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DRŽAVNI ZBOR

4597. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/00, 26/01-
PZ in 56/02-ZJU) in 112. člena poslovnika državnega zbo-
ra je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. 10.
2002 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli Branka Drozg, na sodni-
ško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Breži-
cah.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4598. Sklep o spremembi odloka o imenovanju članov
Upravnega odbora Prešernovega sklada

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o Pre-
šernovi nagradi (Uradni list RS, št. 29/91-I) ter 112. člena
poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 25. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembi odloka o imenovanju članov
Upravnega odbora Prešernovega sklada

Odlok o imenovanju članov Upravnega odbora Prešer-
novega sklada (Uradni list RS, št. 65/00 in 33/01) se
spremeni v naslednjem:

črta se besedilo:
“dr. Jože Pogačnik”

za člana se imenuje:
dr. Boris Paternu.

Št. 610-01/90-5/12
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4599. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na
Mednarodnem kazenskem sodišču

Na podlagi 7. člena zakona o predlaganju kandidatov
iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Ura-
dni list RS, št. 64/01 in 59/02) ter 112. člena poslovnika
državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 25. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o izvolitvi kandidata za sodnika na Mednarodnem

kazenskem sodišču

Za kandidata za sodnika na Mednarodnem kazenskem
sodišču se izvoli dr. Boštjan M. Zupančič.

Št. 700-01/2-72/2
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4600. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika
Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando

Na podlagi 7. člena zakona o predlaganju kandidatov
iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Ura-
dni list RS, št. 64/01 in 59/02) ter 112. člena poslovnika
državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 25. 10. 2002 sprejel
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S K L E P
o izvolitvi kandidata za sodnika Mednarodnega

kazenskega sodišča za Ruando

Za kandidata za sodnika Mednarodnega kazenskega
sodišča za Ruando se izvoli Pavel Dolenc.

Št. 700-01/2-72/3
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4601. Odlok o ustanovitvi Sveta za sistem plač v
javnem sektorju (OdSSPJS)

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) ter
tretjega odstavka 108. člena poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 25. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za sistem plač

v javnem sektorju (OdSSPJS)

1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za sistem plač v jav-

nem sektorju (v nadaljevanju: Svet) in natančneje določi
njegova sestava in trajanje mandata Sveta.

2. člen
Svet sestavljajo predstavniki državnih organov in repre-

zentativnih združenj lokalnih skupnosti ter reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja.

Predstavnike državnih organov v Svet imenujejo:
– Državni zbor Republike Slovenije enega člana in en-

ega namestnika,
– Ustavno sodišče Republike Slovenije enega člana in

enega namestnika,
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije enega člana in

enega namestnika,
– Državno tožilstvo Republike Slovenije enega člana in

enega namestnika,
– Varuh človekovih pravic enega člana in enega name-

stnika,
– Vlada Republike Slovenije šest članov in šest name-

stnikov.
V Svet imenuje člana in namestnika vsak reprezentativ-

ni sindikat javnega sektorja, ki je najmanj 2 leti pred pote-
kom mandata Sveta vpisan v register reprezentativnih sindi-
katov in vsako reprezentativno združenje lokalnih skupnosti,
kateremu je najmanj 2 leti pred potekom mandata Sveta po
odločbi ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo ugo-
tovljen status reprezentativnosti.

3. člen
Mandat Sveta traja 4 leta.
Najmanj 30 dni pred potekom mandata Sveta pozove

predsednik predstavnike državnih organov in reprezentativ-
nih združenj lokalnih skupnosti ter reprezentativnih sindika-

tov javnega sektorja, da predlagajo nove člane Sveta in
njihove namestnike.

4. člen
Svet je konstituiran, ko sta imenovani dve tretjini njego-

vih članov.
Imena predstavnikov posredujejo državni organi, re-

prezentativna združenja lokalnih skupnosti in reprezentativni
sindikati javnega sektorja najkasneje v roku 14 dni od uvelja-
vitve tega odloka ministru, pristojnemu za sistem plač v
javnem sektorju.

Pri določanju števila članov iz prvega odstavka tega
člena se upoštevajo združenja lokalnih skupnosti in sindika-
tov javnega sektorja, ki so reprezentativnost pridobili do
poteka roka iz prejšnjega odstavka.

5. člen
Svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju

izmed sebe s soglasjem določita obe strani.

6. člen
Prvo sejo Sveta skliče minister, pristojen za sistem plač

v javnem sektorju, najkasneje v roku enega meseca od
uveljavitve tega odloka.

Po preteku prvega mandata Sveta, skliče prvo sejo
Sveta v novi sestavi dotedanji predsednik Sveta.

7. člen
Podrobnejša vprašanja glede imenovanja in razrešitve

članov Sveta in njihovih namestnikov, ter glede dela in odlo-
čanja Sveta se določijo s poslovnikom Sveta.

8. člen
Administrativne in druge pogoje za delo Sveta zagotav-

lja ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 430-03/02-17/7
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4602. Spremembo poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja jav-
ne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92 in 50/92 – popr.) po obravnavi na seji dne 25. 10.
2002 objavlja

S P R E M E M B O   P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,

za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-
javnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji
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in javnimi zavodi (Uradni list RS št. 55/93, 66/93, 22/94,
61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97-popr., 72/97, 15/98, 41/98,
16/99, 41/99, 108/99, 28/00, 66/00, 84/00, 119/00,
9/01, 16/01, 43/01, 54/01, 85/01, 108/01, 27/02 in
47/02):

črtajo se podjetja:
89. PR-SI.NET, Komunikacijske rešitve, d.o.o.
Sedež: Proletarska 2, Ljubljana.

91. EDUKATOR poslovno izpopolnjevanje d.o.o.
Sedež: Kidričeva ulica 46, Koper.

92. TRIALOG, družba za upravljanje in svetovanje v
gospodarstvu, d.o.o.

Sedež: Slovenska cesta 54, Ljubljana.

93. ARECA, Podjetje za sistemski inženiring, trgovino
in marketing, Ljubljana, d.o.o.

Sedež: Cesta 27. aprila 39, Ljubljana;

in doda se podjetje:
96. JUNIBA, zavod za raziskovanje okolja in športa.
Sedež: Knafelčeva 11, Maribor.

Št. 432-03/00-01
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4603. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za življenjsko delo in prispevek k načrtovanju, gradnji
in vzdrževanju slovenskega cestnega omrežja podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije
prof. dr. Janezu Žmavcu.

Št. 996-01- 40/2002
Ljubljana, dne 21. oktobra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4604. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge v dobro Sloveniji, posebej še v času agresi-
je na Slovenijo in pri maloobmejnem sodelovanju, podelju-
jem

Častni znak svobode Republike Slovenije
dr. Giovanniju Volpeju.

Št. 996-01- 41/2002
Ljubljana, dne 21. oktobra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4605. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri vključevanju slovenske statistike v evrop-
ski prostor podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije
Yvesu Franchetu, generalnemu direktorju Eurostata.

Št. 996-01-42/2002
Ljubljana, dne 21. oktobra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4606. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam
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U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za požrtvovalno in vztrajno delo v planinski organizaciji
podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije
Božidarju Jordanu
Jožetu Melanšku
Jožetu Stanoniku
Tonetu Škarji
Danilu Škerbineku
Adiju Vidmajerju.

Št. 996-01-43/2002
Ljubljana, dne 21. oktobra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4607. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zaslužno delovanje med Slovenci v Kanadi podelju-
jem

Častni znak svobode Republike Slovenije
Vladimirju Urbancu.

