– max. vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega
največ dve proizvodni, poslovni oziroma stanovanjski etaži
nad terenom ter strešne konstrukcije s primernim naklonom
(10 do 25°).
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA
6. člen
Vsi predvideni objekti morajo biti priključeni na predvideno vodovodno in mestno kanalizacijsko omrežje.

Št.
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7. člen
Morebitne tehnološke odplake iz predvidenih objektov
se predhodno očistijo v ustreznih napravah pred izpustom v
komunalno omrežje.
8. člen
Meteorne odpadne vode s streh in asfaltnih površin se
preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj vodijo v ponikovalnico.
9. člen
Situacija komunalne in cestne infrastrukture z dovozi in
dostopi je razvidna iz grafične priloge iz 2. člena odloka
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
10. člen
Predvideni objekti, ki s proizvodnjo onesnažujejo okolje s prekomernimi emisijami v zrak morajo biti opremljeni z
ustreznimi napravami v skladu z veljavno zakonodajo.
Skladišča za nevarne snovi morajo biti opremljena v
skladu z veljavno zakonodajo.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
11. člen
Prva faza izvajanja zazidalnega načrta zajema ureditev
komunalne in cestne infrastrukture na območju zazidalnega
načrta. Možna je tudi izvedba posameznih objektov, če se
hkrati z njihovo izvedbo izvede tudi vsa potrebna komunalna
oprema in naprave, ki je potrebna za normalno obratovanje
teh objektov.
Druga faza zajema gradnjo posameznih objektov odvisno od potreb in finančnih zmožnosti investitorja.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
12. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitor posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradenj objektov,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture na sosednjem območju pred začetkom gradenj,
– zagotoviti zavarovanje gradbišč,
– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju vseh
objektov zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do
onesnaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.
VIII. ODSTOPANJA
13. člen
Manjša odstopanja od grafičnih prilog so možna pod
pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka
varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno
podlago pred izdajo lokacijskega dovoljenja. Določbe tega
člena se nanašajo tudi za posege, ki niso predvideni in
prikazani v grafičnih prilogah.
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IX. NADZOR

14. člen
Nadzor nad tem odlokom opravlja Inšpektorat za varstvo okolja pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v
nadaljevanju: komisija).

15. člen
Zazidalni načrt je na vpogled vsem občanom, krajanom
in organizacijam na upravi Mestne občine Murska Sobota –
oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske
javne službe.

4. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti in
mestnih četrti pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti, mestne četrti in druge pravne in fizične osebe. Komisija določi način sestave in vsebino seznama.

16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in
na način kot ga določa zakon.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

Št. 35005-2/02
Murska Sobota, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

4317.

Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne
občine Murska Sobota

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne
občine Murska Sobota na seji dne 1. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Mestne občine Murska
Sobota
1. člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: vračilo vlaganj).
Mestna občina Murska Sobota po določbah tega odloka nastopa kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma
pravnim osebam kot dejanskim upravičencem do vračila teh
vlaganj.
Mestna občina postane zavezanec po tem odloku z
dnem prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije
kot temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02
– v nadaljevanju: zakon).
2. člen
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in
pravne osebe z območja Mestne občine Murska Sobota, za
katere je občina ali krajevna skupnost sklepala pogodbe o
investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d., v obdobju, določenem z zakonom.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu
upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih
pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v višini, določeni v zakonu.
Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda
pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Vlagatelj zahtevka dokazuje pogodbeno vrednost s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v
rokih, ki jih določa zakon.
8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega
odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od
njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov
skupni predstavnik.
9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in
podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala
komisija.
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se neposredno uporabljajo določbe zakona iz prvega člena tega
odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34500-0003/2002
Murska Sobota, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi 20. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 17. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in
76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji
dne 1. 10. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota
I
S tem sklepom so določeni kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Murska Sobota.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet in za
volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
III
Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za člane mestnega sveta imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
40 SIT za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do
povrnitve stroškov v višini 20 SIT za dobljeni glas.
V
Organizatorjem volilne kampanje za volitve v mestni
svet ali za volitve župana se na njihovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz proračuna mestne občine najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča mestnemu svetu.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00601-0003/2002
Murska Sobota, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

Št.
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Program priprave izdelave prostorske
dokumentacije (ZN) za severno obrtno
industrijsko cono mesta Murska Sobota

Na podlagi 17. člena statuta Mestna občina Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) in 34.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(ZUNDPP, Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na
seji dne 1. 10. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
izdelave prostorske dokumentacije (ZN)
za severno obrtno industrijsko cono mesta
Murska Sobota
1. člen
– Splošni podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in utemeljitvijo priprave zazidalnega načrta.
1.0. Analiza sedanjega stanja (razlog za investicijsko
namero)
V okviru RRP Pomurje 2000+ je v M. Soboti predvidena izgradnja industrijske cone v velikosti 49 ha (1. in 2.
faza), v katerih je zagotovljeno 3 ha za inkubirance, 16,98
ha (2,30 ha –1. faza in 14,68 – 2. faza) v lasti MO, v mešani
lasti je 28,34 ha (12,12 ha – 1. faza in 16,22 ha – 2. faza)
kjer je MOMS večinski lastnik, v privatni lasti je 3,71 ha
(3,28 – 1. faza in 0,43 ha – 2. faza). Odkup deleža v
mešani in privatni lasti za celoto 91,384.208,7 SIT (1. fazo
77,013.147,83 SIT in za 2. fazo 14,371.060,87 SIT).
Priprava in opremljanje – komunalna ureditev za celoto
1.471,200.000 SIT. Nezazidljive zelene – rekreacijske površine: 4,61 ha – 1. faza in 4,13 ha – 2. faza.
Za atraktivnost lokacije jo je nujno čimprej opremiti s
komunalno infrastrukturo, kar zahteva vlaganja v višini
1.471,200.000 SIT, izgraditi obvoznico z izven nivojskim
križanjem kar ocenjujemo na 852,600.000 SIT.
Območje severne obrtne industrijske cone mesta Murski Soboti zajema: 49 ha (Koristne površine) (od tega 17,71
a – 1. faza in 31,33 ha – 2. faza) od navedenih koristnih
površin, ki so predvidena za izgradnjo obrtno industrijske
cone je:
– v 100% lasti MOMS – 16,98 ha (2,30 ha – 1. faza in
14,68 ha – 2. faza),
– v 227/230 (večinskem) deležu, ki je v lasti MOMS –
28,34 ha (12,12 ha – 1. faza in 16,22 ha 2. faza),
– v privatni lasti – 3,71 ha (3,28 ha – 1. faza in 0,43
ha – 2. faza).
V sklopu cone je rezervirano tudi zemljišče za vzhodno
obvoznico mesta Murska Sobota, ki deli cono na dva dela in
obvozno, tovorno železniško progo. Zemljišča za ta dva
infrastrukturna objekta so izvzeta iz prej navedenih koristnih
površin namenjenih za obrtno industrijsko cono. Predvideva
se tudi ureditev zelenega pasu na skrajnem vzhodnem delu
predmetne cone, in sicer v velikosti 4,61 ha – 1. faza in
4,13 ha – 2. faza.
Za funkcionalno usposobitev navedenih površin (nezazidanih stavbnih zemljišč) je predvidena oziroma nujno potrebna izdelava prostorske regulacije (PIN), ki bo definiral
osnovne regulacijske parametre ureditve cone z upoštevanjem bodočih – predvidenih infrastrukturnih objektov regionalnega pomena (vzhodna obvoznica in obvozna tovorna
železniška proga). Prav tako je potrebna izvedba komunalne
infrastrukture (kolektivna in individualna komunalna oprema
in naprave). Cona je regionalnega značaja (velikost, lastništvo, lokacija).

Stran

9506 / Št. 86 / 11. 10. 2002

V proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2002 je pod proračunsko postavko št. 4208-0412 Projekta
dokumentacija SZ in zazidalni načrti predvideno financiranje
izdelave prostorske dokumentacije za komunalno ureditev
severne obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota – 1.
faza. Iz državnih sredstev je MOMS uspela pridobiti sofinanciranje (izbrani na podlagi prijave na javni razpis) v višini 75%
vrednosti izdelave ZN. Cona predstavlja logično nadaljevanje obstoječe cone. Med sedanjo in predvideno poteka
regionalna cesta Murska Sobota – Martjanci – Moravske
Toplice. Cona je v prostorskih planskih dokumentih opredeljena kot zazidljiva že več kot 10 let. Cona predstavlja v
regionalnem smislu izreden potencial tudi za večje industrijske obrate oziroma zahtevnejše investitorje. Zemljišča na
obravnavanem območju so v večinski lasti občine zato ne
pričakujemo premoženjsko pravnih ovir, kar pomeni, da je
cona primerna za relativno hitro aktiviranje.
Ker je ta cona med izvedbenimi projekti v regionalnem
razvojnem programu kotirana zelo visoko (ima velik potencial) je potrebno cono tudi čim prej prostorsko in komunalno
urediti. Predpogoj pa predstavlja ustrezno izdelana prostorska dokumentacija in tehnična dokumentacija za komunalno ureditev ter pridobljeno upravno dovoljenje. Območje
izvedbe je opredeljeno kot območje A (Pomurska) – z izrazito negativnimi kazalci skladnejšega regionalnega razvoja.
Potencial cone je z regijskega vidika izredno velik.
2.0. Opredelitev ciljev investicije
Cilj je pridobiti akt, ki bo prostorsko definiral potencialno zelo atraktivno območje severne obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota. S tem bodo ustvarjeni tudi predpogoji za fizično izvedbo komunalne opreme za cono. Predpogoji za prihod potencialnih investitorjev je urejena prostorska in tehnična dokumentacija za komunalno ureditev s
ustreznim programom komunalnega urejanja in pridobitvijo
potrebnih upravnih dovoljenj. Širši cilj pa predstavlja komunalno opremljeno območje, ki bo omogočilo potencialnim
investitorjem začetek gradnje svojih poslovnih objektov. Glede na lastništvo (večji del celotne cone je v občinski lasti) in
velikost cone je cilj občine, da z ustreznimi spodbudami
privabi potencialne investitorje in s tem izboljša zaposlitveno
strukturo, dejavnostno oživitev obrtnih in manjših industrijskih obratov in s tem preprečiti beg občanov izven Mestne
občine Murska Sobota. Zato pa je potrebno ustvariti predpogoje – prostorsko urediti območja in komunalno opremiti
zemljišča. Sedanji prostorski akt, ki ureja to območje (PUP
– prostorsko ureditveni pogoji) premalo natančno definira
oziroma regulira prostorske parametre možnih posegov v
prostor zato je potrebno pridobiti podrobnejši prostorski
akt.
3.0 Sedanje stanje z vidika investicijskega posega z
opisom problematike
Sedanje stanje kar se tiče prostorske regulative na tem
področju je sledeče:
Območje se prostorsko ureja s PUP za mesto me in
okolico, ki je precej splošen akt in ne omogoča niti komunalne ureditve območja. Kar se tiče komunalne infrastrukture na obravnavanem območju pa je cona delno komunalno
urjena le z električnim zemeljski m vodom (ter nadzemeljskim daljnovodom) ter delno z vodovodni infrastrukturo (v
manjši meri). Vse ostale komunalne vode je potrebno speljati iz obstoječe obrtno trgovske cone, ki se nahaja preko
regionalne ceste Murska Sobota – Martjanci. Predpogoj za
izdelavo programa komunalnega urejanja je sprejet PIN –
zazidalni načrt.
4.0. Predlagane variantne rešitve:
Pri izdelavi prostorske dokumentacije za tangirano cono predvidevamo v sklopu izdelave PIN-a variantne rešitve.
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2. člen
Priprava zazidalnega načrta:
– Predhodno pripravljene strokovne podlage:
· Prometna študija mesta Murska Sobota, Promet,
Seping d.o.o. in CPI d.o.o. Maribor, št. proj. 001/96-S,
junij 1997,
· Prometna študija mesta Murska Sobota, Urbanizem, Seping d.o.o. in CPI d.o.o. Maribor, št. proj. 150/97S, junij 1997,
· Študija izvedljivosti razvoja železniške proge OrmožLjutomer-Murska Sobota-Puconci, SŽ-Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d., maj 1999,
· Idejna študija Izvennivojski prehodi državnih cest
preko proge SŽ Ormož-Puconci v Murski Soboti, cesta G13, odsek 319 v km 1,300 in cesta R2-441 odsek 1298 v
km 0,075, Lineal, Maribor, št. projekta 319/99, december
1999,
· Dopolnitev prometne študije mesta Murska Sobota
z ažuriranjem prometnih obremenitev za različice cestnega
omrežja, CPI, december 1999,
· Analiza stanja prostora in priprava koncepta (scenarija) prostorskega razvoja regijskega središča – Mestne občine Murska Sobota zaradi spremembe vplivnih območij
državne infrastrukture.
– Vsebina in obseg odloka o sprejetju ZN:
Odlok o sprejetju ZN se v vsebinskem smislu pripravijo
tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela
izvleček oziroma bodo pripravljene v skladu z:
– zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP) (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97),
– navodilom o potrebnih strokovnih podlagah in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85).
· Izdelava PIA – ZN za severno obrtno industrijsko
cono mesta Murska Sobota mora biti izdelan po predhodno
izdelani programski zasnovi, ki jo bosta pripravila izbran
ponudnik in strokovna služna naročnika (naročnik jo tudi
pismeno potrdi) in v skladu z dolgoročnim planom občine
Murska Sobota za obdobje 1986–2000 (Uradni objave, št.
24/86 in 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in
14/02) ter družbenega plana Občine Murska Sobota za
obdobje 1986–1990, (Uradni objave, št. 24/86 in 7/87
ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02).
· Izdelava prostorskega akta je potrebna ker je tangirano območje v planskih aktih opredeljen kot zazidljivo, v
PUP za mesto Murska Sobota, ki trenutno prostorsko ureja
območje (PIN/P-1) pa predvideva izdelavo PIN.
· Glede na precejšnjo velikost območja obdelave je
potrebno območje deliti v dve fazi (1. in 2. – meja je predvidena obvozna železniška proga). Za obe coni je potrebno
izdelati in prikazati osnovna urbanistična merila urejanja (javne ceste, mirujoči promet, zelene površine, komunikacijski
areali, oskrbni dostopi, gradbene linije, parcelacijo je potrebno prilagoditi možnosti združevanja parcel in predviditi možnost celične gradnje objektov, nadalje prikazati koridorje
komunalne infrastrukture, opredeliti faktorje zazidljivosti, horizontalne in vertikalne gabarite, cone hrupa, intervencijske
dostope ipd.
· Definirana regulacijska merila je potrebno tabelarično prikazati po območjih (prikaz območij, gabaritov, mejnih
vrednosti hrupa, podatki o parcelah (velikost, funkcionalna
zemljišča, javne površine, skupna funkcionalna zemljišča
znotraj cone, lastništvo, potrebne podatke za parcelacijo).
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· Grafični PIN mora biti izdelan v računalniški tehniki
in formatu, ki ga podpira Autocad 14 ali ACAD MAP (DWG).
Območje obdelave je prikazano v grafični prilogi tega
programa priprave.
– Naročnik ZN:
Naročnik ZN je Mestna občina Murska Sobota.
– Organizacija priprave odloka o sprejetju ZN
Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij in drugih posegov v prostor v skladu z 69. členom 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. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in bo
izbrana na podlagi javnega razpisa.
Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta se določi pristojna služba mestne uprave
Mestne občine Murska Sobota.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi odloka
o sprejetju lokacijskega načrta in morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta
ter soglasja k dopolnjenem osnutku lokacijskega načrta, so:
– Elektro Maribor, PE Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, enota Murska Sobota,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
enota Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,
– Cestno podjetje Murska Sobota,
– Mestne četrti Murska Sobota,
– Podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota,
– MOP, Urad RS za varstvo narave, izpostava Murska
Sobota,
– Direkcija RS za železniški promet,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– MPZ, DDC, DRSC,
– Mestni plinovodi Koper (Geoplin),
– Mestna občina Murska Sobota.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne
bo podal pogojev, se bo v skladu s 35. in 45.a členom
ZUNDPP smatralo, da nima pogojev oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
Osnutek ZN načrta, kot smiselni izvleček sestavin iz
28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora poleg obveznih določil iz
– ZUNDPP (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97)
– Navodila o potrebnih strokovnih podlagah in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– Pravilnika o vsebini geodetskih podlag za pripravo
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85)
vsebovati še:
· tekstualni del:
· splošni podatki o izdelovalcu ZN,
· vsebinsko kazalo vseh sestavin ZN,
· opis prostora in pogoji za realizacijo,
· obrazložitev in utemeljitev ZN,
· seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o površini, lastništvu, vrsti rabe in
označbo,
· načrt parcel in tehnični elementi za zakoličenje,
· možna odstopanja,
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· podatki o infrastrukturnih objektih in napravah,
· opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
· varstvo bivalnega okolja in narave (voda, zrak, tla,
biotopi),
· etape izvajanja ZN,
· usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripombami soglasodajalcev,
· ureditev prometa za čas gradnje.
b) grafični del:
– prikaz iz prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– karta s prikazom območja ZN v M 1:2500, 1:1000,
1:500,
– prikaz na topografski karti v M 1:1000 oziroma ustreznem merilu,
– pregledni situacijski načrt s prikazom namenske rabe
prostora v M 1:1000 oziroma ustreznem merilu,
– ureditvena situacija ZN v M 1:500 (1:1000) na vektorizirani, digitalni katastrski podlagi (DKN), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve,
– prikaz izključne in omejene rabe,
– objekti predvideni za odstranitev,
– situacija križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami,
– prometno tehnična situacija (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo),
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne
profile cest,
– faznost izvedbe,
– prikaz vodenja prometa za čas gradnje (preusmeritve
prometa – obvozi).
c) osnutek odloka ZN:
– meja oziroma obodna parcelacija in seznam parcel,
ki so znotraj območja obdelave,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično-arhitektonsko, krajinsko, naravovarstveno oblikovanje in oblikovanje zaradi varstva bivalnega okolja,
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih
posegov (vodenj prometa za čas gradnje, organizacija gradbišča),
– etapno izvajanje,
– obveznosti investitorja in izvajalcev.
3. člen
Sprejemanje ZN
Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka ZN:
Ko župan Mestne občine Murska Sobota ugotovi, da je
osnutek ZN skladen z vsebino iz 2. člena tega programa ter
zbrani pogoji in mnenja, predlaga Mestnemu svetu mestne
občine Murska Sobota, da sprejme sklep o javni razgrnitvi
osnutka LN. Sklep se objavi v Uradnem listu RS, gradiva pa
se razgrnejo na sedežu mestnih četrti in v prostorih Mestne
občine Murska Sobota na običajen način.
Terminski plan:
– objava javnega razpisa za izbiro izdelovalca lokacijskega načrta se izvede do 20. 9. 2002,
– izbira izdelovalca LN – do 25. 9. 2002,
– posredovanje zahtevanih podatkov sofinancerju RS
– ministrstvo za gospodarstvo – do 1. 10. 2002,
– osnutek LN se dostavi Mestni občini Murska Sobota
– najkasneje v roku 40 koledarskih dni od dneva podpisa
pogodbe,
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– sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN – november 2002,
– javna razgrnitev osnutka ZN za zbirno cesto (1 mesec),
– javna razprava o osnutku ZN za zbirno cesto (v času
javne razgrnitve),
– sprejem osnutka ZN na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota – 1. branje (februar 2003), hkrati se
sprejmejo odgovori na pripombe iz javne razgrnitve in javne
razprave,
– korekcija osnutka ZN in izdelava predloga ZN (upoštevanje na mestnem svetu akceptiranih pripomb iz javne
razgrnitve in razprave) vključno z zbiranjem soglasij (do marec 2003),
– sprejem LN v 2. branju na Mestnem svetu mestne
občine Murska Sobota (marec 2003),
– objava LN v Uradnem listu R Slovenije (marec – april
2003).
Usklajevanja:
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori
na pripombe se pripravijo do prve obravnave na mestnem
svetu Mestne občine Murska Sobota. Predlog stališč in
odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec LN v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Murska Sobota in
pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor, ki deluje v sklopu Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota.
Predlog odloka o ZN
Predlog LN, kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29.
in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora vsebovati poleg
sestavin iz 2. člena tega programa vsebovati še:
a) tekstualni del:
– ocena stroškov za izvajanje ZN,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– tehnični elementi za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe).
b) grafični del:
– zakoličbeni načrt.
c) predlog odloka:
Predlog odloka mora biti oblikovan v skladu s 44. členom navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85) in mora vsebovati:
– meje oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel,
ki se nahajajo znotraj meje obdelave,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično-arhitektonsko, krajinsko, naravovarstveno oblikovanje in oblikovanje zaradi varstva bivalnega okolja,
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih
posegov (vodenj prometa za čas gradnje, organizacija gradbišča),
– določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko
dopustne v projektni dokumentaciji z uporabo katerih pa se
ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele,
poslabšati bivalne in delovne razmere in načrtovan videz
obravnavanega območja,
– možnost etapnega izvajanja,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju ZN.
Sprejetje odloka ZN:
Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme
predlog ZN z odlokom, na predlog župana. Odlok se objavi
v Uradnem listu RS.
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4. člen
Sredstva za izdelavo ZN:
Sredstva za izdelavo ZN bo zagotovila Mestna občina
Murska Sobota v višini 25%, 75% pa RS, Ministrstvo za
gospodarstvo (sklep o izbiri na podlagi izvedenega javnega
razpisa).
5. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-0062/2002
Murska Sobota, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