Št. 996-01-44/2002
Ljubljana, dne 21. oktobra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

4608. Pravilnik o vrstah kmetijskih rastlin, količinah
semenskega materiala kmetijskih rastlin ter
obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za
izdajo posebnega uvoznega dovoljenja

Na podlagi 3., devetega odstavka 10., 12., 13., četr-
tega odstavka 18., 32. in 33. člena zakona o semenskem
materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o vrstah kmetijskih rastlin, količinah semenskega
materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve

za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega
uvoznega dovoljenja

1. člen
Ta pravilnik določa vrste kmetijskih rastlin; vrste kmetij-

skih rastlin, katerih semenski material se lahko trži, če je
uradno potrjen; vrste kmetijskih rastlin, pri katerih mora biti
sorta obvezno vpisana v sortno listo; največjo količino se-
menskega materiala kmetijskih rastlin, ki se lahko trži pri
sortah, ki so v postopku vpisa v sortno listo, in obrazec
zahteve za dovolitev trženja takega semenskega materiala;
največjo dovoljeno količino semenskega materiala kmetij-
skih rastlin, ki se šteje za vzorec, in način označitve vzorca;
največjo količino semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki
se lahko uvozi za osebno uporabo, in obrazec zahteve za
izdajo posebnega uvoznega dovoljenja.

2. člen
Vrste kmetijskih rastlin, katerih semenski material se

lahko trži, so navedene v prilogi 1 tega pravilnika, ki je
njegov sestavni del.

3. člen
Semenski material žit, krmnih rastlin, krompirja, pese,

oljnic in predivnic, zelenjadnic, vinske trte in hmelja se trži
samo, če je označen z imenom sorte in je sorta vpisana v
sortno listo.

Seznam vrst kmetijskih rastlin, pri katerih je vpis sorte v
sortno listo obvezen, je naveden v stolpcu 3 priloge 1 tega
pravilnika.

Seznam vrst, pri katerih se lahko trži samo uradno
potrjen semenski material, je naveden v stolpcu 4 priloge 1
tega pravilnika.

4. člen
Pri sortah, ki so v postopku vpisa v sortno listo, se

semenski material kmetijskih rastlin trži v letnih količinah,
navedenih v stolpcu 5 priloge 1 tega pravilnika.

Zahtevo za izdajo dovoljenja za trženje semenskega
materiala sorte kmetijskih rastlin, ki je v postopku vpisa v
sortno listo, vloži dobavitelj, ki je prijavitelj sorte za vpis v
sortno listo ali njegov pooblaščenec ali dobavitelj, ki ga je za
to pooblastil prijavitelj. Obrazec zahteve za izdajo dovoljenja
za trženje semenskega materiala sorte kmetijskih rastlin, ki
je v postopku vpisa v sortno listo, je v prilogi 2 tega pravilni-
ka, ki je njegov sestavni del.

Semenski material kmetijskih rastlin iz prvega odstavka
tega člena mora biti pri trženju označen z navedbo: ‘Sorta v
postopku vpisa v sortno listo v Republiki Sloveniji’.

Obrazec zahteve za uvoz semenskega materiala kme-
tijskih rastlin iz prvega odstavka tega člena je v prilogi 2 tega
pravilnika.

5. člen
Največja količina semenskega materiala kmetijskih ras-

tlin, ki jo prijavitelj lahko dobavi za uradno preizkušanje sorte
(v nadaljnjem besedilu: vzorec semenskega materiala kme-
tijskih rastlin za uradno preizkušanje sorte), je navedena v
stolpcu 6 priloge 1 tega pravilnika. Vzorec semenskega
materiala kmetijskih rastlin za uradno preizkušanje sorte mo-
ra biti označen z navedbo, da gre za vzorec za preizkušanje
sort in semenski material kmetijskih rastlin, ki ni namenjen
trženju.



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 30. 10. 2002 / Stran 10065

Prijavitelj mora najpozneje v enem mesecu po preteku
roka za dobavo semenskega materiala kmetijskih rastlin za
preizkušanje vrednosti za pridelavo in uporabo sort, Upravo
Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo obve-
stiti o realizaciji dobave vzorcev semenskega materiala za
preizkušanje sort.

6. člen
Največja količina semenskega materiala sorte kmetij-

skih rastlin, ki se šteje za vzorec za znanstvene, raziskovalne
ali razvojne namene, za žlahtnjenje, za gensko banko ali za
razstavo je navedena v stolpcu 7 priloge 1 tega pravilnika.
Vzorec takega semenskega materiala mora biti označen
tako, da je jasno razvidno, da gre za semenski material sorte
kmetijskih rastlin, namenjene za znanstvene ali razvojne na-
mene, za raziskave, žlahtnjenje za gensko banko ali za raz-
stavo.

V stolpcu 7 priloge 1 tega pravilnika je navedena najve-
čja dovoljena količina semenskega materiala posamezne
vrste kmetijske rastline v izvirnem pakiranju, ki je namenjena
za osebno uporabo in se lahko uvozi ob vsakokratnem pre-
stopu meje.

Skupna dovoljena količina semenskega materiala kme-
tijskih rastlin, ki se lahko uvozi ob vsakokratnem prestopu
meje za osebno uporabo, ne sme presegati 10 kg oziroma
pri zelenjadnicah 2 kg na osebo.

7. člen
Na vzorcih semenskega materiala iz 5. in 6. člena tega

pravilnika mora biti poleg ustrezne oznake, ki opredeljuje
vrsto vzorca, navedena še:

a) vrsta rastline;
b) sorta;
c) količina semenskega materiala.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-21-03-115/2002
Ljubljana, dne 15. oktobra 2002.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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4609. Pravilnik o spremembi pravilnika o navajanju
surovinske sestave in o tekstilnih imenih

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

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o navajanju surovinske

sestave in o tekstilnih imenih

1. člen
V pravilniku o navajanju surovinske sestave in o tekstil-

nih imenih (Uradni list RS, št. 109/99) se prva in druga
točka 9. člena spremenita tako, da se glasita:

“1. Vsak tekstilni izdelek, sestavljen iz dveh ali več
delov z različno vsebnostjo vlaken, mora biti opremljen z
etiketo, ki navaja sestav vlaken vsakega sestavnega dela
(komponente). Tako etiketiranje pa ni obvezno za sestavne
dele, ki predstavljajo manj kot 30% skupne teže izdelka, z
izjemo glavnih podlog.

2. V primeru, da imata dva ali več tekstilnih izdelkov
enak sestav materiala in tvorijo celoto, je potrebna samo ena
etiketa.“

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-201/2002
Ljubljana, dne 23. oktobra 2002.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo

4610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in
šport

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

plačilih staršev za programe v vrtcih

1. člen
V pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Urad-

ni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00) se
besedi “denarni dodatek” v 3., 12. in 17. členu nadomestita
z besedami “denarna socialna pomoč”.

2. člen
V drugem odstavku 4. člena se črtajo vse dosedanje

alinee in nadomestijo z novimi alineami, ki se glasijo:
“– dodatka za pomoč, postrežbo in varstvenega dodat-

ka;
– dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v

rejniški družini (materialni stroški za rejenca);
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– štipendij;
– otroškega dodatka;
– pomoči ob rojstvu otroka;

– dodatka za nego otroka;
– sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne

nesreče.”

3. člen
Prvi stavek prvega odstavka 6. člena se spremeni tako,

da se glasi:
“Pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka na

družinskega člana se upoštevajo naslednji člani družinskega
gospodinjstva, ki imajo v odnosu do vlagatelja za znižano
plačilo položaj:

– zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
– otroka, pastorka, otroka zakonca oziroma zunajza-

konskega partnerja ali posvojenca, ki živi z vlagateljem v
skupnem gospodinjstvu in ga je ta ali njegov zakonec ali
zunajzakonski partner dolžan preživljati v skladu s predpisi,
ki urejajo družinska razmerja,

– vnuka, nečaka, varovanca, ki nima staršev, ali je
staršem odvzeta roditeljska pravica, kadar živi z vlagateljem
v skupnem gospodinjstvu in ga je ta dolžan preživljati,

– staršev vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega part-
nerja, če jih je dolžan preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo
družinska razmerja.“

4. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:

“8.a člen
V primeru, da vlagatelj ne predloži dokazil iz 8. in 4.

člena tega pravilnika in ne poda pisne privolitve oziroma
organu na njegovo zahtevo ne navede podatkov o tem, pri
katerih organih si lahko pridobi potrebne podatke za določi-
tev znižanega plačila, se šteje, da vloga za znižano plačilo ni
bila oddana.”

5. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če se med letom spremeni število družinskih članov

ali če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed
družinskih članov ali do namestitve otroka v rejniško družino
ali drugo obliko institucionalnega varstva, se plačilo določi
na novo, upoštevaje novo stanje oziroma tekoče dohodke.”

6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 011-120/2002
Ljubljana, dne 21. oktobra 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

4611. Seznam zdravil, za katera je od 20. 7. 2002 do
18. 10. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o zdravilih in medi-
cinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00,
7/02 in 13/02-ZKrmi) objavlja Urad Republike Slovenije za
zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je od 20. 7. 2002 do 18. 10.
2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
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4612. Seznam zdravil, za katera je bilo od 20. 7. 2002 do 18. 10. 2002 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02 in
13/02-ZKrmi) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je bilo od 20. 7. 2002 do 18. 10. 2002 izdano dovoljenje za promet
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Št. 5363-58/02-177
Ljubljana, dne 18. oktobra 2002.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.

Direktor
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4613. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice –
SKL2002

Na podlagi 1. točke 160. člena in 2. točke 256. člena
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00
in 21/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL2002

1. člen
Zavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pool ter Slo-

vensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslo-
vanje škodnega sklada, vodijo knjigovodstvo po sistemu
enotnih računov, predpisanih v kontnem okviru za zavaroval-
nice, ki je objavljen skupaj s tem sklepom in je njegov
sestavni del.

Določila tega sklepa veljajo tudi za pokojninske dru-
žbe, ustanovljene po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in
109/01).

Predpisane konte lahko zavarovalnice za svoje potrebe
še naprej razčlenjujejo.

2. člen
S tem sklepom določen kontni okvir temelji na splošnih

slovenskih računovodskih standardih za gospodarske dru-
žbe in posebnem standardu za računovodske rešitve v zava-
rovalnicah (Uradni list RS, št. 107/01).

3. člen
Zavarovalnice, katerih izkazi se vključujejo v konsolidi-

rane računovodske izkaze, v okviru posameznih skupin kon-
tov, v skladu z računovodskimi standardi ločeno izkazujejo
razmerja do podjetij v skupini in pridruženih podjetij ter do
drugih podjetij.

4. člen
Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002, uporabljati pa se

začne najkasneje 31. 12. 2002.

5. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati

sklep o kontnem okviru za zavarovalnice (Uradni list RS, št.
122/00).

Ljubljana, 23. oktober 2002.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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KONTNI OKVIR ZA ZAVAROVALNICE 
 
 
Razred 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA  
 
Zavarovalnica podatke o dolgoročnih sredstvih izkazuje ločeno za premoženjska 
zavarovanja in ločeno za življenjska zavarovanja. 
 
 
00 – NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 
  
000 - Dobro ime 
001 - Organizacijski stroški  
002 - Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 
003 - Dolgoročne premoženjske pravice 
004 - Druga neopredmetena dolgoročna sredstva  
005 - Terjatve za predujme za neopredmetena dolgoročna sredstva 
006 - Neopredmetena dolgoročna sredstva v gradnji oziroma izdelavi 
008 - Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
         0080 - Popravek vrednosti dobrega imena 
         0081 - Popravek vrednosti organizacijskih stroškov  
         0082 - Popravek vrednosti dolgoročno odloženih stroškov razvijanja 
         0083 - Popravek vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic 
         0084 - Popravek vrednosti drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev 

 
 

01 – OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA ZA NEPOSREDNO IZVAJANJE 
ZAVAROVALNE DEJAVNOSTI 
        
V tej skupini se izkazujejo tista zemljišča in zgradbe, ki se uporabljajo za neposredno 
izvajanje zavarovalne dejavnosti, vrednost opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo 
nad 12 mesecev, terjatve za predujme za opredmetena osnovna sredstva, opredmetena 
osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi, opredmetena osnovna sredstva pridobljena v 
finančni najem, opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe in popravki njihovih 
vrednosti. Zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v tujini, 
terjatve za predujme za zemljišča in zgradbe v tujini, zemljišča in zgradbe v gradnji oziroma 
izdelavi v tujini in popravek vrednosti zgradb v tujini se razčlenijo na navedene postavke v 
državah članicah ES, v državah članicah OECD, ki niso članice ES in v drugih državah.  
 
010 - Zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti 
         0100 - Zemljišča za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v Republiki   

Sloveniji 
01000  - Nabavna vrednost zemljišč za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v Republiki Sloveniji 
01001 - Prevrednotenje zemljišč za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v Republiki Sloveniji zaradi okrepitve 
01002 - Prevrednotenje zemljišč za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v Republiki Sloveniji zaradi oslabitve 
          0101  -  Zemljišča za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v tujini 

  01010   -  Nabavna   vrednost zemljišč za neposredno izvajanje zavarovalne   
dejavnosti v tujini  
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  01011 - Prevrednotenje zemljišč za neposredno izvajanje zavarovalne 
dejavnosti v tujini zaradi  okrepitve 

01012 - Prevrednotenje zemljišč za neposredno izvajanje zavarovalne  
dejavnosti v tujini zaradi oslabitve 

 0102 - Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji 
01020  - Nabavna vrednost zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v Republiki Sloveniji 
01021 - Prevrednotenje zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v Republiki Sloveniji zaradi okrepitve 
01022 - Prevrednotenje zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v Republiki Sloveniji zaradi oslabitve 
0103 - Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v tujini 

01030   -   Nabavna vrednost zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 
dejavnosti v tujini 

01031 - Prevrednotenje zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 
dejavnosti v tujini zaradi okrepitve 

01032 - Prevrednotenje zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 
dejavnosti v tujini zaradi oslabitve 

011 - Oprema za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti 
0110 - Nabavna vrednost opreme za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti 
0111 - Prevrednotenje opreme za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti 
           zaradi okrepitve  
0112 - Prevrednotenje opreme za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti zaradi 

oslabitve 
012  -  Drobni inventar za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti 
013 - Terjatve za predujme za opredmetena osnovna sredstva za neposredno izvajanje 

zavarovalne dejavnosti 
0130 - Terjatve za predujme za zemljišča in zgradbe v Republiki Sloveniji 
0131 - Terjatve za predujme za zemljišča in zgradbe v tujini 

 0132 - Terjatve za predujme za opremo 
014 - Opredmetena osnovna sredstva za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v 

gradnji oziroma izdelavi 
0140  - Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji 

v gradnji oziroma izdelavi  
0141 - Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v tujini v gradnji 

oziroma izdelavi  
0142 - Oprema za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v gradnji oziroma 

izdelavi  
015 - Opredmetena osnovna sredstva za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti, 

pridobljena v finančni najem  
0150 - Zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v   