PREBOLD
4320.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Prebold za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 15. in 105. člena statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet
občine Prebold na 35. seji dne 26. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Prebold
za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Prebold za leto 2001, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Prebold.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2000
so naslednji:

– prenos iz leta 2000
– prihodki
– odhodki
– proračunski presežek

SIT
97,748.696
414,711.352
442,243.360
70,216.688

3. člen
Presežek sredstev proračunskega leta 2001 v višini
70,216.688 SIT se prenese v leto 2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/02/2002-01
Prebold, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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4322.

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

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 15., 93. in 94.
člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je
Občinski svet občine Prebold na 35. seji, dne 26. 9. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Prebold za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Prebold za leto 2002
(Uradni list RS, št. 3/02 in 36/02) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Proračun Občine Prebold za leto 2002 se določa v
naslednjih zneskih:
V SIT
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki (70+71+72+73+74)
Odhodki (40+41+42+43)
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

B)
IV.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev (IV.-V.)

V.
VI.

440,528.000
597,810.000
157,282.000

–
–
–

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi pomožnih objektov za katero ni
potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in
44/97), na podlagi 1. in 6. člena, 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) navodila o merilih
za to, kar se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje
in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS,
št. 27/85), in 29. člena statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 21/99), je Občinski svet občine Prebold na 35.
redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
pomožnih objektov za katero ni potrebno
lokacijsko dovoljenje
1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov za katero ni
potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 78/02)
se v prvi točki drugega odstavka 2. člena doda nova alinea,
ki se glasi:
– izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do
50 kW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja do
posameznega porabnika in notranja preureditev kotlovnic za
priključno moč 50 kW.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Prebold, dne 26. septembra 2002.

C)
VII.
VIII.
IX.
X.

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
Povečanje (zmanjševanje) denarnih
sredstev na računih (III.+VI.-X.)

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

87,066.000
–
87,066.000
70,216.000

4323.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov ter računa financiranja, ki je sestavni del odloka.«
2. člen
Spremeni se 20.a člen, ki se glasi:
“Občina Prebold v letu 2002 najame dolgoročni kredit
za izgradnjo telovadnice v Osnovni šoli Prebold v skupni
višini 87,066.000 SIT.”
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/03/2002-01
Prebold, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju
kapacitete obstoječih priključkov na javno
vodovodno omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena
statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 34. seji dne 18. 7. 2002. sprejel

ODLOK
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno vodovodno
omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje (v
nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno vodovodno omrežje.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Prebold in v
upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javni vodovod se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do 16m3/mesec 85.000 SIT
– za vikend, klet, zidanico do 16m3/mesec125.000 SIT
– za samostojne garaže do 3m3/mesec
kjer je nujen samostojni priključek
85.000 SIT
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
3m3/mesec
85.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
125.000 SIT
6m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
165.000 SIT
9m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
205.000 SIT
12m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
in gostinstvo s porabo nad
205.000 SIT +
12m3/mesec
7.000 SIT
za vsak m3 vode nad 12m3/mesec
3. – za kmetijstvo do povprečne porabe
12 m3/mesec
125.000 SIT
– za kmetijstvo s porabo nad
125.000 SIT+
12m3/mesec
za vsak m3 vode nad 12m3/mesec
7.000 SIT
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede
na namembnost in kapaciteto priključka objekta. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške
izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javnega vodovoda na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne vodovodne
instalacije,
– namena porabe vode.
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8. člen
Upravljalec javnega vodovodnega omrežja enkrat letno
ugotovi dejansko povprečno mesečno porabo vode v enem
letu. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si
mora pridobiti novo soglasje za povečan odjem vode in
doplačati prispevek v skladu s 3. členom - točka 2 in 3 tega
odloka. Dopustna toleranca je 0,9m3/mesec povprečno za
eno leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz
8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z
upravljalcem javnega vodovoda v tem času ne dogovori o
načinu poravnave, upravljalec javnega vodovoda prekine
dobavo pitne vode, če je prekoračenje večje od 50% s
soglasjem dovoljene količine in sproži tožbo zoper uporabnika. V primeru, da je prekoračenje manjše od 50% od s
soglasjem dovoljene količine ter uporabnik in upravljalec v
roku dveh mesecev ne dosežeta soglasje o poravnavi obveznosti iz 8. člena tega odloka, upravljalec sproži tožbo
zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa vode na eni lokaciji, je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Prebold glede
na tehnične pogoje in presojo upravljalca javnega vodovoda. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javnega vodovoda pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta
prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javnega vodovoda. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na
dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s
3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost
prispevka glede na odobreno porabo. Vsi novi uporabniki si
morajo pridobiti novo soglasje za odjem.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh
prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v
fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni
prispevek za 12m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si
mora pri upravljalcu javnega vodovodnega sistema pred priključitvijo na javni vodovodni sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.

6. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljalec omrežja, ali od njega pooblaščena firma na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.

14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja
za priključitev na javni vodovod pred izdajo gradbenega
dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javni vodovod plača investitor na žiro račun upravljalca vodovoda.

7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na
javno vodovodno omrežje, ki so ga v določenem deležu
sofinancirali občani, krajevna skupnost ali občina, mora od
krajevne skupnosti ali občine predložiti ustrezno soglasje za
priklop.

15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na
javni vodovod so prihodek proračuna Občine Prebold in se
izključno uporabljajo za pridobitev novih vodnih virov, za
novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodov s pripadajočimi objekti na območju Občine Pre-
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bold. Upravljalec javnih vodovodov je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod
odvesti v proračun Občine Prebold.
16. člen
V primeru, da bodoči uporabnik pitne vode iz javnega
vodovodnega sistema želi zaradi različnih vzrokov uveljavljati
pravico do zmanjšanja prispevka oziroma oprostitve prispevka, mora za to predhodno pridobiti soglasje občinskega
sveta.
17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat
letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični
urad Republike Slovenije v Uradnem listu RS. Nove višine
prispevka se objavijo v Uradnem listu RS.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/08/2002-01
Prebold, dne 18. julija 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

4324.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) je
Občinski svet občine Prebold na 35. redni seji dne 26. 9.
2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Prebold
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta
1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
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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 odborov pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe in ki se dopolnijo na osnovi javno objavljenega poziva k dopolnitvi podatkov.
5. člen
Višina vložka posameznega upravičenca se določi glede na dejansko izvedena vplačila po pogodbi ali upravičenca iz seznamu upravičenca in za opravljena gradbena dela v
lastni režiji, če je to delo opredeljeno v pogodbi. Vrednost
lastnega dela, ki ga predvidi pogodba ali upravičenca po
seznamu, se obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo, sicer 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 izstavljen ob končanju izgradnje telefonskega omrežja, ki vsebuje podatke o številu opravljenih ur dela
in je podpisan s strani ustrezne odgovorne osebe.
Sorazmerni deleži se ugotavljajo v razmerju, med dejanskim vložkom upravičenca in vsoto vseh vplačil, iz katerega izračunamo procent vlaganj posameznega upravičenca.
Višina vračila upravičencu se določi v višini izračunanega
procenta vlaganja od višine vseh sredstev, ki jih v ta namen
prejme Občina Prebold s strani sklada za vračanje vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje.
6. 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).
7. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
8. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prebold, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

RAVNE NA KOROŠKEM
4325.