Republiki Sloveniji, pridobljena v finančni najem 
  0151 - Zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v tujini, 

pridobljena v finančni najem 
  0152 - Oprema za neposredno izvajanje  zavarovalne dejavnosti, pridobljena v 

finančni najem 
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016 - Opredmetena osnovna sredstva za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti, 
trajno zunaj uporabe 

            0160 - Zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v  
Republiki Sloveniji, trajno zunaj uporabe  

            0161 - Zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v tujini, 
trajno zunaj uporabe  

            0162 - Oprema za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti, trajno zunaj 
uporabe 

019 - Popravek vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev za neposredno izvajanje 
zavarovalne dejavnosti 
0190 - Popravek vrednosti zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v 

Republiki Sloveniji 
01900 - Popravek vrednosti zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v Republiki Sloveniji zaradi amortiziranja 
01901 - Popravek vrednosti zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v Republiki Sloveniji zaradi okrepitve 
01902 - Popravek vrednosti zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v Republiki Sloveniji zaradi oslabitve 
0191 - Popravek vrednosti zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti v 

tujini 
01910 - Popravek vrednosti zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v tujini zaradi amortiziranja 
01911 - Popravek vrednosti zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v tujini zaradi okrepitve 
01912 - Popravek vrednosti zgradb za neposredno izvajanje zavarovalne 

dejavnosti v tujini zaradi oslabitve 
0192 - Popravek vrednosti opreme za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti 

01920 - Popravek vrednosti opreme za neposredno izvajanje zavarovalne 
dejavnosti zaradi amortiziranja 

01921 - Popravek vrednosti opreme za neposredno izvajanje zavarovalne 
dejavnosti zaradi okrepitve 

01922 - Popravek vrednosti opreme za neposredno izvajanje zavarovalne 
dejavnosti zaradi oslabitve 

0193 - Popravek vrednosti drobnega inventarja za neposredno izvajanje zavarovalne 
dejavnosti 

0195 - Popravek vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev za neposredno izvajanje 
zavarovalne dejavnosti pridobljenih v finančni najem 
01950 - Popravek vrednosti zemljišč in zgradb za neposredno izvajanje 

zavarovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji pridobljenih v finančni 
najem 

01951 - Popravek vrednosti zemljišč in zgradb za neposredno izvajanje 
zavarovalne dejavnosti v tujini pridobljenih v finančni najem 

01952  -   Popravek vrednosti opreme pridobljene v finančni najem 
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02 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE IN DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE, 
KI NISO FINANCIRANE IZ ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ TER DRUGA 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI NISO NAMENJENA NEPOSREDNEMU 
IZVAJANJU ZAVAROVALNE DEJAVNOSTI IN NISO FINANCIRANA IZ 
ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ 

 
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-
tehničnih rezervacij, razen tistih, ki se izkazujejo v skupini 08 in dolgoročne poslovne terjatve 
ter druga opredmetena osnovna sredstva, ki niso namenjena neposrednemu izvajanju 
zavarovalne dejavnosti in niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij. Naložbe, 
razen naložb na kontih 0200, 0201, 0202, 0240, 0241, 0242, 0243, se razčlenjujejo na 
naložbe v državi in tujini. Naložbe v tujini se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države 
članice ES, naložbe v države članice OECD, ki niso članice ES in na naložbe v drugih 
državah. Naložbe na kontu 0202 pa se razčlenijo na naložbe v države članice ES in naložbe 
v države članice OECD, ki niso članice ES. Posebej se po omenjenih razčlenitvah 
dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih terjatev iz poslovanja, razen za naložbe v 
vrednostne papirje, izkazujejo dvomljive in nedonosne dolgoročne finančne naložbe in 
dolgoročne terjatve iz poslovanja ter popravki vrednosti dvomljivih in nedonosnih dolgoročnih 
finančnih naložb in dolgoročnih terjatev iz poslovanja. 
 
020 - Vrednostni papirji 

0200 - Vrednostni papirji RS  
0201 - Vrednostni papirji Banke Slovenije  

 0202 - Vrednostni papirji države članice ES oz. države članice OECD 
0203 - Vrednostni papirji mednarodnih finančnih organizacij 
0204 - Vrednostni papirji z jamstvom 
0205 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0206 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0207 -  Delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (razen 

delnic na kontu 0211) 
0208 - Delnice s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

(razen delnic na kontu 0211) 
021 - Naložbe v vzajemne sklade oz. investicijske družbe 
 0210 -  Naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov 
 0211 -  Naložbe v delnice investicijskih družb 
022 - Dolgoročni depoziti in druge dolgoročne finančne naložbe 

0220 -  Dolgoročni depoziti pri bankah 
0221 -  Druge dolgoročne finančne naložbe pri bankah 
0222 -  Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno 
0227 -  Druge dolgoročne finančne naložbe  
0228 - Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročne depozite in druge dolgoročne 

finančne naložbe 
0229 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročne depozite in 

druge dolgoročne finančne naložbe zaradi oslabitve 
023 - Dana dolgoročna posojila  

0230 -  Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini 
0231 -  Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih papirjih  
0232 -  Dana dolgoročna posojila bankam 
0233 -  Dana dolgoročna posojila z jamstvom banke 
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0234 -  Predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovanja na podlagi  zavarovalnih 
polic  

0235 -  Dolgoročna posojila zavarovana z odkupno vrednostjo zavarovalne police 
 0236 -  Dana dolgoročna posojila zaposlenim 
 0237 -  Dana druga dolgoročna posojila 
0238 -  Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročna posojila 
0239 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročna posojila 

zaradi oslabitve 
024 - Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju zavarovalne 

dejavnosti 
  0240  -   Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji 
  0241  -   Naložbe v zemljišča v tujini 
  0242  -   Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji 
  0243  -   Naložbe v zgradbe v tujini 
  0244  -   Naložbe v nepremičnine v gradnji ali izdelavi 

0248 - Dvomljive in nedonosne naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene 
neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti 

0249  -  Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v nepremičnine, ki niso 
namenjene neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti, zaradi 
oslabitve   

025 - Druga opredmetena osnovna sredstva, ki niso namenjena neposrednemu izvajanju 
zavarovalne dejavnosti  
0250 - Druga opredmetena osnovna sredstva, ki niso namenjena neposrednemu 

izvajanju zavarovalne dejavnosti  
02500 -  Nabavna vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso 

namenjena neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti 
02501 - Prevrednotenje drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso 

namenjena neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti zaradi 
okrepitve 

02502 - Prevrednotenje drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso 
namenjena neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti zaradi 
oslabitve 

0254  -  Terjatve iz poslovanja za predujme za druga opredmetena osnovna 
sredstva, ki niso namenjena neposrednemu izvajanju zavarovalne 
dejavnosti  

0255 -  Druga opredmetena osnovna sredstva, ki niso namenjena neposrednemu 
izvajanju zavarovalne dejavnosti, v gradnji oziroma izdelavi  

0256 -  Druga opredmetena osnovna sredstva, ki niso namenjena neposrednemu 
izvajanju zavarovalne dejavnosti, pridobljena v finančni najem  

0257 -  Druga opredmetena osnovna sredstva, ki niso namenjena neposrednemu 
izvajanju zavarovalne dejavnosti, trajno zunaj uporabe 

0258 - Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso 
namenjena neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti  