Odlok o javnem glasilu Občine Ravne na
Koroškem

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01), 5. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku
za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01) ter 13. in 16. člena statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski
svet občine Ravne na Koroškem na 27. redni seji dne 26.
9. 2002 sprejel

ODLOK
o javnem glasilu Občine Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem ustanavlja
svoje javno glasilo (v nadaljevanju: glasilo) in določa njegovo
urejanje, financiranje in programsko zasnovo.
2. člen
Ime glasila je »Ravenski razgledi«.
Izdajatelj glasila je Občina Ravne na Koroškem.
Sedež izdajatelja glasila je Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.
3. člen
Glasilo praviloma izhaja najmanj enkrat letno, lahko pa
izide tudi izredna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, praviloma na formatu A4, v nakladi od 4.000 do 5.000 izvodov.
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.
4. člen
Naslov uredništva je: Občina Ravne na Koroškem, Uredništvo glasila, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
II. NAMEN JAVNEGA GLASILA
5. člen
Glasilo je v prvi vrsti namenjeno obveščanju občanov
Občine Ravne na Koroškem o vseh področjih življenja in
dela v lokalni skupnosti, zlasti pa o delu organov občine,
javnih zavodov, društev in drugih organizacij, ki opravljajo
naloge v javnem interesu. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
6. člen
Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
– delu organov občine in njihovih delovnih teles;
– delu javnih zavodov, javnih podjetij, društev in drugih
organizacij;
– vseh področjih življenja in dela v občini;
– problematiki posameznih področij;
– prireditvah in javnih dogodkih v občini;
– predlogih, pobudah, stališčih in mnenjih občanov in
predstavnikov pravnih oseb;
– širše zanimivih in aktualnih dogodkih.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobo-
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dnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter
avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin, v skladu
s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.
Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju s prejšnjim
odstavkom tega člena oziroma z zakonom o medijih.
7. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in največ pet članov uredništva.
Uredniški odbor opravlja svoje delo brezplačno.
Odgovornega urednika in člane imenuje Občinski svet
občine Ravne na Koroškem na predlog župana. Mandatna
doba odgovornega urednika in uredništva je enaka mandatni dobi župana, ki je opravil imenovanje.
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki ima najmanj višjo
strokovno izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje iz zakona o
medijih.
Odgovorni urednik in člani uredništva so lahko razrešeni pred potekom mandata po postopku, kot so bili imenovani. Razlog za razrešitev je lahko kršitev določil tega odloka
oziroma zakona o medijih.
8. člen
Člani uredniškega odbora so v okviru programske zasnove neodvisni in samostojni.
Odločitev o objavi posameznih vsebin ter informacij
sprejme odgovorni urednik.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo, v skladu z zakonom o medijih.
Odgovorni urednik je pristojen za:
– uresničevanje programske zasnove;
– spoštovanje določb zakona o medijih in podzakonskih aktov;
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila;
– zagotavljanje mreže stalnih in občasnih dopisnikov iz
vseh naselij občine;
– koordinacijo dela od priprave do izida posamezne
številke glasila;
– izvajanje drugih nalog v zvezi z izdajo glasila.
9. člen
Članki rednih in občasnih dopisnikov niso honorirani.
Posamezna tehnična in organizacijska opravila, kot so
npr.: lektoriranje, oblikovanje, fotografiranje, se lahko pogodbeno naročijo pri profesionalnih izvajalcih. Odločitev o
tem, na predlog odgovornega urednika, sprejme župan.
III. VIRI FINANCIRANJA
10. člen
Viri financiranja so:
– proračunska sredstva izdajatelja;
– prihodki od oglasov in sporočil;
– donacije in drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge
vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem
pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremič-
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nin ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v
javnosti ustvarjala ugled ali dobro ime. Oglasi se objavljajo
za plačilo.
Za oglase se ne štejejo:
– kakršnakoli obvestila izdajatelja;
– objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih in
športnih prireditev in dobrodelnih akcij;
– navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturnih in
športnih prireditev ter dobrodelnih akcij.
Oglaševati ni mogoče na naslovnici glasila. Maksimalni
obseg oglaševalskih vsebin znaša dve celi strani glasila.
12. člen
V glasilu ni mogoče oglaševati politično propagandnih
sporočil, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev in ki
se po zakonu štejejo za volilno kampanjo, ne glede na to, ali
volilna kampanja že traja.
13. člen
Oglaševati je mogoče v naslednjih formatih:
– cela stran A4;
– polovica strani (12 x 15 cm);
– četrtina strani (21 x 7,5 cm ali 10,5 x 14 cm);
– osmina strani (10,5 x 7 cm).
Cene oglasov določi župan.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila;
– ime in priimek odgovornega urednika;
– ime tiskarne ter datum natisa ali ponatisa ter število
izvodov.
Obvezen izvod vsake izdaje se pošlje Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.
15. člen
Mandat sedanjega uredniškega odbora, ki ga je imenovala županja, traja do izteka mandata občinskega sveta, ki
je sprejel ta odlok.

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na
Koroškem na 27. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
Obrtne cone Dobja vas
1
Navedeni osnutek zazidalnega načrta bo od 15. oktobra 2002 do 13. novembra 2002 javno razgrnjen v avli
Občine Ravne na Koroškem.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Ravne na Koroškem, na oddelku za okolje, prostor in
ekologijo, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem.
2
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu osnutku
zazidalnega načrta podajo pripombe pravne in fizične osebe, ki imajo za to interes. Pripombe posredujejo pisno na
Občino Ravne na Koroškem, oddelek za okolje, prostor in
ekologijo, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem, ali jih vpišejo v
knjigo pripomb v prostoru, kjer bo javna razgrnitev v delovnem času Občine Ravne na Koroškem.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve,
t.j. 13. novembra 2002.
3
Javna obravnava osnutka zazidalnega načrta Obrtne
cone Dobja vas, bo 23. oktobra 2002 ob 15. uri, v prostorih Občine Ravne na Koroškem.
4
Sklep o javni razgrnitvi začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
Objavljen bo tudi na lokalni televiziji, na oglasni deski v
KS Dobja vas, stranke v postopku pa bodo o njem pisno
obveščene.
Št. 350-05-2/01-60
Ravne na Koroškem, dne 26. septembra 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

16. člen
Glasilo se vpiše v razvid medijev.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 082-011/02-31
Ravne na Koroškem, dne 26. septembra 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

4326.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Obrtne cone Dobja vas

Na podlagi 37. 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, 71/93 in
44/97) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem

SEVNICA
4327.

Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je
upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in na
podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica
na 36. redni seji dne 25. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je
upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica
1. člen
(splošna določba)
Občina Sevnica je upravičenec za vračilo vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje, v primerih, ko so njeni

Uradni list Republike Slovenije
pravni predniki sklepali pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi
za poštni, telegrafski in telefonski promet, od leta 1974 do
1. 1. 1995, z namenom pridobitve telefonskega priključka
za svoje občane.
S tem odlokom se določi:
– način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki
nastopajo kot dejanski končni upravičenci do vračila,
– način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila,
– pogoje vračila in
– roke za vračilo.
2. člen
(vložitev zahtevka)
Občina Sevnica mora v roku štirih mesecev od objave
poziva, s strani posebne komisije, v Uradnem listu Republike Slovenije, vložiti na krajevno pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Zahtevek mora vložiti v imenu vseh tistih fizičnih in
pravnih oseb – krajevnih skupnosti, ki so vlagale denarna
sredstva z namenom pridobitve telefonskega priključka, pogodbo pa je sklenila s pravnimi predniki Telekoma Slovenije
d.d. občina, takratne krajevne skupnosti ali samoupravna
interesna skupnost, delujoča na občinskem nivoju.
Občina Sevnica mora vložiti zahtevek v vseh tistih primerih, ko nam bodo predsedniki krajevnih skupnosti dostavili sklenjene pogodbe ali dokumentacijo, iz katere bo razvidno vlaganje v telekomunikacijsko omrežje.
Državni pravobranilec, pri katerem bo Občina Sevnica
vložila zahtevek, bo sestavil predlog pisne poravnave, ki ga
bo vročil Občini Sevnica, in sicer z navedbo roka, ki ne bo
daljši od treh mesecev, da se sklene pisna poravnava.
Predlog pisne poravnave bo posredovan vsem krajevnim skupnostim in podan v potrditev Občinskemu svetu
občine Sevnica, ki ga bo potrdil in s sklepom pooblastil
župana, da ga podpiše.
Podpisana pisna poravnava bo izvršilni naslov za sodno
izvršitev v breme sklada, ki ga bo ustanovila Republika Slovenija in iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo.
V primeru, da Občinski svet občine Sevnica ne bo
potrdil predloga pisne poravnave, bo Občina Sevnica začela
postopek pred pristojnim sodiščem.
3. člen
(način sestave seznama dejanskih končnih upravičencev)
Seznam vseh dejanskih končnih upravičencev izda župan Občine Sevnica, in sicer na podlagi potrjenih seznamov
posameznih krajevnih skupnostih, ki jih sprejmejo sveti krajevnih skupnosti.
Seznam končnih upravičencev, ki ga bodo Občini Sevnica posredovale posamezne krajevne skupnosti, mora biti
sestavljen iz naslednjih podatkov:
– ime in priimek končnega upravičenca,
– rojstni podatki,
– naslov in
– naziv banke ter številka bančnega računa.
Občina Sevnica mora v roku dveh mesecev po sklenitvi
pisne poravnave ali po pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine objaviti na oglasni
deski sedeža Občine Sevnica in na oglasnih deskah sedežev vseh krajevnih skupnosti seznam vseh fizičnih in pravnih
oseb, ki se jim bo dejansko vrnil določen sorazmerni delež
vračila, katerega določa ta odlok.
Na oglasni deski se lahko objavi samo ime in priimek
končnega upravičenca ter višina zneska vračila.
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4. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila)
Občina Sevnica bo prejeto vračilo razdelila med dejanske končne upravičence, ki bodo določeni na seznamu,
katerega na podlagi 3. člena tega odloka izda župan.
Sorazmerni deleži se določijo na podlagi pisne poravnave ali pravnomočne sodne odločbe, s katero bo določeno
celotno vračilo, ki ga bo prejela Občina Sevnica.
Občina Sevnica bo razdelila prejeto vračilo končnim
upravičencem na podlagi podatkov iz pisne poravnave ali
sodne odločbe ter skladno z določilom 4. člena zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in podatkov krajevnih skupnosti o fizičnih osebah, ki so sodelovale pri napeljavi in vlagale finančna sredstva v javno telekomunikacijsko omrežje.
Skupen znesek celotnega vračila, ki ga bo pridobila
Občina Sevnica za razdelitev med končne dejanske upravičence iz seznama, se bo zmanjšal za sorazmerni del, ki jih je
vložila takratna občina iz naslova namenskih sredstev samoprispevka. Izločen del denarnih sredstev iz naslova samoprispevka mora Občina Sevnica nameniti za investicije v infrastrukturo na območje, kjer so bila zbrana sredstva samoprispevka.
5. člen
(pogoji za vračilo sorazmernih deležev)
Dejanski končni upravičenec mora biti uvrščen na seznam, ki ga pripravi posamezna krajevna skupnost in ga
sprejme svet krajevne skupnosti.
Do vračila sorazmernih deležev so upravičeni tudi pravni nasledniki tistih oseb, ki so vlagale denarna sredstva,
vendar niso več žive oziroma ne obstajajo več. Pravno nasledstvo mora posameznik dokazati posebni komisiji, ki se
ustanovi na podlagi tega odloka, da se lahko uvrsti na seznam posamezne krajevne skupnosti.
6. člen
(roki za vračilo sorazmernih deležev)
Občina Sevnica bo v roku trideset dni od prejema
celotnega zneska na njen transakcijski račun razdelila dejanskim končnim upravičencem sorazmerne deleže teh pridobljenih sredstev na njihove račune.
7. člen
(posebna občinska komisija)
Župan Občine Sevnica z odločbo ustanovi posebno
občinsko komisijo, ki je zadolžena za izvajanje tega odloka
in za pripravo končnega seznama dejanskih upravičencev
posameznih krajevnih skupnosti, ki bodo prejeli sorazmerni
del vračila.
Posebna občinska komisija je sestavljena iz enajstih
članov, katero vodi s strani župana imenovan delavec iz
občinske uprave, ostalih deset članov pa so predstavniki
posamezne krajevne skupnosti, ki jih predlagajo predsedniki vsake posamezne krajevne skupnosti.
8. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 63000-0001/2002
Sevnica, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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Uradni list Republike Slovenije

4329.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00), 16. člena
statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in
102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 36. redni seji
dne 25. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
1. člen
Cene poldnevnih programov celoletne priprave na
osnovno šolo – male šole v Občini Sevnica, znašajo mesečno na otroka:
1. Osnovna šola Blanca:
Poldnevni program 4–6 ur
– z malico
– z malico in kosilom
2. Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica:
Poldnevni program 4–6 ur
– z malico
– z malico in kosilom

SIT
33.343
40.273

40.529
47.459

2. člen
Za starše se določi enotna cena, in sicer v višini nižje
izračunane ekonomske cene:
Poldnevni program 4–6 ur
– z malico
33.343
– z malico in kosilom
40.273
Osnovni šoli Savo Kladnik Sevnica pa se razlika do
ekonomske cene pokrije iz sredstev proračuna Občine Sevnica.
3. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00).
4. člen
Mesečni strošek živil (malica in kosilo) znaša 6.594
SIT na otroka oziroma 314 SIT/dan: 96 SIT malica; 218 SIT
kosilo). Šola pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec
odšteje znesek za neporabljena živila za vsak dan odsotnosti
otroka od naslednjega sporočenega dne dalje, v sorazmerni
višini plačila.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 27/01).
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se
začne 1. 9. 2002.
Št. 64100-0028/02
Sevnica, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 36. redni seji dne 25. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednji parceli s št. 1501/2 – pot v izmeri 59 m2 in 1501/5
– dvorišče v izmeri 52 m2, ki so v zemljiški knjigi vpisani v
seznamu VII., k.o. Sevnica.
2. člen
Nepremičnini, ki sta navedeni v 1. členu tega sklepa
prenehata imeti značaj javnega dobra in se odpišeta iz seznama VII., k.o. Sevnica in se za njih v isti k.o. odpre nov
vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica
na ime Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0006/2002
Sevnica, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

4330.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 36. redni seji dne 25. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje parcele s št. 980/5 – pašnik v izmeri 21 m2, 980/6
– pašnik v izmeri 347 m2, 981/3 – pašnik v izmeri 61 m2,
981/4 – pašnik v izmeri 16 m2 in 981/6 – pašnik v izmeri
9 m2, ki so v zemljiški knjigi vpisane v seznamu I., k.o.
Brezovo.
2. člen
Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa
prenehajo imeti značaj javnega dobra in se odpišejo iz seznama I., k.o. Brezovo in se za njih v isti k.o. odpre nov
vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica
na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-0016/01
Sevnica, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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4331.

Št.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 36. redni seji dne 25. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 681/2 – pot v izmeri 58 m2, ki je vpisana v ZKV:
seznam I., k.o. Blanca.
2. člen
Nepremičnina, zemljišče iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše od ZKV: seznam
I., k.o. Blanca, vpiše se v nov ZKV te iste k.o., in v tem
novem ZKV vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-0021/2002
Sevnica, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

4332.

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Sevnica

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine
Sevnica na 36. redni seji dne 25. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in kriteriji
za dodeljevanje sredstev, namenjenih za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Sevnica v letu 2002.
2. člen
Sredstva za razvoj kmetijstva ter podeželja Občine Sevnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino
pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče
leto.
Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega
mnenja odbora za kmetijstvo določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.
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3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
v Občini Sevnica se finančna sredstva usmerjajo v:
– pridobitev in izboljšanje kmetijskih zemljišč ter njihove dostopnosti,
– spodbujanje okolju prijaznih dejavnosti in racionalnejšo proizvodnjo, analiz krme in zemlje ter testiranje škropilnic,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije),
– druge ukrepe za razvoj kmetijstva.
4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini
Sevnica in izvajanjem kmetijske dejavnosti na območju Občine Sevnica ter društva, katerih delovanje vključuje območje Občine Sevnica.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega
pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot
nujna, od katerih je odvisen obstoj kmetije.
5. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot
subvencije, regresi, premije in nepovratna sredstva.
Upravičenci bodo o nakazilu sredstev obveščeni s sklepom.
6. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja
Oddelek za gospodarske dejavnosti in Oddelek za finance
Občine Sevnica.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve subvencije, navajal neresnične podatke,
izgubi vso pravico do subvencije za tekoče leto z obveznim
vračilom že prejetih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva in podeželja so razdeljeni po naslednjih področjih:
1. Subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov
Namen:
– I. investicijska vlaganja v posodobitev, intenziviranje,
koncentracijo, preusmeritev kmetijske proizvodnje,
– II. uvajanje in razširitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju,
sklenjeno med Občino Sevnico in kreditojemalcem,
– na podlagi razpisa za subvencioniranje obrestne mere,
– podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije
od Kmetijsko svetovalne službe.
Subvencionirana obrestna mera na posameznega upravičenca ne sme preseči 40% upravičenih stroškov investicije ali 50% upravičenih stroškov investicije v območjih z
omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Če investicijo
izvaja mlad kmet v obdobju 5 let po prejemu kmetije (pogoj:
starost do 40 let, ustrezna poklicna usposobljenost kmeta)
je dovoljeno 5% povečanje. Za namen izdelave projektne
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dokumentacije, in poslovnih načrtov kmetij je dovoljena pomoč največ do 12% upravičenih stroškov celotne investicije.
Upravičeni stroški:
– I. nakup kmetijskih strojev ali opreme za opravljanje
kmetijske dejavnosti
– II. izdelava projektne dokumentacije in poslovnega
načrta, graditev ali adaptacija prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti, nakup opreme, naprav in strojev za potrebe turističnih kapacitet na kmetiji.
Za sredstva za razvoj kmetijstva lahko zaprosijo prosilci, ki jim kmetijstvo predstavlja edini ali pomemben vir dohodka. Sedež kmetije mora biti na območju Občine Sevnica, prednost pri odobritvi vlog bodo imeli kmečki zavarovanci.
Višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša
do 5 odstotnih točk. Doba subvencioniranja realne obrestne
mere za odobreno posojilo je do tri leta.
Prošnjo za subvencioniranje realne obrestne mere z
zahtevano dokumentacijo iz razpisa vložijo prosilci na Občino Sevnico, Oddelek za gospodarske dejavnosti, s katerimi
se sklene pogodba.
2. Izobraževanje in strokovne akcije
2.1. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
Namen:
Finančna pomoč pri izobraževanju dijakov, študentov
kmetijskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem
šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči
prevzemniki kmetij.
Pogoji:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pismeno prošnjo,
– potrdilo o vpisu,
– izkaz učnega uspeha predhodnega šolskega leta,
– odločbo o negativni rešitvi prošnje za dodelitev štipendije Republiškega zavoda za zaposlovanje – Območne
enote Sevnica.
Višina pomoči:
– štipendija znaša 22.739,60 SIT in se revalorizira
mesečno s stopnjo rasti cen na drobno.
2.2. Analize vzorcev zemlje in krme in testiranje škropilnic za varstvo rastlin
Namen:
Analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov in analiza zemlje za zmanjšanje stroškov pridelovanja in
zmanjšanju onesnaženosti okolja in podtalnice. Testiranje
škropilnic omogoča optimalno uporabo zaščitnih sredstev in
s tem manjše onesnaževanje tal in okolja.
Pogoji:
– lokacija zemljišča na območju Občine Sevnica,
– zahtevek vloži Kmetijska svetovalna služba, ki predloži račun in seznam upravičencev s številom vzorcev.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje stroškov analiz zemlje in krme v višini
50%,
– do 100% za testiranja škropilnic.
2.3. Organizacija razstav in promocij
Namen:
Sredstva so namenjena predvsem promociji sevniškega kmetijstva (sejmi, razstave, prireditve povezane s kmetijsko dejavnostjo) na občinskih prireditvah, kjer se izdelki na
trgu ne prodajajo.
Pogoji:
Do sredstev so upravičena društva in organizacije na
področju kmetijstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– društvo s področja kmetijstva in gozdarstva mora biti
registrirano,
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– dejavnost mora potekati na območju Občine Sevnica,
– finančno ovrednoten program dela,
– račun o izvedenem delu in nalogah.
Višina pomoči:
– višina sredstev se določi na podlagi ocene pomembnosti promocije oziroma razstave, izdelanega stroškovnika
in razpoložljivih sredstev, vendar ne več kot 50% upravičenih stroškov, ki so izkazani na podlagi računov.
Upravičeni stroški:
– najem stojnice na predstavitvah, demonstracije,
– izdelava reklamnih biltenov.
2.4. Predavanja in ostala izobraževanja
Namen:
Izobraževanje kmečkih žena, kmetov in podeželske
mladine, organiziranje strokovnih seminarjev, strokovnih ekskurzij in predavanj na področju kmetijstva. Za sredstva
lahko zaprosijo fizične in pravne osebe.
Pogoji:
– pismena prošnja z navedbo imena predavatelja, temo in datumom predavanja ter višino stroškov,
– kopija plačanega računa.
Višina pomoči:
– fizičnim osebam se sofinancira do 50% stroškov izobraževanja,
– društvom se krijejo do 100% stroški izobraževanja,
– stroški strokovnih ekskurzij se sofinancirajo v višini
do 50% stroškov prevoza.
3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Za sredstva iz proračuna Občine Sevnica za male agromelioracije, urejanje pašnikov in za podporo zaokroževanju
kmetijskih zemljišč lahko zaprosijo prosilci, ki jim kmetijstvo
predstavlja edini ali pomemben vir dohodka.
3.1. Male agromelioracije
Namen:
Sredstva so namenjena za izvedbo manjših zemeljskih
del z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev
obdelave kmetijskih zemljišč.
Pogoji:
Upravičenec pred pričetkom del vloži na Kmetijsko
svetovalno službo Sevnica zahtevek za dodelitev sredstev,
ki mora vsebovati:
– pisno prošnjo (na predpisanem obrazcu, ki se dobi
na KSS Sevnica),
– kopijo obrazca Podatki o kmetijskem gospodarstvu,
– kopijo katastrskega načrta, kjer je zajeta obravnavana parcela,
– posestni list,
– v primeru, da je vlagatelj najemnik kmetijskega zemljišča, je potrebno priložiti najemno pogodbo za dobo najmanj 10 let in soglasje lastnika zemljišča o nameravanem
posegu.
– potrdilo, da je upravičenec kmečki zavarovanec (le v
primeru, da je upravičenec kmečki zavarovanec).
KSS Sevnica v roku 30 dni od vložitve popolnega zahtevka izvede komisijski ogled zemljišča in naredi zapisnik o
ogledu ter poda predlog za sofinanciranje Občini Sevnica,
oddelku za gospodarske dejavnosti.
Višina pomoči:
I. stopnja (najmanj zahteven poseg): sofinanciranje
60.000 SIT/ ha,
II. stopnja (zahtevnejši poseg): sofinanciranje 90.000
SIT/ha,
III. stopnja (najzahtevnejši poseg): sofinanciranje
140.000 SIT/ha.
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Upravičeni stroški:
– strojna zemeljska dela,
– stroški gnojenja,
– stroški setve.
3.2. Urejanje pašnikov
Namen:
Preprečevanje zaraščanja in vzpodbujanja sonaravne
reje živali.
Pogoji:
Upravičenec pred pričetkom del vloži na Kmetijsko
svetovalno službo Sevnica zahtevek za dodelitev sredstev,
ki mora vsebovati:
– pisno prošnjo (na predpisanem obrazcu, ki se dobi
na KSS Sevnica),
– kopijo obrazca Podatki o kmetijskem gospodarstvu,
– kopijo katastrskega načrta, kjer je zajeta obravnavana parcela
– posestni list,
– v primeru, da je vlagatelj najemnik kmetijskega zemljišča, je potrebno priložiti najemno pogodbo za dobo najmanj 10 let in soglasje lastnika zemljišča o nameravanem
posegu,
– potrdilo, da je upravičenec kmečki zavarovanec (le v
primeru, da je upravičenec kmečki zavarovanec).
KSS Sevnica v roku 30 dni od vložitve popolnega zahtevka izvede komisijski ogled zemljišča in naredi zapisnik o
ogledu ter poda predlog za sofinanciranje Občini Sevnica,
oddelku za gospodarske dejavnosti.
Višina pomoči:
Pašniki za govedo: sofinanciranje 35.000 SIT/ ha
Pašniki za drobnico: sofinanciranje 40.000 SIT/ ha.
Upravičeni stroški:
– ureditev in postavitev pašnika (nakup materiala, opreme).
3.3. Podpora zaokroževanju kmetijskih zemljišč
Namen:
Zaokroževanje in povečevanje kmetij in s tem izboljšanje velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim kmetovanje
pomeni edini vir preživljanja.
Pogoji:
Upravičenec, ki uveljavlja nadomestilo stroškov za nakup kmetijskih zemljišč in/ ali menjavo le-teh, po zaključenem postopku KSS Sevnica predloži:
– pisno prošnjo,
– kopijo obrazca Podatki o kmetijskem gospodarstvu,
– kopijo pogodbe o nakupu oziroma menjavi kmetijskega zemljišča,
– posestni list,
– potrdilo, da je upravičenec kmečki zavarovanec.
KSS Sevnica v roku 30 dni od vložitve popolnega zahtevka izvede komisijski ogled zemljišča in naredi zapisnik o
ogledu ter poda predlog za sofinanciranje Občini Sevnica,
oddelku za gospodarske dejavnosti.
Višina pomoči:
Višina podpore: 30.000 SIT/ ha.
Upravičeni stroški:
– strošek overitve podpisa pri notarju.
4. Ukrepi kmetijske strukturne politike
4.1. Povrnitev stroškov zavarovalnine za plemenskega
žrebca
Namen:
Podpora povečanju staleža konj.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– obrazec »Podatki o kmetijskem gospodarstvu in stalež živali – A in B«,
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– potrdilo selekcijske službe – pedigre,
– fotokopija računa za plačilo zavarovalnine, iz katerega je razvidno plačilo v obdobju od 1. 12. 2001 do 30. 11.
2002.
Višina pomoči:
Stroški zavarovalnine se povrnejo 3 lastnikom plemenskih žrebcev do višine 7.500 SIT stroškov zavarovalne premije oziroma do 50% stroškov zavarovalnine.
4.2. Podpora sonaravnim oblikam kmetovanja
4.2.1. Prilagoditev reje MPG na okoljske zahteve
Namen:
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščanja kmetijskih
površin z rejo govedi na območjih z omejenimi dejavniki za
kmetijstvo s ciljem ohraniti stalež živine, poseljenost krajine
in izgled kulturne krajine. Z živalim prijazno rejo (sonaravno
rejo govedi) se postopoma vzpostavlja naravni krogotok na
kmetiji, zmanjšuje obremenjevanje tal in voda ter zagotavljajo zdrava in kakovostna živila živalskega izvora, ker ima
ugoden dolgoročni vpliv na prehrano in zdravje potrošnikov.
Postopno zvišanje števila rejenih živali na kmetiji.
Pogoji:
Upravičenci so rejci govedi na območju Občine Sevnica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– obtežba 0,5 do 2,0 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi,
– lastna pridelava krme,
– minimalna vhlevitev živali na posamezni kmetiji namenjenih prireji mesa mora biti 1,5 GVŽ (1 tele za nadaljnjo rejo
je 0,3 GVŽ).
Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu in z obveznimi
prilogami:
– obrazec »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in stalež živali A in B«,
– fotokopija potnega lista (pogoj, da so teleta bikci
rojeni med 1. 12. 2001 in 30. 11. 2002),
– fotokopija računa (le v primeru nakupa) – iz računa
mora biti razviden nakup v obdobju od 1. 12. 2001 do 30.
11. 2002.
Višina sredstev:
– višina sredstev je 23.300 SIT/GVŽ.
4.2.2. Podpora integriranemu sadjarstvu, vrtnarstvu in
vinogradništvu
Namen:
Vzpodbuditi sadjarje, vrtnarje in vinogradnike h okolju
prijaznejši tehnologiji pridelave in vzpostavitve kontrolnih mehanizmov za spremljanje in certificiranje take pridelave, z
uskladitvijo z okoljskimi predpisi in zahtevami SKOP. S tem
se odpira možnost pridobitve višje podpore s strani države.
Pogoji:
Upravičenci so upravičeni do sredstev ob predložitvi
dokumentov o vstopu v sistem kontrole in plačila kontrolne
službe (račun o opravljeni storitvi in zapisnik pristojne komisije).
Višina podpore:
– stroški plačila kontrolne službe se krijejo do 100%
predloženega računa na upravičenca.
Upravičeni stroški:
– kritje stroškov kontrole ekološke pridelave:
– materialni stroški – za leto 2002 znašajo 17.000
SIT.
4.2.3. Sofinanciranje osemenjevanja govedi
Namen:
Namen ukrepa je podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji,
zaradi izredno zahtevnega območja in redke poselitve so
stroški osemenjevanja visoki.
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Pogoji:
Upravičenci so rejci govedi na območju Občine Sevnica, ki skrbijo za načrtno vodenje reprodukcije (umetno osemenjevanje krav).
Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu in z obveznimi
prilogami:
– obrazec »Podatki o kmetijskem gospodarstvu in stalež živali – A in B«,
– fotokopija potrdila o osemenitvi, iz katerega je razvidno plačilo v obdobju od 1. 12. 2001 do 30. 11. 2002.
Višina sofinanciranja:
Višina sredstev za vsako osemenjeno kravo ali telico
znaša v višini 3.000,00 SIT/prvo osemenitev.
5. Podpora za delovanje strokovnih društev
Namen:
Podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva
in podeželja.
Pogoji:
Sredstva se posameznim društvom, ki so neprofitna in
se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, dodelijo na osnovi
njihovih programov, obsega aktivnosti in splošnega pomena
za razvoj podeželja in kmetijstva. Podporo dobijo društva ob
pogoju, da predložijo do 31. 5. 2002 Občini Sevnica poročila o delu za leto 2001 ter finančno ovrednoten program
dela za leto 2002. V nasprotnem primeru niso upravičena
do finančnih sredstev.
Višina podpore:
Višina podpore se opredeli na podlagi finančno ovrednotenega programa, obsega dejavnosti društva, števila članov in pomena društva za razvoja kmetijstva in podeželja,
vendar ne več kot v višini do 30% izvedenega programa.
Upravičeni stroški:
– strošek rednega delovanja društev,
– izobraževanja, predavanja, organiziranje prireditev, sodelovanje na sejmih, razstave, demonstracije, tekmovanja.
6. Podpora celostnega razvoja podeželja in obnova vasi
Namen:
Sredstva so namenjena za pripravo in izvedbo razvojnih
projektov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi (CRPOV Šentjanž, CRPOV Zabukovje, CRPOV Loka) kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP). Pri tem namenu gre za
sofinanciranje javne infrastrukture na območju CRPOV.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program;
lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del),
– plačilo po situacijah (izvedenih delih).
Višina pomoči:
– soudeležba občine v višini do 30% od vrednosti investicije.
Upravičeni stroški:
– izvedbena dela (izgradnja infrastrukture) na območju
projekta CRPOV.
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SEŽANA
4333.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 16. člena statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01)
in 7. člena odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2002
(Uradni list RS, št. 12/02) je Občinski svet občine Sežana
na seji dne 25. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
1. člen
S tem odlokom se zagotovijo sredstva za sanacijo škode in delno pomoč pri odpravi posledic škode, ki je nastala v
kmetijstvu po neurju s točo v obdobju od aprila do avgusta
2002.
2. člen
Iz sredstev proračunske rezerve Občine Sežana se za
sanacijo škode v zagotovi pomoč v višini 10,000.000 tolarjev nepovratnih sredstev.
3. člen
1. Razdelitev sredstev prizadetim kmetijskim gospodarstvom se določi v višini do 30% od nastale škode.
2. Do izplačila sredstev za povračilo nastale škode so
upravičena kmetijska gospodarstva, ki so utrpela škodo v
vinogradih na skupni površini, ki ni manjša od 0,70 ha in ob
stopnji poškodovanosti pridelka v posameznem vinogradu,
ki znaša najmanj 50%.
3. Če je za posameznega nosilca kmetije celotna višina
sredstev pomoči, določena na podlagi določb tega odloka,
manjša od 100.000 tolarjev, nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen do dodelitve sredstev pomoči.
Župan na podlagi vloge posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva odloči o dodelitvi sredstev na predlog
pristojne občinske komisije za ocenjevanje škode po elementarnih nesrečah v kmetijstvu.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-7/2002-3
Sežana, dne 29. septembra 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja dalje.
Št. 32001-0009/2002
Sevnica, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