   02580 - Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso 
namenjena neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti zaradi  
amortiziranja 

   02581 - Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso 
namenjena neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti zaradi  
okrepitve 

   02582 - Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso 
namenjena neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti zaradi  
oslabitve 
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0259 - Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso 
namenjena neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti pridobljene v 
finančni najem  

026 - Deleži in udeležbe v družbah 
 0260 - Deleži v gospodarskih družbah 

 0268 - Dvomljive in nedonosne naložbe v deleže in udeležbe v družbah  
0269 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v deleže v družbah zaradi 

oslabitve 
027 - Dolgoročne poslovne terjatve 

 0270 - Dolgoročne poslovne terjatve iz zavarovalnih razmerij 
0271 - Dolgoročne poslovne terjatve iz nepremičnin in drugih sredstev, danih v 

finančni najem 
0272 - Terjatve iz poslovanja za dolgoročno dane jamstvene depozite 
 0277 - Druge dolgoročne poslovne terjatve   
0278 - Dvomljive in nedonosne dolgoročne poslovne terjatve 
0279 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih dolgoročnih poslovnih terjatev 

zaradi oslabitve 
028 - Odkupljene lastne delnice in nevplačane vpisane delnice 
 0280 - Odkupljene navadne lastne delnice 
 0281 - Odkupljene prednostne lastne delnice 
 0282 - Nevplačane vpisane delnice  
029 - Druga dolgoročna sredstva 

0290 - Druga dolgoročna sredstva 
0298 - Dvomljive in nedonosne naložbe v druga dolgoročna sredstva 
0299 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v druga dolgoročna 

sredstva zaradi oslabitve 
 

03 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, KI PREDSTAVLJAJO KRITNI SKLAD 
ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 
 
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad 
življenjskih zavarovanj, razen tistih, ki se izkazujejo v skupini 08. Te naložbe, razen naložb 
na kontih 0300, 0301, 0302, 0350, 0351, 0352 in 0353 se razčlenjujejo na naložbe v državi 
in tujini. Naložbe v tujini, tudi naložbe na kontu 0302, se nadalje razčlenjujejo na naložbe v 
države članice ES, na naložbe v države članice OECD, ki niso članice ES in za postavke na 
kontih v okviru 033, in kontih 0360, 0361, 0364, 0365, 0367, 038 tudi na naložbe v druge 
države. Posebej se po navedenih razčlenitvah dolgoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo 
kritni sklad življenjskih zavarovanj, razen za naložbe v vrednostne papirje, izkazujejo 
dvomljive in nedonosne dolgoročne finančne naložbe ter popravki vrednosti dvomljivih in 
nedonosnih dolgoročnih finančnih naložb. 
 
030 -  Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države članice ES oz. OECD, mednarodnih 

finančnih organizacij  
0300 - Vrednostni papirji RS 
0301 - Vrednostni papirji Banke Slovenije 
0302 - Vrednostni papirji države članice ES oz. države članice OECD 
0303 - Vrednostni papirji mednarodnih finančnih organizacij 
0304 - Vrednostni papirji z jamstvom 
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031  -  Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji 
0310 -   Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0311 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
032 - Delnice (razen delnic na kontu 0331) 

0320 - Delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0321 - Delnice s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

033 - Naložbe v vzajemne sklade oz. investicijske družbe 
 0330 - Naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov 
 0331 - Naložbe v delnice investicijskih družb 
034 - Dolgoročni depoziti pri bankah 
 0340 - Dolgoročni depoziti pri bankah 
 0348 - Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročne depozite pri bankah  

0349 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročne depozite pri 
bankah zaradi oslabitve 

035 - Naložbe v nepremičnine 
 0350 -  Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji 
 0351 -  Naložbe v zemljišča v državi članici ES 
 0352 -  Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji 
 0353 -  Naložbe v zgradbe v državi članici ES 
 0358 -  Dvomljive in nedonosne naložbe v nepremičnine 

0359 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v nepremičnine zaradi 
oslabitve    

036 -  Dana dolgoročna posojila  
0360  -  Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini 
0361 - Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih 

papirjih 
0362  -  Dana dolgoročna posojila bankam 
0363  -  Dana dolgoročna posojila z jamstvom banke 
0364  -  Predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovanja na podlagi  

zavarovalnih polic  
0365  -  Posojila zavarovana z odkupno vrednostjo zavarovalne police 
0367  -  Dana druga dolgoročna posojila, ki so ustrezno zavarovana 
0368  -  Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročna posojila  
0369 -   Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih dolgoročnih posojil zaradi 

oslabitve 
038 - Druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj 

0380 - Druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih 
zavarovanj 

0388 -  Dvomljive in nedonosne druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo 
kritni sklad življenjskih zavarovanj  

0389 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih drugih dolgoročnih finančnih 
naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj zaradi oslabitve 
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04 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, KI PREDSTAVLJAJO KRITNI SKLAD 
ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ, PRI KATERIH ZAVAROVANEC PREVZEMA 
NALOŽBENO TVEGANJE 

 
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad 
življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, razen tistih, 
ki se izkazujejo v skupini 08. Te naložbe, razen naložb na kontih 0400, 0401, 0402, 0450, 
0451, 0452 in 0453 se razčlenjujejo na naložbe v državi in tujini. Naložbe v tujini, tudi 
naložbe na kontu 0402, se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države članice ES, na naložbe 
v države članice OECD, ki niso članice ES in za postavke na kontih v okviru 043 in kontih 
0460, 0461, 0464, 0465, 0467 in 048 tudi na naložbe v druge države. Posebej se po 
navedenih razčlenitvah dolgoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih 
zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, razen za naložbe v 
vrednostne papirje, izkazujejo dvomljive in nedonosne dolgoročne finančne naložbe ter 
popravki vrednosti dvomljivih in nedonosnih dolgoročnih finančnih naložb. 
 
040 - Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države članice ES oz. OECD, mednarodnih 

finančnih organizacij 
0400 - Vrednostni papirji RS 
0401 - Vrednostni papirji Banke Slovenije 
0402 - Vrednostni papirji države članice ES oz. države članice OECD 
0403 - Vrednostni papirji mednarodnih finančnih organizacij 
0404 - Vrednostni papirji z jamstvom 

041 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji 
0410 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0411 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
042 - Delnice (razen delnic na kontu 0431) 

0420 - Delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0421 - Delnice s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

043 - Naložbe v vzajemne sklade oz. investicijske družbe 
0430 - Naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov 
0431 - Naložbe v delnice investicijskih družb 

044 - Dolgoročni depoziti pri bankah 
 0440 - Dolgoročni depoziti pri bankah 
 0448 - Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročne depozite pri bankah 

0449 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročne depozite pri 
bankah zaradi oslabitve 

045 - Naložbe v nepremičnine 
 0450 - Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji 
 0451 - Naložbe v zemljišča v državi članici ES 
 0452 - Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji 
 0453 - Naložbe v zgradbe v državi članici ES 
 0458 - Dvomljive in nedonosne naložbe v nepremičnine 

0459 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v nepremičnine zaradi   
oslabitve 

046 - Dana dolgoročna posojila  
0460 - Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini 
0461 - Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih 

papirjih 
0462 - Dana dolgoročna posojila bankam 
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0463 - Dana dolgoročna posojila z jamstvom banke 
0464 - Predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovanja na podlagi  zavarovalnih 

polic  
0465 - Posojila zavarovana z odkupno vrednostjo zavarovalne police 
0467 - Dana druga dolgoročna posojila, ki so ustrezno zavarovana 
0468 - Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročna posojila 
0469 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročna posojila 

zaradi oslabitve 
048 - Druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj, 

pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje 
0480 -  Druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih 

zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje 
0488 - Dvomljive in nedonosne druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo 

kritni sklad življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema 
naložbeno tveganje 