4334.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov
dom Sežana – kulturni center Krasa

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 16.
člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne
25. 9. 2002 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom
Sežana – kulturni center Krasa
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Sežana s sedežem v Sežani,
Partizanska cesta 4 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj),
ustanavlja javni zavod Kosovelov dom Sežana – kulturni
center Krasa (v nadaljnjem besedilu: zavod) za opravljanje
kulturne dejavnosti na območju Občine Sežana. Zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se
ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresiranimi občinami ustrezno pogodbo.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine
Sežana.
2. člen
Ime javnega zavoda je: Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
Skrajšano ime zavoda: Kosovelov dom
Sedež: Sežana, Kosovelova 4a.
3. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat pravokotne oblike, velikosti 60 x 20 mm z napisom Kosovelov dom Sežana – kulturni
center Krasa, Kosovelova 4 a, Sežana.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi
pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
II. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Dejavnost zavoda je ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot, v tem okviru pa:
– organizacija, priprava in izvedba kulturno umetniških
prireditev,
– organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– ustanavljanje in organizacija fondacij s področja kulture in umetnosti širšega pomena,
– predvajanje filmov,
– prirejanje razstav različne tematike ter posojanje in
prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter
organiziranje avkcij,
– produkcija lastnih kulturno umetniških in drugih prireditev,
– posredovanje prireditev v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih
ustvarjalcev,
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– načrtovanje in izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,
– oddajanje dvoran in drugih prostorov,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
– informativno-propagandna in založniška dejavnost namenjena izvajanju registrirane dejavnosti,
– gostinske storitve za potrebe zaposlenih, izvajalcev
in obiskovalcev,
– druge naloge, za katere ga zadolži ustanovitelj.
7. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti
je:
– DE/22.1 Založništvo,
– O/92.13 Kinematografska dejavnost,
– O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,
– K/74.40 Oglaševanje,
– K/74.8 Raznovrstne poslovne dejavnosti,
– H/55.40 Točenje pijač,
– H/55.52 Priprava in dostava hrane.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti brez
soglasja ustanovitelja.
Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo dela ali s katerimi prispeva k popolnemu
izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje
vpisanih in registriranih dejavnosti.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s statutom.
a) Svet zavoda
9. člen
Svet zavoda šteje šest članov:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva člana predstavnika delavcev zavoda,
– dva predstavnika uporabnikov.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Sežana.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
določa zakon in statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujejo:
– enega Srednja šola Sežana ter Osnovni šoli Sežana
in Dutovlje in Vrtec Sežana,
– enega kulturna društva.
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10. člen
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in
so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
11. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon,
še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema program razreševanja presežka delavcev,
– sprejema cenik storitev,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posamičnih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
– odloča o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavodov v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
določene naloge.
b) Direktor
12. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega
direktorja, za program pa skrbi programski vodja v dogovoru
in s soglasjem direktorja.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja predlog letnega načrta za investicijsko vzdrževanje stavb in obnavljanje opreme ter odgovarja za njegovo izvedbo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih
organov zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– sklepa pogodbe z zunanjimi sodelavci,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi organizacijami,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, statut ali
splošni akti.
13. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
splošne, z zakonom določene pogoje. Imeti mora:
– višjo oziroma visoko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodilnih delovnih
mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti in
– predložen program dela.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj na
podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let.
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c) Strokovni svet
14. člen
Zavod ima strokovni svet, ki šteje pet članov. Svet
zavoda imenuje predsednika in dva člana izmed strokovnih
delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela
zavoda, ostala dva člana pa imenuje svet zavoda na predlog
Kulturniške zbornice Slovenije.
15. člen
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja
strokovnega dela zavoda, daje mnenja, predloge in pobude
za reševanje teh vprašanj direktorju, daje mnenje k imenovanju direktorja in opravlja druge naloge določene z zakonom
in statutom zavoda.
16. člen
Mandat članov strokovnega sveta traja 5 let in začne
teči z dnem, ko se ta organ sestane na prvi seji.
Prvo konstitutivno sejo strokovnega sveta skliče direktor zavoda v roku 30 dni od imenovanja njegovih članov.
IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA
17. člen
Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je last ustanovitelja.
Zavod upravlja s stavbo kulturnega centra (št. z.k.v.
1020, 2091, 1267, parc.št. 4000/1, 4000/2, 3994/2,
k.o. Sežana) ter opremo v stavbi, ki služi izvajanju kulturne
dejavnost in je bila s sklepom Občinskega sveta občine
Sežana z dne 27. 11. 1996 razglašena kot javna infrastruktura na področju kulture.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem iz prejšnjega odstavka, ne more pa ga odtujiti brez soglasja ustanovitelja. Z njim je dolžan upravljati kot dober gospodar.
18. člen
Ustanovitelj v soglasju z direktorjem zavoda in v skladu
z zakonom s posebnim sklepom določi, za katere druge
dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda.
V sklepu določi tudi pogoje in način uporabe prostorov
in naprav.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za delovanje javne službe iz:
– proračuna ustanovitelja in drugih občin, za katere
izvaja dejavnosti,
– državnega proračuna,
– sredstev, pridobljenih s prodajo storitev in izdelkov,
– daril in donacij in sponzorstev in drugih zakonitih
virov na način in pod pogoji določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda.
20. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za dejavnost. Višina proračunskih sredstev za dejavnost zavoda se
določi na podlagi standardov in normativov pristojnega ministrstva ter predloženega programa dela zavoda za vsako
proračunsko leto.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o skladnosti
porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti ter
mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
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21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, uporablja zavod za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti; po predhodnem soglasju
ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa na področju osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter
normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti
zavoda, krije ustanovitelj.
V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA IN
USTANOVITELJA
22. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno in odgovarja za
svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj javnega zavoda odgovarja za obveznosti
zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 20.
členom tega odloka.
23. člen
Kadar zavod ali ustanovitelj v skladu z zakonom ali s
tem odlokom zaprosita za izdajo soglasja oziroma mnenja,
mora ustanovitelj oziroma zavod odločiti v roku 30 dni od
vložitve zahtevka. Če ne odloči, se šteje, da je soglasje
oziroma mnenje izdal.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
24. člen
Zavod ima statut.
Statut zavoda sprejme svet zavoda v 30 dneh po konstituiranju tega organa in ga predloži v soglasje ustanovitelju.
Kulturni center ima lahko tudi druge splošne akte, s
katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Sprejme
jih svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom
določeno, da jih sprejme direktor.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Kulturni center mora v skladu z določili tega odloka
uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v
roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
26. člen
Dokler Kulturniška zbornica Slovenije ne predlaga polovice članov strokovnega sveta, predlaga in imenuje vse
člane svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov.
27. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do
izteka mandata, za katerega je bil imenovan, oziroma do
imenovanja direktorja zavoda v skladu z zakonom in tem
odlokom.
28. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik
Kulturnega centra Srečka Kosovela Sežana, ki je vpisan v
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sodni register pri Temeljnem sodišču Koper, pod št. Sg.
593/91 z dne 19. 6. 1991 in prevzame vse pravice in
obveznosti tega zavoda.
29. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda Kulturni center Srečka Kosovela Sežana (Uradne objave, št. 20/92).
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-7/2002-6
Sežana, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

4335.

Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje

Občinski svet občine Sežana je na podlagi zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02),
zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) na seji
dne 25. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
Ta odlok določa upravičence, zavezance, višino vračila, način in pogoje vračanja v javno telekomunikacijsko
omrežje.
II. UPRAVIČENCI
2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., so lahko vsi naročniki z območja Občine Sežana, ki so bili na podlagi sklenjenih
pogodb med njimi in Občino Sežana ali KS na njenem
območju, vključeni v telefonsko omrežje oziroma so pridobili telefonski priključek.
Po tem odloku so upravičenci lahko tiste osebe, ki so
sklenile zgoraj navedene pogodbe v obdobju od leta 1974
do 1. 1. 1995.
3. člen
Občina Sežana bo objavila na javnem mestu sezname
upravičencev, za katere bo pridobila pogodbe in dokazila o
plačilih in jih obvestila o načinu, kako bodo lahko uveljavljali
vračilo vlaganj.
Za upravičence, ki ne bodo na seznamu, bo določila in
objavila poseben postopek uveljavljanja njihovih vlaganj.
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III. VIŠINA VRAČILA

4. člen
Upravičencem bo vrnjen sorazmeren delež od zneska,
ki ga bo Občina Sežana prejela iz Sklada za vračanje vlaganj
v javno infrastrukturo.
Delež, ki ga bo Občina Sežana vrnila posameznim
upravičencem, bo določil občinski svet, po sklenitvi pisne
poravnave ali po pravnomočni sodbi sodišča iz 8. člena
zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
IV. ZAVEZANCI ZA VRAČILO
5. člen
Primarno je zavezanec za vračilo vlaganj Republika Slovenija. Le ta bo preko Sklada za vračanje vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje, Občini Sežana nakazala sredstva, za katera bo ugotovljeno, da jih je potrebno vrniti.
Občina Sežana bo del sredstev vrnila upravičencem iz
2. člena tega odloka.
V. POSTOPEK VRAČANJA SREDSTEV POSAMEZNIM
UPRAVIČENCEM
6. člen
Občina bo vračala sredstva posameznim upravičencem na podlagi njihove vloge.
Občina bo na krajevno običajen način objavila poziv
upravičencem kdaj in kje morajo oddati vlogo.
Istočasno jih bo seznanila, kaj bodo morali vlogi priložiti in kako bo potekal postopek obravnave posamezne vloge
ter končno izplačilo zneskov.
7. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
Komisija pripravi seznam upravičencev na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo Občina
Sežana ter druge pravne in fizične osebe.
VI. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo
neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
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4336.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Na podlagi 2. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 25. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi
in izdajanju občinskega glasila
1. člen
V odloku o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
(Uradni list RS, št. 36/00) se v 9. členu doda nov stavek, ki
se glasi: “Pred imenovanjem in razrešitvijo odgovornega
urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega
odbora.”
2. člen
V 10. členu se prvi stavek spremeni tako, da postane
prvi odstavek in se glasi: “Izdajatelj določi programsko zasnovo.”
Ostalo besedilo člena je drugi odstavek.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-7/2002-7
Sežana, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

4337.

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

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/98, 68/99 in 3/00) je
Občinski svet občine Sežana na seji dne 25. 9. 2002
sprejel

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

9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni
občinski organ.

1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana.

10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.

2
Stroški volilne kampanje za volitve občinskega sveta 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.

Št. 06202-7/2002-8
Sežana, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.
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Št.

3
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 dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
5
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 Sežana v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-7/2002-12
Sežana, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

4338.

Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah,
nagradah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Sežana

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 97/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je
Občinski svet občine Sežana na seji dne 25. 9. 2002
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o plačah, nagradah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov v Občini Sežana
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2. člen
V 1. členu se v drugem odstavku beseda »nagrade«
nadomesti z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripada
plačilo za opravljanje dela – sejnina, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega
odstavka tega člena. Članom občinske volilne komisije pripada ob vsakih splošnih volitvah enkratno nadomestilo v
skladu z zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).
3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku beseda »nagrade« nadomesti z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«; beseda
»nagrada« pa z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije«.
4. člen
V naslovu v III. poglavju se beseda »nagrad« nadomesti
z besedilom »plačil za opravljanje funkcije oziroma dela«.
5. člen
V 5. členu se v prvem odstavku besedi »dela plače«
nadomestita z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
V petem odstavku se besedilo »del plače oziroma nagrada« nadomesti z besedo »plača«; na koncu stavka pa se
doda besedilo »vendar brez dodatka za delovno dobo«.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi: »Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, znaša 80% plače poklicnega župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.«
7. člen
V 7. členu se v prvem odstavku beseda »nagrada«
nadomesti z besedo »plačilo«.
V drugem odstavku se beseda »nagrada« nadomesti z
besedilom »plačilo za opravljanje funkcije – sejnina«.
8. člen
V 8. členu se v prvem in drugem stavku beseda »nagrada« nadomesti z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije –
sejnina«.
Za besedo »župana« se doda besedilo »brez njegovega dodatka za delovno dobo«.
9. člen
V 9. členu se beseda »nagrada« nadomesti z besedilom »plačilo za opravljanje dela – sejnina«.
Za besedo »župana« se doda besedilo »brez njegovega dodatka za delovno dobo«.
10. člen
V 10. členu se v prvem odstavku v prvem in drugem
stavku beseda »nagrade« nadomesti z besedilom »plačila za
opravljanje dela«; v drugem odstavku se beseda »nagrada«
nadomesti z besedo »plačilo«.
11. člen

1. člen
V naslovu pravilnika o plačah, nagradah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 40/99) se beseda »nagradah«
nadomesti z besedilom »plačilih za opravljanje funkcije«.

11. člen se črta.
12. člen
V 12. členu v drugem odstavku se besedilo »del plače
oziroma nagrado« nadomesti z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije oziroma dela«.
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13. člen
V 13. členu se v prvem odstavku beseda »nagrad« nadomesti z besedilom »plačil za opravljanje funkcije oziroma dela«; v četrtem odstavku pa se beseda »nagrade« nadomesti z
besedilom »plačila za opravljanje funkcije oziroma dela«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in članom volilne
komisije«.
14. člen
V 14. členu se v prvem odstavku beseda »nagrade«
nadomesti z besedilom »plačila za opravljanje funkcije oziroma dela«. V drugem odstavku se besedi »z nagrado« nadomesti z besedilom »s plačilom za opravljanje funkcije oziroma dela«.
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opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe splošno
Knjižnico Ksaverja Meška Slovenj Gradec (v nadaljevanju:
knjižnica).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odločajo sveti
občin ustanoviteljic.
2. člen
V sredstvih, ki so knjižnici dana v upravljanje, so ustanoviteljice kot lastnice udeležene z naslednjimi nerazdelnimi
deleži:
– Mestna občina Slovenj Gradec z 78,90% deležem in
– Občina Mislinja z 21,10% deležem.
II. STATUSNE DOLOČBE

15. člen
V 15. členu se beseda »nagrade« nadomesti z besedilom »plačila za opravljanje funkcije oziroma dela«.
16. člen
V 16. členu se beseda »nagrade« nadomesti z besedilom »plačila za opravljanje funkcije oziroma dela«.
17. člen
V 17. členu se v prvem odstavku beseda »nagrad«
nadomesti z besedilom »plačil za opravljanje dela – sejnina«; v drugem odstavku se beseda »nagrada« nadomesti z
besedilom »plačilo za opravljanje dela – sejnina«.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-7/2002-10
Sežana, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

SLOVENJ GRADEC
4339.

Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška
Slovenj Gradec

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 35. in 37. člena zakona
o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/95), 20. člena zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in 20.
člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 –
prečiščeno besedilo, 115/00), so svetniki Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec na 44. seji dne 10. 9.
2002 in Občine Mislinja na seji dne 3. 7. 2002 sprejeli

Ime, sedež in pravni status knjižnice
3. člen
Ime knjižnice je Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.
Sedež knjižnice je: Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj
Gradec.
Skrajšano ime knjižnice je: Knjižnica Slovenj Gradec.
Knjižnica lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanoviteljic.
Knjižnica se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu in v razvid knjižnic, ki ga vodi Narodna
in univerzitetna knjižnica.
4. člen
V sestavo Knjižnice Slovenj Gradec sodijo tudi:
Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27, Mislinja
Knjižnica Podgorje, Podgorje 34, Podgorje pri Slovenj
Gradcu in
Knjižnica Pameče, Pameče 134, Slovenj Gradec.
Knjižnica lahko po predhodnem soglasju ustanoviteljic
organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo, če so za to
dani pogoji.
5. člen
Knjižnica je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa zakon in ta
odlok.
Knjižnica je pravna oseba s polno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Zastopanje in predstavljanje knjižnice
6. člen
Knjižnico zastopa in predstavlja direktor brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec knjižnice, ki ga pooblasti direktor.
III. DEJAVNOST KNJIŽNICE

ODLOK
o ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška
Slovenj Gradec
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata za

7. člen
Dejavnost, ki jo knjižnica opravlja v javnem interesu kot
javno službo je:
0/92.511 – dejavnost knjižnic.
V okviru te dejavnosti knjižnica:
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke,

Uradni list Republike Slovenije
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– informacijsko opismenjuje,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko
gradivo.
Med dejavnosti javne službe sodijo tudi:
– 22.110 izdajanje knjig,
– 22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa,
– 22.150 drugo založništvo,
– 52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– 52.500 trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– 52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– 72.400 dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami na področju knjižničarstva,
– 73.302 raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju humanistike,
– 74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– 74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 80.422 drugo izobraževanje, d.n.,
– 91.330 dejavnost drugih organizacij,
– 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 92.310 obratovanje objektov za kulturne prireditve.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka knjižnica:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje,
predavanja,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in
neknjižni obliki.
Knjižnica se lahko povezuje v zvezo in druga strokovna
združenja.
IV. ORGANI KNJIŽNICE
8. člen
Organi knjižnice so:
– direktor,
– svet knjižnice,
– strokovni svet.
Direktor
9. člen
Knjižnico vodi direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega
in programskega direktorja.
Direktorja imenuje svet knjižnice na podlagi javnega
razpisa in s soglasjem sedežne ustanoviteljice, ki ima v lasti
več kot polovico ustanoviteljskega deleža v sredstvih knjižnice. Strokovni delavci s tajnim glasovanjem izglasujejo mnenje k predlaganemu kandidatu.

Št.
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Če ustanovitelja in strokovni delavci ne dajo soglasja
oziroma mnenja v 60 dneh od prejema zaprosila, se šteje,
da je soglasje in mnenje pozitivno.
Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe
lahko ponovno imenovan.
Način in postopek imenovanja se podrobneje uredi s
statutom.
10. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– če v rokih, ki so določeni z zakoni in tem odlokom ne
uskladi internih aktov,
– če ne ravna s sredstvi v skladu s finančnim načrtom
in programom dela,
– na predlog inšpektorja,
– na lastno željo.
Direktorja se razreši po enakem postopku kot to velja
za njegovo imenovanje, kar podrobneje urejuje statut knjižnice.
11. člen
Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor ima:
– visoko izobrazbo ustrezne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– s svojimi izkušnjami in dosedanjim delom dokazuje
sposobnost vodenja zavoda.
Svet knjižnice
12. člen
Knjižnico upravlja svet knjižnice.
Svet knjižnice ima šest članov, sestavljajo pa ga:
– dva predstavnika ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev knjižnice,
– dva predstavnika uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti
ustanoviteljic, in sicer:
– enega predstavnika Občinski svet mestne občine
Slovenj Gradec, kjer je sedež knjižnice,
– enega predstavnika imenuje Občinski svet občine
Mislinja.
Predstavnike delavcev knjižnice izvolijo delavci knjižnice na neposrednih in tajnih volitvah, ki jih podrobneje ureja
statut knjižnice.
Predstavnike uporabnikov imenujejo na predlog direktorja knjižnice občinski sveti ustanoviteljic. Pri pripravi predloga za imenovanje predstavnikov uporabnikov mora direktor upoštevati zastopanost zainteresirane javnosti iz vseh
okolij, kjer deluje knjižnica s svojimi enotami.
Mandat članov sveta traja pet let in začne teči z dnem
konstituiranja sveta knjižnice.
13. člen
Svet knjižnice sprejme statut knjižnice, program dela,
finančni načrt, zaključni račun in tiste splošne akte, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem knjižnice ter opravlja druge naloge,
določene s tem odlokom, statutom in drugimi predpisi.
Strokovni svet
14. člen
Strokovni svet knjižnice šteje pet članov, ki jih imenuje
svet knjižnice in sicer predsednika in dva člana izmed strokovnih delavcev knjižnice na predlog direktorja, dva člana
pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
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Mandat članov strokovnega sveta traja pet let in so po
izteku mandata lahko ponovno imenovani.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela knjižnice in daje direktorju ter svetu knjižnice
mnenja, predloge in pobude za reševanje strokovnih problemov.
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– odločata o statusnih spremembah,
– zagotavljata sredstva za njeno delo in druge vrste
pomoči, ki nimajo materialnega značaja,
– opravljata druge zadeve, določene s tem odlokom in
drugimi predpisi.

V. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE
SREDSTEV ZA DELO

20. člen
V primeru, da posamezna ustanoviteljica ne izpolnjuje
svojih obveznosti po tem odloku, mora knjižnica obvestiti
ministrstvo, pristojno za kulturo in predlagati prerazporeditev
sredstev za nemoteno delovanje knjižnice.

15. člen
Premoženje, s katerim upravlja knjižnica in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je določeno s pogodbo o upravljanju in je last ustanoviteljic.
Knjižnica je dolžna uporabljati in upravljati premoženje
ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja.

21. člen
Knjižnica je dolžna ustanoviteljicama vsako leto poročati o poslovanju knjižnice in posredovati druge podatke, ki
so potrebni za izvrševanje ustanoviteljske funkcije.

16. člen
Sredstva za izvajanje javne službe knjižnice zagotavljajo
ustanoviteljice na podlagi programa dela in finančnega načrta, h katerima so dale soglasje ustanoviteljice.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo
ustanoviteljice iz proračuna, pokrivajo finančna sredstva za
plače, za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega
gradiva ter za nakup in vzdrževanje prostorov in opreme.
Knjižnica lahko za opravljanje javne službe pridobiva
tudi donatorska sredstva in sredstva iz opravljanja gospodarskih oziroma tržnih dejavnosti.
17. člen
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za izvajanje javne
službe tekoče po dvanajstinah.
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za izvajanje javne
službe knjižnice skladno s soustanoviteljsko pogodbo, ki jo
skleneta na podlagi potrjenega triletnega razvojnega programa knjižnice.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
18. člen
Knjižnica samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Knjižnica ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih financiranja.
Presežke prihodkov nad odhodki nameni za opravljanje svoje dejavnosti in njen razvoj.
Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe, pokrijeta primanjkljaj ustanoviteljici sorazmerno z ustanoviteljskim deležem.
O načinu, višini ter ukrepih pri pokrivanju primanjkljaja
odločata ustanoviteljici na podlagi sanacijskega programa,
ki ga sprejme svet zavoda.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC IN KNJIŽNICE
19. člen
Ustanoviteljici imata do knjižnice naslednje pravice in
obveznosti:
– ugotavljata skladnost programov dela, finančnih načrtov in razvojnih načrtov s plani ustanoviteljic,
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Svet knjižnice mora biti imenovan najkasneje v roku 3
mesecev od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja njegove naloge dosedanji svet.
Statut knjižnice mora biti sprejet najkasneje v roku enega leta od uveljavitve akta o ustanovitvi. Statut stopi v veljavo,
ko ustanoviteljici dasta nanj soglasje.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 17/91 in 2/92.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02800/003/96
Slovenj Gradec, dne 11. septembra 2002.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.
Št. 02200-01/2000
Mislinja, dne 8. julija 2002.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

4340.

Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne
občine Slovenj Gradec

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj
Gradec na 44. seji dne 10. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Mestne občine
Slovenj Gradec

Uradni list Republike Slovenije
UVODNA DOLOČILA
1. člen
Ta odlok določa upravičence, zavezance, višino, način
in pogoje vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: mestna občina). Mestna občina po določbah tega odloka nastopa kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim in pravnim osebam na območju bivših krajevnih skupnosti: Slovenj
Gradec, Šmartno, Podgorje, Stari trg, Sele in Pameče.
Mestna občina postane zavezanec po tem odloku z
dnem prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije
kot temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02
– v nadaljevanju zakon).
UPRAVIČENCI
2. člen
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in
pravne osebe, za katere je občina, krajevna skupnost ali
druga pravna oseba sklepala pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d. d., v času od leta 1974 do 1. 1. 1995.
Mestna občina Slovenj Gradec bo uveljavljala vlaganja
samo za upravičence, ki so sklepali pogodbe s pravnimi
predniki Telekoma Slovenije, d. d., preko tokratnih krajevnih skupnosti ali Občino Slovenj Gradec. Ostali upravičenci
(fizične ali pravne osebe), ki so direktno sklepali pogodbe
oziroma naročniška razmerja, morajo sami vlagati zahtevke
za vračilo sredstev pri Skladu za vračanja vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v
nadaljevanju komisija).
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila na
osnovi evidenc in podatkov iz arhivov s katerimi razpolagajo
bivše krajevne skupnosti in druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in
na način, kot ga določa zakon.
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POSTOPEK ZA VRAČANJE SREDSTEV POSAMEZNIM
UPRAVIČENCEM
7. člen
Občina bo vračala sredstva posameznim upravičencem na podlagi njihove vloge. V ta namen bo objavila na
krajevno običajen način poziv upravičencem, v katerem bo
podrobneje opredelila: kdaj in kje morajo oddati svojo vlogo, katere dokazne listine je potrebno predložiti, postopek
obravnave in način izplačila njihovih zahtevkov.
8. člen
Vse aktivnosti v zvezi s postopki obravnave vloženih
zahtevkov vrši komisija iz 3. člena. Če posamezni upravičenec z odločitvijo komisije ni zadovoljen, ima pravico vložiti
pritožbo na Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec.
Odločitev sveta je dokončna.
9. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega
odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od
njih, ki bo v postopku nastopala kot skupni predstavnik.
10. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba.
Komisija v postopku priprave seznama odloča o vseh
odprtih vprašanjih v zvezi z dokaznim postopkom pogodbene vrednosti, v skladu z odlokom in zakonom.
KONČNE DOLOČBE
11. člen
Za zadeve, ki jih odlok ne opredeljuje, se uporabljajo
neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja župan Mestne občine Slovenj Gradec.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

VIŠINA VRAČILA
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu
upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov in sklenjenih
pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v višini
določeni v zakonu.
Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda
pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.
Upravičencem bo vrnjen sorazmerni delež zneska, ki
ga bo Mestna občina Slovenj Gradec prejela iz Sklada za
vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

SVETA ANA
4341.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveta Ana za leto 2002

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98, 59/99 in 70/00), ter 28. in 29. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00
in 79/01), ter v skladu z 83. do 93. členom poslovnika o
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delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 27. redni seji
dne 4. 10. 2002 sprejel

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

–
–
–

1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002
(Uradni list RS, št. 111/01) se tretji odstavek 3. člena
spremeni tako, da se glasi:

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

–

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta
Ana za leto 2002

Konto

I.

Naziv

Znesek v tisoč SIT

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

261.140
96.123
64.814
42.215
13.992
8.607
–

71
710
711
712
713
714

NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki

31.309
7.784
1.415
6
13.438
8.666

72
720
721
722

KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja

1.337
928
–

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
410
411
412
413
414

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA

650

IX. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.–VIII.)

–650

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH –49.166

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302–02/2002
Sveta Ana, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

–
–
–
163.554
163.554
309.531
32.610
12.527
1.515
16.013
55
2.500

131.133
129.133
36.413
38.413
–48.516

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

C) RAČUN FINANCIRANJA

409

TEKOČI TRANSFERI
109.375
Subvencije
5.204
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
17.368
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
7.360
Drugi tekoči domači transferi
79.443
Tekoči transferi v tujino
–

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

–

–
–
–
–
–

4342.

Odlok o spremembi odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave občine
Sveta Ana

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99 in na podlagi 29. in 49. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 74/98 in 51/02), ter v
skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski
svet občine Sveta Ana na 27. redni seji dne 4. 10. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave občine Sveta Ana
1. člen
V odloku o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 31/99) se peti odstavek 21. člena spremeni,
tako da se glasi:
»Tajnik občine mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo. Vodenje in odločanje v zahtevnejših upravnih stvareh se
zagotovi s pooblastilom delavca občinske uprave ali strokovnega sodelavca, ki izpolnjuje pogoje za vodenje in odločanje v zahtevnejših upravnih stvareh.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015404-001/2002
Sveta Ana, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

4343.

Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja, ter
pogojih za pridobitev brezplačnih plakatnih
mest v volilnih kampanijah za volitve poslancev
Državnega zbora, predsednika republike in
članov občinskih svetov ter županov na območju
Občine Sveta Ana

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 15. člena statuta Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99), je Občinski svet
občine Sveta Ana na 27. redni seji dne 4. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o načinu plakatiranja in reklamiranja, ter pogojih
za pridobitev brezplačnih plakatnih mest
v volilnih kampanijah za volitve poslancev
Državnega zbora, predsednika republike
in članov občinskih svetov ter županov
na območju Občine Sveta Ana
1. člen
Za potrebe oglaševanja v volilnih kampanijah za volitve
poslancev Državnega zbora, predsednika republike, župana
ter članov občinskega sveta, na območju Občine Sveta Ana,
se določijo naslednja:
1. Brezplačna plakatna mesta:
– občinska oglasna deska v centru Svete Ane velikosti
1,2 x 1,5 m,
– občinska oglasna deska v centru Lokavca velikosti
1,2 x 1,5 m,
– stebri javne razsvetljave,
– javne površine v centru naselja Sveta Ana (dvostranski prosto stoječi panoji katere si organizator postavi sam).
Organizatorju volilne kampanje se določi eno brezplačno javno plakatno mesto v centru Sv. Ane ali Lokavcu:
– občinska oglasna deska v centru Svete Ane velikosti
1,2 x 1,5 m,
– občinska oglasna deska v centru Lokavca velikosti
1,2 x 1,5 m,
– plakatno mesto je brezplačno,
– posamezni organizator volilne kampanje plakate namešča in odstranjuje sam.
2. člen
Na javnih površinah lahko organizatorji volilne kampanje pripravijo plakatne površine sami in na njih lahko tudi
plakatirajo pod naslednjimi pogoji:
a) da lastniki plakatnih mest pridobijo soglasje občine
za uporabo javnih površin,
b) da se zagotovi enakopravna možnost uporabe za
vse organizatorje volilne kampanje,
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c) da organizatorji najkasneje 5 dni po preteku volitev
odstranijo propagandni material.
Kolikor organizatorji volilne kampanje po preteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranil pooblaščeni upravljalec Občine Sveta
Ana.
Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na zasebno zemljišče. Pri
postavitvi na privatnem zemljišču si mora pridobiti soglasje
lastnika zemljišča.
Organizator volilne kampanje odstrani plakatno mesto
najkasneje peti dan po dnevu volitev.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna
plakatna mesta ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na
območju Občine Sveta Ana v pasu 20 m in ne bližje kot 2 m
od roba utrjenega cestišča, razen na stebrih javne razsvetljave.
Organizator volilne kampanije je dolžan plakatiranje izvajati tako, da s tem ni ovirana redna uporaba javnih površin
in prometne varnosti.
Plakatiranje in navezovanje transparentov na drevesih
ni dovoljeno.
3. člen
Za kršitve tega odloka se uporabljajo kazenske določbe po zakonu o volilni kampanji.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00605-002/00
Sveta Ana, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

4344.