0489 -  Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih drugih dolgoročnih finančnih 
naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj, pri katerih 
zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, zaradi oslabitve 

 
 
05 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, KI PREDSTAVLJAJO KRITNI SKLAD 
ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ 
 
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad 
zdravstvenih zavarovanj, razen tistih, ki se izkazujejo v skupini 08. Te naložbe, razen naložb 
na kontih 0500, 0501, 0502, 0550, 0551, 0552 in 0553, se razčlenjujejo na naložbe v državi 
in tujini. Naložbe v tujini, tudi naložbe na kontu 0502, se nadalje razčlenjujejo na naložbe v 
države članice ES, na naložbe v države članice OECD, ki niso članice ES in za postavke na 
kontih v okviru 053 in kontih 0560, 0561, 0567 in 058 tudi na naložbe v druge države. 
Posebej se po navedenih  razčlenitvah dolgoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo kritni 
sklad zdravstvenih zavarovanj, razen za naložbe v vrednostne papirje, izkazujejo dvomljive 
in nedonosne dolgoročne finančne naložbe ter popravki vrednosti dvomljivih in nedonosnih 
dolgoročnih finančnih naložb. 
 
050  -  Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države članice ES oz. OECD, mednarodnih 

finančnih organizacij 
0500 - Vrednostni papirji RS 
0501 - Vrednostni papirji Banke Slovenije 
0502 - Vrednostni papirji države članice ES oz. države članice OECD 
0503 - Vrednostni papirji mednarodnih finančnih organizacij 
0504 - Vrednostni papirji z jamstvom 

051  -  Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji 
0510 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0511 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
052  -  Delnice (razen delnic na kontu 0531) 

0520 - Delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0521 - Delnice s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

053 - Naložbe v vzajemne sklade oz. investicijske družbe 
 0530 - Naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov 
 0531 - Naložbe v delnice investicijskih družb 
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054 - Dolgoročni depoziti pri bankah 
 0540 - Dolgoročni depoziti pri bankah 
 0548 - Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročne depozite pri bankah 

0549 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročne depozite pri 
bankah zaradi oslabitve 

 055  -  Naložbe v nepremičnine 
 0550 - Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji 
 0551 - Naložbe v zemljišča v državi članici ES 
 0552 - Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji 
 0553 - Naložbe v zgradbe v državi članici ES 
 0558 - Dvomljive in nedonosne naložbe v nepremičnine  

0559 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v nepremičnine zaradi 
oslabitve 

056  -   Dana dolgoročna posojila  
0560 - Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini 
0561 - Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih 

papirjih  
0562 - Dana dolgoročna posojila bankam 
0563 - Dana dolgoročna posojila z jamstvom banke 
0567 - Dana druga dolgoročna posojila, ki so ustrezno zavarovana 
0568 - Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročna posojila 
0569 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročna posojila 

zaradi oslabitve 
058  -  Druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad zdravstvenih 

zavarovanj  
0580  - Druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad zdravstvenih 

zavarovanj 
0588 - Dvomljive in nedonosne naložbe v druge dolgoročne finančne naložbe, ki 

predstavljajo kritni sklad zdravstvenih zavarovanj  
0589 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih drugih dolgoročnih finančnih 

naložb, ki predstavljajo kritni sklad zdravstvenih zavarovanj zaradi oslabitve
  

 
06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, KI PREDSTAVLJAJO KRITNI SKLAD 

DRUGIH VRST ZAVAROVANJ, ZA KATERE JE POTREBNO OBLIKOVATI 
MATEMATIČNE REZERVACIJE 

 
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad drugih 
vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije, razen tistih, ki se 
izkazujejo v skupini 08. Te naložbe, razen naložb na kontih 0600, 0601, 0602, 0650, 0651, 
0652 in 0653, se razčlenjujejo na naložbe v državi in tujini. Naložbe v tujini, tudi naložbe na 
kontu 0602, se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države članice ES, na naložbe v države 
članice OECD, ki niso članice ES in za postavke na kontih v okviru 063 in kontih 0660, 0661, 
0667 in 068 tudi na naložbe v druge države. Posebej se po navedenih razčlenitvah 
dolgoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo kritni sklad drugih zavarovanj, za katere je 
potrebno oblikovati matematične rezervacije, razen za naložbe v vrednostne papirje, 
izkazujejo dvomljive in nedonosne dolgoročne finančne naložbe ter popravki vrednosti 
dvomljivih in nedonosnih dolgoročnih finančnih naložb. 
 
060  -  Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države članice ES oz. OECD, mednarodnih 

finančnih organizacij 
0600 - Vrednostni papirji RS 
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0601 - Vrednostni papirji Banke Slovenije 
0602 - Vrednostni papirji države članice ES oz. države članice OECD 
0603 - Vrednostni papirji mednarodnih finančnih organizacij 
0604 - Vrednostni papirji z jamstvom 

061 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji 
0610 -  Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0611 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
062 - Delnice (razen delnic na kontu 0631) 

0620 - Delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0621 - Delnice s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

063 - Naložbe v  vzajemne sklade oz. investicijske družbe 
 0630 - Naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov 
 0631 - Naložbe v delnice investicijskih družb 
064 - Dolgoročni depoziti pri bankah 
 0640 - Dolgoročni depoziti pri bankah 
 0648 - Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročne depozite pri bankah 

0649 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročne depozite pri 
bankah zaradi oslabitve 

065 - Naložbe v nepremičnine 
 0650 - Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji 
 0651 - Naložbe v zemljišča v državi članici ES 
 0652 - Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji 
 0653 - Naložbe v zgradbe v državi članici ES 
 0658 - Dvomljive in nedonosne naložbe v nepremičnine 

0659 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v nepremičnine, ki niso 
namenjene neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti zaradi oslabitve   

066 - Dana dolgoročna posojila  
0660 - Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini 
0661 - Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih 

papirjih 
0662 - Dana dolgoročna posojila bankam 
0663 - Dana dolgoročna posojila z jamstvom banke 
0667 - Dana druga dolgoročna posojila, ki so ustrezno zavarovana 
0668 - Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročna posojila 
0669 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročna posojila 

zaradi oslabitve 
068 - Druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad drugih vrst zavarovanj, 

za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije 
0680 - Druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad drugih vrst 

zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije 
0688 - Dvomljive in nedonosne druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo 

kritni sklad drugih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati 
matematične rezervacije 

0689  - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih drugih dolgoročnih finančnih 
naložb, ki predstavljajo kritni sklad drugih vrst zavarovanj, za katere je 
potrebno oblikovati matematične rezervacije, zaradi oslabitve 
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07 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, KI PREDSTAVLJAJO KRITNO 
PREMOŽENJE RAZEN KRITNIH SKLADOV  

 
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje 
razen kritnih skladov, razen tistih, ki se izkazujejo v skupini 08. Te naložbe, razen naložb na 
kontih 0700, 0701, 0702, 0750, 0751, 0752 in 0753, se razčlenjujejo na naložbe v državi in 
tujini. Naložbe v tujini, tudi naložbe na kontu 0702, se nadalje razčlenjujejo na naložbe v 
države članice ES, na naložbe v države članice OECD, ki niso članice ES in za postavke na 
kontih v okviru 073 in kontih 0760, 0761, 0767 in 078 tudi na naložbe v druge države. 
Posebej se po navedenih razčlenitvah dolgoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo kritno 
premoženje razen kritnih skladov, razen za naložbe v vrednostne papirje, izkazujejo 
dvomljive in nedonosne dolgoročne finančne naložbe ter popravki vrednosti dvomljivih in 
nedonosnih dolgoročnih finančnih naložb. 
 