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

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) in 15. člena statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine
Sveta Ana na 27. redni seji dne 4. 10. 2002 sprejel

PRAVILA
za volitve 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 Sveta Ana v volilno telo 7. volilne enote za izvolitev
člana državnega sveta in postopke kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem
svetu izvoli Občinski svet občine Sveta Ana (v nadaljevanju:
občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta
dva predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi
enega kandidata za člana državnega sveta.
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3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje
in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.

10. člen
Župan mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih
elektorjev in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s
potrebnimi prilogami.

4. člen
Kandidata za elektorje lahko predlagajo svetniki in svetniške skupine (v nadaljevanju: predlagatelji). Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata za elektorja.

11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,
jih sprejema občinski svet z dvotretinjsko večino navzočih
članov občinskega sveta.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo
predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člena
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje
oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji vložiti
pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri
Občinskem svetu občine Sveta Ana, najpozneje 40 dni pred
dnem glasovanja do 12. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
7. člen
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na
podlagi določil poslovnika občinskega sveta voli elektorje
oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki
ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Voli se eden elektor. Vsak član občinskega sveta lahko
glasuje največ za enega kandidata. Izvoljen je kandidat, ki
prejeme največ glasov.
Določi se lahko eden kandidat za člana državnega
sveta. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za
enega kandidata. Določen je kandidat, ki je prejel največ
glasov.
8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje
oziroma člane državnega sveta pri glasovanju prejela enako
najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število
glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se opravi
takoj na seji občinskega sveta.
Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se po prvem
krogu izžrebajo zaporedne številke, v drugem krogu pa se
izžrebajo po vrstnem redu v prvem krogu izžrebani števil
kandidati.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa
člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji
občinskega sveta.
9. člen
Če je za kandidata za člana državnega sveta določen
župan, se za predstavnika kandidature določi eden od podžupanov. Če je kandidat za člana državnega sveta določen
tudi podžupan se za predstavnika kandidature določi izmed
prisotnih na seji najstarejši član občinskega sveta, ki ni na
kandidatni listi.

12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, in se objavijo v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve 27. 11. 2002.
Št. 00601-02/2002
Sveta Ana, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

ŠENTJUR
4345.

Odlok o spremembi proračuna Občine Šentjur
za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01,
30/02), zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št.
80/94, 56/98) in 118. člena statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02), je Občinski svet
občine Šentjur na 30. seji dne 16. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi proračuna Občine Šentjur
za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto
2002 (Uradni list RS, št. 39/02) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
Po ekonomski klasifikaciji
v 000 SIT
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
II. A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.801.355
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
979.938
70 DAVČNI PRIHODKI
788.636
700 Davki na dohodek in dobiček
694.219
703 Davki na premoženje
17.765
704 Domači davki na blago in storitve
76.652
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
191.302
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
4.500
711 Takse in pristojbine
9.202
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
81.900
714 Drugi nedavčni prihodki
95.700
72 KAPITALSKI PRIHODKI
23.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
9.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
14.000
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
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74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.878.353
40 TEKOČI ODHODKI
374.847
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
93.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
14.700
402 Izdatki za blago in storitve
230.182
403 Plačila domačih obresti
28.105
409 Rezerve
8.860
41 TEKOČI TRANSFERI
891.256
410 Subvencije
19.300
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
498.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 95.951
413 Drugi tekoči domači transferi
277.505
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
600.250
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
600.250
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
12.000
430 Investicijski transferi
12.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINAČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

–76.998

4346.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti ter določitvi volilnih enot za prve
volitve članov v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Tržič

Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02),
18. in 98. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01 in 79/01) ter 109. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) je Občinski svet občine Tržič na 24. redni
seji dne 9. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
števila članov svetov krajevnih skupnosti
ter določitvi volilnih enot za prve volitve članov
v svete krajevnih skupnosti na območju
Občine Tržič

101.998
29.700
72.298
–

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

TRŽIČ

798.417
798.417
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–
–
–
–

101.998

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

–
–

VIII. ODPLAČILO DOLGA (500)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

25.000
25.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII–IX=–III)

–
76.998

2. člen
V 5. členu odloka se spremeni drugi odstavek 5. člena
tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
8,860.000 SIT.
3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od dneva objave.
Št. 004-12/02-100
Šentjur, dne 16. septembra 2002.
Župan
Občine Šentjur
Jurij Malovrh l. r.

1. člen
Besedilo naziva odloka o določitvi števila članov svetov
krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za prve volitve
članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 67/98 – v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se nov naziv odloka glasi:
“Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za volitve članov v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič.”
2. člen
V 1. členu odloka se črta beseda “prve”.
3. člen
Besedilo 2. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“Za posamezno krajevno skupnost na območju Občine
Tržič se za območje celotne krajevne skupnosti oblikuje ena
volilna enota ob upoštevanju območja posamezne krajevne
skupnosti, ki ga določa 7. člen odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98 in
79/01). Volitve potekajo po večinskem sistemu.”
4. člen
Besedilo 3. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bistrica pri
Tržiču se določi ena volilna enota za območje celotne Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču, v kateri se voli enajst
članov sveta.”
5. člen
Besedilo 6. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kovor se
določi ena volilna enota za območje celotne krajevne skupnosti Kovor, v kateri se voli devet članov sveta.”
6. člen
Besedilo 15. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
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“Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Tržič-mesto
se določi ena volilna enota za območje celotne Krajevne
skupnosti Tržič-mesto, v kateri se voli enajst članov sveta.”
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-03/02-02
Tržič, dne 9. oktobra 2002.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

Uradni list Republike Slovenije
dokazil posameznih upravičencev, ob upoštevanju določb
4. člena zakona.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Vlagatelj zahtevka dokazuje pogodbeno vrednost s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami in dokumenti. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 268/02-21
Turnišče, dne 24. septembra 2002.

TURNIŠČE
4347.

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

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99,
9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski svet občine Turnišče
na 21. redni seji dne 24. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Turnišče
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe, ki so preko 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 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).
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oziroma

VELIKA POLANA
4348.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Velika Polana

Na podlagi 35. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 50/02) je Občinski svet občine Velika Polana na 4. izredni seji dne 9. 9.
2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Velika Polana
1
V Občinsko volilno komisijo občine Velika Polana se za
dobo štirih let imenujejo:
1. Kolenc Dragica, dipl. jur, Velika Polana 105, za
predsednico komisije,
Balažek Terezija, Mala Polana 121, za namestnico
predsednice,
2. Tibaut Štefan, Velika Polana 205b, za člana,
Hozjan Stanko, Brezovica 10, za namestnika člana,
3. Škalič Ivan, Mala Polana 22, za člana,
Prša Slavko, Mala Polana 27a, za namestnika člana,
4. Laki Štefan, Velika Polana 10, za člana,
Denša Jože, Brezovica 30, za namestnika člana.
2
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 12-09/02
Velika Polana, dne 9. septembra 2002.
Župan
Občine Velika Polana
Štefan Prša l. r.

Uradni list Republike Slovenije

ZAVRČ
4349.

Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Zavrč

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in določil statuta Občine Zavrč (Uradni list
RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 5. izredni
seji dne 20. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o izdajanju javnega glasila Občine Zavrč
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje glasila Občine Zavrč
kot informativnega in uradnega glasila občine.
2. člen
Ime glasila je “DOBER DEN” s podnaslovom glasilo
Občine Zavrč.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Zavrč. Sedež
glasila je Zavrč 11, 2283 Zavrč.
4. člen
Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno. Lahko izide tudi
kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva
v občini.
5. člen
Naslov uredništva glasila je: Zavrč 11, 2283 Zavrč.
6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v
občini ter o hotenjih in interesih občanov. Glasilo je lahko
namenjeno tudi za objavljanje splošnih aktov in drugih objav
Občine Zavrč in njenih organov.
Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in
delu v občini. Objavlja objektivne in celovite informacije o
vseh področjih življenja in dela v občini, obenem pa je tudi
javna demokratična tribuna občanov.
8. člen
Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi Občine
Zavrč, občinska uprava, društva, politične stranke, organizacije ter občani.
9. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na
predlog uredniškega odbora. S programsko zasnovo se
podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska
izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.
10. člen
Občinski svet imenuje uredniški odbor in odgovornega
urednika za izdajanje glasila, ki je imenovan za štiriletno
mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
11. člen
Občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali na

Št.
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predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta, odpokliče
člana odbora pred iztekom mandata.
Naloge uredniškega odbora so:
– obravnava programsko zasnovo glasila,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev
in urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– opozarja na spoštovanja določil kodeksa novinarske
poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove glasila, obravnava ekonomske in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo
frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,
– pisno obvešča občinski svet (najmanj enkrat letno) o
uresničevanju programske zasnove in materialnih vprašanj
glasila.
12. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet
občine Zavrč na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali tretjine članov občinskega sveta
lahko odgovornega urednika razreši, če deluje v nasprotju z
zakonom, sprejeto programsko zasnovo ali zoper uredniško
politiko glasila.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju urednikov za posamezna področja,
– naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri
vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev,
– skrbi za smotrno organizacijo dela, usklajuje delo z
občinsko upravo,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev in cenik oglasnega prostora ter drugih sporočil,
– oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časopisa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno
poroča komisiji o uresničevanju uredniške politike in o gmotnem stanju časopisa.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
13. člen
Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev
obvestiti avtorja.
14. člen
Za izvajanje tehničnih in organizacijskih opravil v zvezi z
izdajanjem glasila sklene župan na podlagi predloga uredništva pogodbo z zunanjim izvajalcem.
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15. člen
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od propagandnih in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
16. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo

za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja propagandnih sporočil,
– stroške razpečevanja,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
17. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora
glasilo del prostora nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih listov. Prostor se nameni tudi ob razpisu volitev v
državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s
predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in
politiko.
Ob razpisu volitev se ravna po zakonu o volilni kampanji.
18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
2
Vsem samostojnim kandidatom in vsem političnim strankam, ki s svojimi kandidati kandidirajo na volitvah predsednika države in na lokalnih volitvah v Občini Zavrč v letu 2002,
je omogočeno, da si dodaten prostor v občinskem glasilu
Dober Den zagotovijo po ceniku oglasov, ki velja za oglaševanje v občinskem glasilu, vendar največ v obsegu ene
strani glasila (razen prve in druge, ter zadnje in predzadnje)
na posamezno politično stranko oziroma posameznega samostojnega kandidata.
3
Volilni oglas mora biti označen z navedbo naročnika.
Vsak sponzoriran volilni oglas mora biti jasno označen
kot takšen, z navedbo sponzorjevega imena ali njegovega
znaka.
4
Prispevki morajo biti dostavljeni na disketi in izpisu na
sedež Občine Zavrč osebno. Rok za oddajo prispevkov je
do 18. oktobra 2002 do 12. ure.
5
Izdajatelj glasila si pridržuje pravico do manjše korekcije pri oblikovanju objav v soglasju z naročnikom. Podrobnejše informacije si lahko organizatorji volilne kampanje pridobijo na sedežu Občine Zavrč, Zavrč 11, Zavrč.
Št. 032-08-1/2000-1
Zavrč, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

Št. 032-08-1/2000
Zavrč, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

4350.

Sklep o izrabi prostora v občinskem glasilu
Dober Den za predstavitev kandidatov, političnih
strank in njihovih programov v volilni kampanji
2002

Na podlagi 5. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in v skladu z določili statuta
Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet
občine Zavrč na 5. izredni seji dne 20. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o izrabi prostora v občinskem glasilu Dober Den
za predstavitev kandidatov, političnih strank
in njihovih programov v volilni kampanji 2002
1
Vsem samostojnim kandidatom in vsem političnim strankam, ki s svojimi kandidati kandidirajo na volitvah predsednika države in na lokalnih volitvah v Občini Zavrč v letu 2002 je
za predvolilno kampanjo v občinskem glasilu Dober Den na
voljo ena polovica strani (razen prve in druge, ter zadnje in
predzadnje) po ceni 10.000 SIT + DDV.

4351.

Sklep o določitvi programske zasnove javnega
glasila “Dober Den”

Na podlagi 23. člena zakona o javnih glasilih (Uradni
list RS, št. 18/94) in določil statuta Občine Zavrč (Uradni
list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na
5. izredni seji dne 20. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi programske zasnove javnega glasila
“Dober Den”
1
Javno glasilo “Dober Den” objavlja članke:
– uvodno besedo uredništva
– o delu delovnih teles, občinske uprave,
– o predlogih, pobudah, mnenja in stališča političnih
strank, občanov in pravnih oseb,
– o delovanju političnih strank v občini,
– o vseh področjih življenja in dela v Občini Zavrč, kot
so:
– konkretna problematika posameznih področij,
– oris srečanj z zanimivimi ljudmi,
– okrogle mize, tiskovne in problemske konference,
obiski itd.,
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– promet in prometna varnost,
– urejanje prostora in varstva okolja,
– pisma bralcev, odzive, mnenja, odmeve, predloge, pobude, komentarje in drugo.
Javno glasilo Dober Den objavlja tudi:
– literarne prispevke,
– reklamna in propagandna sporočila,
– druga obvestila,
– sporočila,
– zahvale, obletnice ipd.,
– slikovno gradivo,
– uradne objave Občine Zavrč,
– vaško kroniko.
2
Ta programska zasnova začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-08-1/2000
Zavrč, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

ZREČE
4352.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99)
objavlja

VLADA
4353.

2
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/02).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
Št. 19/2002/02
Zreče, dne 4. oktobra 2002.
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.

Uredba o spremembi uredbe o obsegu izdaje,
sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih
priložnostnih kovancev ob 35. šahovski
olimpiadi – Bled 2002

Na podlagi 5. člena zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 7/93) in v zvezi s 1. členom uredbe o
določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2002 izdajajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 13/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o obsegu izdaje,
sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih
priložnostnih kovancev ob 35. šahovski olimpiadi
– Bled 2002
1. člen
V 2. členu uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 35. šahovski olimpiadi – Bled 2002 (Uradni list RS, št. 53/02) se
druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“– priložnostne srebrnike z nominalno vrednostjo
2.500 tolarjev, v prvem kovanju v količini 1.000 kovancev in
v skupni nominalni vrednosti 2,500.000 tolarjev in v drugem
kovanju v količini 1.000 kovancev in v skupni nominalni
vrednosti 2,500.000 tolarjev.”
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 448-00/2001-6
Ljubljana, dne 1. oktobra 2002.

CENIK
daljinskega ogrevanja
1
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o. Ljubljana, se cena zemeljskega plina s
1. 10. 2002, v mestu Zreče zviša.
Zvišanje povprečne cene za MWh toplotne energije je
za 8,35%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne
energije 9.162,35 SIT/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
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Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4354.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih
plačujejo uporabniki cest za cestna motorna
vozila in priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in
50/02 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za cestna motorna vozila
in priklopna vozila
1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki
jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00,
67/00, 74/00, 62/01, 93/01 in 68/02) se v 2. členu v
1. in 2. točki črta beseda »delovno«.
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V 2. točki se za besedilom »osebni avtomobil« doda
vejica in besedilo »osebno specialno vozilo, razen osebnega specialnega vozila za prevoz določenih oseb«.
V 5. točki se črtata besedi »potniških« ter »potniški«.
V 6. in 7. točki se besedilo »ki presega največjo dovoljeno maso« nadomesti z besedilom »katerega največja dovoljena masa presega«.
V 8. in 10. točki se za besedilom »glede na največjo
dovoljeno maso« doda besedilo »oziroma dovoljeno skupno
maso«.
V 11. točki se za besedilom »potujočo knjižnico« doda
vejica in besedilo »specialni vlačilec (unimog)«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-00/2001-4
Ljubljana, dne 1. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4355.

Uredba o dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov
za službena potovanja v tujino

Na podlagi 71. člena zakona o delavcih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91,
Uradni list RS-I, št. 2/91 in Uradni list RS, št. 4/93, 18/94,
70/97, 87/97 in 38/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov
za službena potovanja v tujino
1. člen
V uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v
tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00 in
35/02) se 12. člen dopolni z novim drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
“Stroški za prevoz z letalom se ne povrnejo, če je imel
delavec možnost pridobiti brezplačno vozovnico v okviru
popustov, ki jih letalske družbe nudijo v programih za potnike, ki pogosto potujejo.
Vsak državni organ je dolžan voditi evidenco točk (milj,
kilometrov ipd.), ki so jih delavci v okviru programov iz prejšnjega odstavka imeli možnost pridobiti. Točke, ki jih zaposleni pridobi zaradi svoje zasebne porabe, ki je organ ne
krije, se v evidenco državnega organa ne prištevajo.”
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 114-04/2001-3
Ljubljana, dne 1. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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4356.

Uredba o določitvi ureditvenega območja
mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja mejnega
prehoda za obmejni promet
Rajnkovec
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega
prehoda za obmejni promet Rajnkovec (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje
javne koristi za mejni prehod Rajnkovec, ki ga je izdelal
Savaprojekt Krško, d.d., pod št. E-99/02 z datumom 23. 9.
2002 in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega naslednje nepremičnine, potrebne za gradnjo objekta mejnega
prehoda, nadstrešnice in ureditev vozišča, in sicer na zemljišču, parc. št. 587/3, 107 in 589, vse k.o. Rajnkovec.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo
infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno
delovanje mejnega prehoda, to so električni kablovod, vodovod in telefonski kabel. Zemljišča, po katerih so predvidene te naprave, so zunaj območja iz prvega odstavka tega
člena.
Trasa električnega NN kablovoda v dolžini ca. 440 m je
predvidena po zemljiščih v k.o. Pršlin, parc. št. 562/1 in po
zemljiščih v k.o. Rajnkovec, parc. št. 576, travnik, parc. št.
577/2, travnik, parc. št. 578/1, travnik, parc. št. 582/2,
travnik, parc. št. 585/4, travnik – lastnik OKP Javno podjetje za komunalne storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, parc. št.
581/2, travnik, lastnik Fuehrer Jožef, Kristan vrh 7, Podplat, parc. št. 589, pot, javno dobro, Občina Rogaška Slatina, parc. št. 587/1, travnik, lastnika Kužnar Terezija in
Kužnar Jožef, vsak do ene polovice, Rajnkovec 3, Rogaška
Slatina.
Priključni vodovod bo potekal v dolžini ca. 90 m po
zemljiščih k.o. Rajnkovec parc. št. 587/1, travnik, lastnika
Kužnar Terezija in Kužnar Jožef, vsak do ene polovice,
Rajnkovec 3, Rogaška Slatina, parc. št. 587/3, travnik,
lastnik Rogaška vas, d.o.o., Rogaška Slatina.
Priključni telefonski kabel v dolžini ca. 400 m je predviden po zemljiščih v k.o. Rajnkovec parc. št. 588/2, travnik,
lastnik Kecur Jože, Sotelska cesta 60, Rogaška Slatina,
parc. št. 588/4, pašnik, parc. št. 52/2, njiva in parc. št.
51, travnik – lastnika Sajko Marija in Sajko Jože, vsak do
ene polovice, Rajnkovec 5, Rogaška Slatina, parc. št.
590/5 in 590/1, oboje pot, javno dobro v lasti Občine
Rogaška Slatina, parc. št. 587/1, travnik, 2 razred, lastnika
Kužnar Terezija in Kužnar Jožef, vsak do ene polovice,
Rajnkovec 3, Rogaška Slatina, parc. št. 587/3, travnik,
lastnik Rogaška vas, d.o.o., Rogaška Slatina in parc. št.
115/2 travnik, k.o. Rjavica, lastnik Kecur Jože, Sotelska
cesta 60, Rogaška Slatina.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz
1. člena te uredbe in je razvidna iz pregledne situacije v
M 1:5000, ki je sestavni del te uredbe.
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3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne
skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so
namenjena za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na
ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna
korist.
6. člen
Z dnem veljavnosti te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-4
Ljubljana, dne 10. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
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4357.

Odlok o izdaji kovancev za 20 in 50 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 8. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) in 1. člena zakona o
denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS-I, št.
17/91 in Uradni list RS, št. 33/92) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o izdaji kovancev za 20 in 50 tolarjev
1. člen
Republika Slovenija izda kovance za 20 in 50 tolarjev.
2. člen
Glavna znamenja kovancev za 20 in 50 tolarjev se
določijo s posebnim predpisom, ki ga izda Vlada Republike
Slovenije.
3. člen
Banka Slovenije odloči o dajanju kovancev v obtok.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v k. s. Dane
pri Sežani – Občine Sežana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 81-4027/02 z dne 20. 9. 2002, se v:
– celotnem besedilu 16. člena številki 22 nadomestita
s številko 18;
– 53. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Začeti postopki, ki se do uveljavitve tega odloka niso
pravnomočno končali, se končajo po dosedanjih predpisih.
–

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

Popravki
V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v
letu 2002, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81-4025/02
z dne 20. 9. 2002, se besedilo 7. člena pravilno glasi:
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati
določila, na katere se nanašajo v tem odloku navedene
spremembe in dopolnitve.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
–

Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v k. s. Sežana – Občine Sežana

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v k. s. Sežana – Občine Sežana, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
81-4026/02 z dne 20. 9. 2002, se v:
– celotnem besedilu 16. člena številki 22 nadomestita
s številko 18;
– prvem odstavku 33. člena besedilo pravilno glasi:
Za ureditveno območje centra za ravnanje z odpadki s
prostorom za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, se
predvidi izdelava presoje vplivov na okolje.
– 54. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Začeti postopki, ki se do uveljavitve tega odloka niso
pravnomočno končali, se končajo po dosedanjih predpisih.
–

Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v k. s. Dane pri Sežani – Občine Sežana

Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Sežana

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
izven naselij v Občini Sežana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 81-4028/02 z dne 20. 9. 2002, se besedilo 36. člena pravilno glasi:
Z dnem, ko začne veljati ta odlok prenehata veljati:
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojev (Uradne objave, št. 28/91), in
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojev v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 54/95 in 63/97) na območju krajevnih skupnosti, ki se
urejajo s tem odlokom.
Začeti postopki, ki se do uveljavitve tega odloka niso
pravnomočno končali, se končajo po dosedanjih predpisih.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
–

Št. 448-03/2002-1
Ljubljana, dne 1. oktobra 2002.
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Popravek odloka o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojih za naselja v Občini Sežana

V odloku o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojih za naselja v Občini Sežana, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 81-4029/02 z dne 20. 9. 2002, se v:
– celotnem besedilu 23. in 25. člena številka 22 nadomesti s številko 18;
– 79. členu besedilo pravilno glasi:
Z dnem, ko začne veljati ta odlok prenehata veljati:
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojev (Uradne objave, št. 28/91), in
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojev v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 54/95 in 63/97) na območju krajevnih skupnosti, ki se
urejajo s tem odlokom.
Začeti postopki, ki se do uveljavitve tega odloka niso
pravnomočno končali, se končajo po dosedanjih predpisih.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
–

Popravek odloka o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana

V odloku o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih
pogojev za naselja v Občini Sežana, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 82-4065/02 z dne 24. 9. 2002, se besedilo
69. člena spremeni tako, da se glasi:
Z dnem, ko začne veljati ta odlok prenehata veljati:
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojev (Uradne objave, št. 28/91), in
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojev v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 54/95 in 63/97), in sicer določbe, ki določajo podrobna merila prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana, ki se urejajo s tem odlokom.
Začeti postopki, ki se do uveljavitve tega odloka niso
pravnomočno končali, se končajo po dosedanjih predpisih.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4236. Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic
Evropske unije (ZOZPEU)
9445
4237. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojaški dolžnosti (ZVojD-B)
9446
4238. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Sodnega sveta Republike Slovenije iz vrst sodnikov 9450

4253. Pravilnik o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač
(kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
9461
4254. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2002
9461
4255. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za september
2002
9461

VLADA
4239. Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z
dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih
4353. Uredba o spremembi uredbe o obsegu izdaje,
sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 35. šahovski olimpiadi –
Bled 2002
4354. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila
in priklopna vozila
4355. Uredba o dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov
za službena potovanja v tujino
4356. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec
4357. Odlok o izdaji kovancev za 20 in 50 tolarjev
4240. Sklep o imenovanju častnega konzula v San Carlos de Bariloche
4241. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
San Carlos de Bariloche
4242. Sklepa vlade

OBČINE
9450

9537

9537
9538
9538
9541
9452
9452
9452

MINISTRSTVA
4243. Pravilnik o nošenju policijske uniforme
4244. Pravilnik o zbiranju in uporabi podatkov o razvoju
telekomunikacijskega trga
4245. Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju
živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
4246. Pravilnik o spremembi odredbe o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002
4247. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
4248. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4249. Soglasje k spremembi akta o ustanovitvi ustanove Nacionalna fundacija za poslovno odličnost,
ustanova
4250. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2002

9452
9454
9456
9457
9457
9457
9458
9458

USTAVNO SODIŠČE
4251. Odločba o ugotovitvi, da je določba 53. člena
zakona o pospeševanju turizma, kolikor se nanaša na osebe, ki ob uveljavitvi zakona niso izpolnjevale pogojev iz drugega odstavka 34. člena
zakona, v neskladju z ustavo
9459

BANKA SLOVENIJE
4252. Sklep o določitvi načina izračuna cen plemenitih
kovin
9460

AJDOVŠČINA
4256. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
4257. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2002
4258. Sklep o prenehanju mandata namestnika člana
Občinske volilne komisije občine Ajdovščina
BLOKE
4259. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Bloke
BRASLOVČE
4260. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče
4261. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče
BREŽICE
4262. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brežice za leto 2001
4263. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2002
4264. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta »Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah«
4265. Sklep o preračunu cene storitev za programe v
vrtcih Občine Brežice
4266. Sklep o preračunu cene storitev za starše za programe v vrtcih Občine Brežice
CANKOVA
4267. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Cankova
4268. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2002
CERKNICA
4269. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerknica
4270. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku
DIVAČA
4271. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača
4272. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Divača
4273. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
4274. Sklep o javnem dobru
4275. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

9462
9463
9463

9463

9464
9464

9464
9466
9467
9467
9467

9468
9468

9469
9470
9470
9471
9472
9472

9472
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DOL PRI LJUBLJANI
4276. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002
4277. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B
9 Dol
4278. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2003
GRAD
4279. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Grad
JESENICE
4280. Spremembe in dopolnitve odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice
4281. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Jesenice
4282. Pravilnik o enkratni socialni denarni pomoči za
novorojence v Občini Jesenice
KAMNIK
4283. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini
Kamnik
4284. Sklep o višini pavšalnih zneskov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2002
4285. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
4286. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
4287. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
KOČEVJE
4288. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kočevje
4289. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje
4290. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje
4291. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja S 15 – K RINŽI v Kočevju
KOMEN
4292. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Komen
4293. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen
4294. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Komen
4295. Sklep o delovanju in pristojnostih Turistično informacijskega centra Štanjel
4296. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo
volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Komen
4297. Sklep o razpisu naknadnega referenduma
4298. Sklep o spremembi pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
KOZJE
4299. Pravila za volitve predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
KRANJ
4300. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 2002

Št.
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9475
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4301. Uredba o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj
4302. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj
4303. Sklep o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
4304. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 682/2, pot, k.o. Pševo
4305. Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Kranj
4306. Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine
Kranj v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta
KRIŽEVCI
4307. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci
LJUTOMER
4308. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Ljutomer
4309. Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
4310. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Ljutomer
4311. Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini
Ljutomer
METLIKA
4312. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2002
MISLINJA
4313. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Mislinja
MORAVSKE TOPLICE
4314. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Moravske Toplice
4315. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije občine Moravske Toplice za izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov Madžarske narodne skupnosti
MURSKA SOBOTA
4316. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
4317. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Murska
Sobota
4318. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota
4319. Program priprave izdelave prostorske dokumentacije (ZN) za severno obrtno industrijsko cono
mesta Murska Sobota
PREBOLD
4320. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Prebold za leto 2001
4321. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2002
4322. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za katero ni potrebno
lokacijsko dovoljenje
4323. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno
omrežje
4324. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Prebold
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RAVNE NA KOROŠKEM
4325. Odlok o javnem glasilu Občine Ravne na Koroškem
4326. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Obrtne cone Dobja vas
SEVNICA
4327. Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica
4328. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
4329. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4330. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4331. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4332. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica
SEŽANA
4333. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
4334. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov
dom Sežana – kulturni center Krasa
4335. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
4336. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
4337. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Sežana
4338. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah, nagradah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov v Občini Sežana
SLOVENJ GRADEC
4339. Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
4340. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Slovenj
Gradec
SVETA ANA
4341. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveta Ana za leto 2002
4342. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sveta
Ana
4343. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja, ter
pogojih za pridobitev brezplačnih plakatnih mest
v volilnih kampanijah za volitve poslancev Državnega zbora, predsednika republike in članov občinskih svetov ter županov na območju Občine
Sveta Ana
4344. Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
ŠENTJUR
4345. Odlok o spremembi proračuna Občine Šentjur
za leto 2002
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9513
9514

9514
9516
9516
9516
9517
9517
9520
9520
9523
9524

TRŽIČ
4346. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter
določitvi volilnih enot za prve volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
TURNIŠČE
4347. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Turnišče
VELIKA POLANA
4348. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Velika Polana
ZAVRČ
4349. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Zavrč
4350. Sklep o izrabi prostora v občinskem glasilu Dober Den za predstavitev kandidatov, političnih
strank in njihovih programov v volilni kampanji
2002
4351. Sklep o določitvi programske zasnove javnega glasila “Dober Den”
ZREČE
4352. Cenik daljinskega ogrevanja
–

9524

–
9525
–
9526

–
–

9528
–

POPRAVKI
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu
2002
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v k. s. Sežana – Občine Sežana
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v k. s. Dane pri Sežani – Občine Sežana
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Sežana
Popravek odloka o splošnih merilih prostorsko
ureditvenih pogojih za naselja v Občini Sežana
Popravek odloka o podrobnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana

9533

9534

9534
9535

9536
9536
9537

9541
9541
9541
9541
9541
9541

9529

MEDNARODNE POGODBE
9530

70.

71.
9531
72.
9531
–
9532

Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko
za obveznosti iz kredita Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije (MGPEBES)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov
in naftnih derivatov (BITORN)
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Svetovno
meteorološko organizacijo (WMO) in Vlado Republike Slovenije o pripravi trinajstega zasedanja
Komisije za agrometeorologijo (CAgM-XIII)
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

925

931

936
940
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