070 - Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države članice ES oz. OECD, mednarodnih 

finančnih organizacij 
0700 - Vrednostni papirji RS 
0701 - Vrednostni papirji Banke Slovenije 
0702 - Vrednostni papirji države članice ES oz. države članice OECD 
0703 - Vrednostni papirji mednarodnih finančnih organizacij 
0704 - Vrednostni papirji z jamstvom 

071 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji 
0710 -  Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0711 - Obveznice oz. drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
072 - Delnice (razen delnic na kontu 0731) 

0720 - Delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
0721 - Delnice s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

073 - Naložbe v vzajemne sklade oz. investicijske družbe 
 0730 - Naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov 
 0731 - Naložbe v delnice investicijskih družb 
074 - Dolgoročni depoziti pri bankah 
 0740 - Dolgoročni depoziti pri bankah 
 0748 - Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročne depozite pri bankah 

0749 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročne depozite pri 
bankah zaradi oslabitve 

075 - Naložbe v nepremičnine 
 0750 - Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji 
 0751 - Naložbe v zemljišča v državi članici ES 
 0752 - Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji 
 0753 - Naložbe v zgradbe v državi članici ES 
 0758 - Dvomljive in nedonosne naložbe v nepremičnine 

0759 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v nepremičnine zaradi 
oslabitve 

076 -  Dana dolgoročna posojila  
0760 - Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini 
0761 - Dana dolgoročna posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih 

papirjih 
0762 - Dana dolgoročna posojila bankam 
0763 - Dana dolgoročna posojila z jamstvom banke 
0767 - Dana druga dolgoročna posojila, ki so ustrezno zavarovana 
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0768 - Dvomljive in nedonosne naložbe v dolgoročna posojila 
0769 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v dolgoročna posojila 

zaradi oslabitve 
078 - Druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih 

skladov  
0780 - Druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje razen 

kritnih skladov 
0788 - Dvomljive in nedonosne druge dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo 

kritno premoženje razen kritnih skladov 
0789  -  Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih drugih dolgoročnih finančnih  

naložb, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov, zaradi 
oslabitve 

 
 
08 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE V PODJETJIH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH 

PODJETJIH 
 
Dolgoročne finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih se razčlenjujejo 
na naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, naložbe, ki predstavljajo 
kritni sklad in naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov. Naložbe, ki 
predstavljajo kritni sklad se izkazujejo ločeno za vsak kritni sklad. Naložbe v podjetjih v 
skupini in v pridruženih podjetjih se razčlenjujejo na naložbe v državi in v tujini. Naložbe v  
tujini se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države članice ES, na naložbe v države članice 
OECD, ki niso članice ES, naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij ter 
postavke na kontih 082 in 086 pa tudi na naložbe v druge države. Posebej se po navedenih 
razčlenitvah dolgoročnih finančnih naložb v podjetjih v skupini in pridruženih podjetjih, razen 
za delnice, deleže in dolžniške vrednostne papirje izkazujejo dvomljive in nedonosne 
dolgoročne finančne naložbe in popravki vrednosti dvomljivih in nedonosnih dolgoročnih 
finančnih naložb zaradi oslabitve. 
 
080 - Delnice in deleži družb v skupini  

0800 - Delnice družb v skupini, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 
 0801 - Delnice družb v skupini, ki predstavljajo kritni sklad 

0802 - Delnice družb v skupini, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih 
skladov 

 0803 - Deleži družb v skupini, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih rezervacij  
081 - Dolžniški vrednostni papirji družb v skupini 

0810 - Dolžniški vrednostni papirji družb v skupini, ki niso financirani iz zavarovalno-
tehničnih rezervacij 

0811 - Dolžniški vrednostni papirji družb v skupini, ki predstavljajo kritni sklad 
0812 - Dolžniški vrednostni papirji družb v skupini, ki predstavljajo kritno premoženje 

razen kritnih skladov 
082 - Posojila dana družbam v skupini 

0820 - Posojila, dana družbam v skupini, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih       
rezervacij 

 0821 -  Posojila dana družbam v skupini, ki predstavljajo kritni sklad 
0822 -  Posojila dana družbam v skupini, ki predstavljajo kritno premoženje razen 

kritnih skladov 
 0828 - Dvomljive in nedonosne naložbe v posojila dana družbam v skupini 

0829 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v posojila dana družbam 
v skupini zaradi oslabitve 
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083 - Depoziti pri bankah v skupini 
0830 - Depoziti pri bankah v skupini, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih 

rezervacij 
0831 - Depoziti pri bankah v skupini, ki predstavljajo kritni sklad 
0832 - Depoziti pri bankah v skupini, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih 

skladov  
0838 - Dvomljive in nedonosne naložbe v depozite pri bankah v skupini  
0839 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v depozite pri bankah v 

skupini zaradi oslabitve  
084 - Delnice in deleži v pridruženih podjetjih  

0840 - Delnice v pridruženih podjetjih, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij  

 0841 - Delnice v pridruženih podjetjih, ki predstavljajo kritni sklad 
0842 - Delnice v pridruženih podjetjih, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih 

skladov 
0843 - Deleži v pridruženih podjetjih, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih 

rezervacij 
085 - Dolžniški vrednostni papirji v pridruženih podjetjih 

0850 - Dolžniški vrednostni papirji v pridruženih podjetjih, ki niso financirani iz 
zavarovalno-tehničnih rezervacij  

0851 - Dolžniški vrednostni papirji v pridruženih podjetjih, ki predstavljajo kritni sklad 
0852 - Dolžniški vrednostni papirji v pridruženih podjetjih, ki predstavljajo kritno 

premoženje razen kritnih skladov 
086 - Posojila dana pridruženim podjetjem 

0860 - Posojila, dana pridruženim podjetjem, ki niso financirana iz zavarovalno-
tehničnih rezervacij  

 0861 - Posojila dana pridruženim podjetjem, ki predstavljajo kritni sklad 
0862 - Posojila dana pridruženim podjetjem, ki predstavljajo kritno premoženje razen 

kritnih skladov 
0868 - Dvomljive in nedonosne naložbe v posojila dana pridruženim podjetjem  
0839 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb posojila dana pridruženim 

podjetjem zaradi oslabitve 
087 - Depoziti pri pridruženih bankah 

0870 - Depoziti pri pridruženih bankah, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih       
rezervacij 

 0871 - Depoziti pri pridruženih bankah, ki predstavljajo kritni sklad 
0872 - Depoziti pri pridruženih bankah, ki predstavljajo kritno premoženje razen 

kritnih skladov 
 0878 - Dvomljive in nedonosne naložbe v depozite pri pridruženih bankah 

0879 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v depozite pri pridruženih 
bankah zaradi oslabitve 

088 - Druge finančne naložbe v podjetjih v skupini  
0880 - Druge finančne naložbe v podjetjih v skupini, ki niso financirane iz 

zavarovalno-tehničnih rezervacij 
 0881 - Druge finančne naložbe v podjetjih v skupini, ki predstavljajo kritni sklad 

0882 - Druge finančne naložbe v podjetjih v skupini, ki predstavljajo kritno 
premoženje razen kritnih skladov 

 0888 - Dvomljive in nedonosne druge finančne naložbe v podjetjih v skupini  
0889 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih drugih finančnih naložbe v 

podjetjih v skupini zaradi oslabitve 
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089 - Druge finančne naložbe v pridruženih podjetjih  
0890 - Druge finančne naložbe v pridruženih podjetjih, ki niso financirane iz 

zavarovalno-tehničnih rezervacij 
 0891 - Druge finančne naložbe v pridruženih podjetjih, ki predstavljajo kritni sklad 

0892 - Druge finančne naložbe v pridruženih podjetjih, ki predstavljajo kritno 
premoženje razen kritnih skladov 

 0898 - Dvomljive in nedonosne druge finančne naložbe v pridruženih podjetjih 
0899 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih drugih finančnih naložb v 

pridruženih podjetjih zaradi oslabitve 
 
 
 
Razred 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE  
                   ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
 

Zavarovalnica podatke o kratkoročnih sredstvih, razen zalog in aktivnih časovnih razmejitvah 
izkazuje ločeno za premoženjska zavarovanja in ločeno za življenjska zavarovanja. 

 
 

10 - DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE 
 
V tej skupini se izkazuje denarna sredstva in čeki v blagajni ter druge takoj unovčljive 
vrednotnice. 
 
100 - Tolarska sredstva v blagajni 
101 - Devizna sredstva v blagajni 
102 - Izdani čeki (odbitna postavka) 
103 - Prejeti čeki 
104 - Druge takoj unovčljive vrednotnice 
109 - Denar na poti  

 
 

11 – DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH 
 

Denarna sredstva na računih se razčlenijo na takoj razpoložljiva denarna sredstva in na 
denarna sredstva na odpoklic. Ločeno se izkazuje denarna sredstva v domači in v tuji valuti. 
Denarna sredstva na teh računih se izkazujejo ločeno za življenjska zavarovanja in ločeno 
za premoženjska zavarovanja. 

 
110 - Denarna sredstva na transakcijskih računih za življenjska zavarovanja 
111 - Denarna sredstva na transakcijskih računih za premoženjska zavarovanja 
112 - Denarna sredstva na posebnih računih kritnih skladov 

1120 - Denarna sredstva na posebnih računih kritnih skladov za življenjska 
zavarovanja 

1121 - Denarna sredstva na posebnih računih kritnih skladov za življenjska 
zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje 

1122 - Denarna sredstva na posebnih računih kritnih skladov za zdravstvena 
zavarovanja 

1123 - Denarna sredstva na posebnih računih kritnih skladov za druge vrste  
zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije 
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113 - Denarna sredstva na drugih posebnih računih oziroma za posebne namene 
118 - Druga denarna sredstva 

 
 

12 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 
 

Kratkoročne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov v tujini se razčlenijo na kratkoročne 
terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov v državah članicah ES in na kratkoročne terjatve 
iz neposrednih zavarovalnih poslov v drugih državah. Posebej se po navedenih razčlenitvah 
kratkoročnih terjatev iz neposrednih zavarovalnih poslov izkazujejo tudi dvomljive in sporne 
kratkoročne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov in popravki vrednosti dvomljivih in 
spornih kratkoročnih terjatev iz neposrednih zavarovalnih poslov zaradi oslabitve.  
 
120 - Terjatve do zavarovalcev v državi 
121 - Terjatve do zavarovalcev v tujini 
122 - Terjatve do zavarovalnih posrednikov v državi 
123 - Terjatve do zavarovalnih posrednikov v tujini 
127 - Druge kratkoročne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov  

1270 - Druge kratkoročne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov v državi 
1271 - Druge kratkoročne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov v tujini 

128 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov  
129 - Popravek vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev iz neposrednih 

zavarovalnih poslov zaradi oslabitve 
 
 

13 – KRATKOROČNE TERJATVE ZA PREMIJE IZ SOZAVAROVANJA IN           
POZAVAROVANJA 

 
Kratkoročne terjatve za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja v tujini se razčlenijo na 
kratkoročne terjatve za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja v državah članicah ES in 
na kratkoročne terjatve za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja v drugih državah. 
Posebej se po navedenih razčlenitvah kratkoročnih terjatev za premije iz sozavarovanja in 
pozavarovanja izkazujejo tudi dvomljive in sporne kratkoročne terjatve za premije iz 
sozavarovanja in pozavarovanja in popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih 
terjatev za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja zaradi oslabitve.  
 
130 - Terjatve do zavarovalnic za sozavarovalne premije v državi  
131 - Terjatve do zavarovalnic za sozavarovalne premije v tujini 
132 - Terjatve do zavarovalnic za pozavarovalne premije v državi  
133 - Terjatve do zavarovalnic za pozavarovalne premije v tujini  
134 - Terjatve do pozavarovalnic za pozavarovalne premije iz retrocesije v državi  
135 - Terjatve do pozavarovalnic za pozavarovalne premije iz retrocesije v tujini  
136 - Kratkoročne finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri 

cedentih 
1360 - Kratkoročne finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih 

pogodb pri cedentih v državi 
1361 - Kratkoročne finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih 

pogodb pri cedentih v tujini 
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137 - Druge kratkoročne terjatve za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja 
1370 - Druge kratkoročne terjatve za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja v 

državi 
         1371 - Druge kratkoročne terjatve za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja v tujini 
138 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja  
139 - Popravek vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev za premije iz 

sozavarovanja in pozavarovanja zaradi oslabitve 
 
 

14 – KRATKOROČNE TERJATVE ZA DELEŽE V ZNESKIH ŠKOD 
 

Kratkoročne terjatve za deleže v zneskih škod v tujini se razčlenijo na kratkoročne terjatve 
za deleže v zneskih škod v državah članicah ES in na kratkoročne terjatve za deleže v 
zneskih škod v drugih državah. Posebej se po navedenih razčlenitvah kratkoročnih terjatev 
za deleže v zneskih škod izkazujejo tudi dvomljive in sporne kratkoročne terjatve za deleže v 
zneskih škod in popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev za deleže v 
zneskih škod zaradi oslabitve.  
 
140 - Terjatve do zavarovalnice za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja v državi 
141 - Terjatve do zavarovalnice za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja v tujini 
142 - Terjatve do pozavarovalnic za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja v državi 
143 - Terjatve do pozavarovalnic za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja v tujini 
144 - Terjatve do pozavarovalnic za deleže v zneskih škod iz retrocesije v državi 
145 - Terjatve do pozavarovalnic za deleže v zneskih škod iz retrocesije v tujini 
147 - Druge kratkoročne terjatve za deleže v zneskih škod 
         1470 - Druge kratkoročne terjatve za deleže v zneskih škod v državi  
         1471 - Druge kratkoročne terjatve za deleže v zneskih škod v tujini 
148 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve za deleže v zneskih škod  
149 - Popravek vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev za deleže v zneskih 

škod zaradi oslabitve 
 
 

15 – DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ ZAVAROVALNIH POSLOV  
 

Regresne terjatve zavarovalnica prikaže ločeno po zavarovalnih vrstah. Druge kratkoročne 
terjatve iz zavarovalnih poslov v tujini se razčlenijo na druge kratkoročne terjatve iz 
zavarovalnih poslov v državi članici ES in na druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih 
poslov v drugih državah. Posebej se po navedenih razčlenitvah drugih kratkoročnih terjatev 
iz zavarovalnih poslov izkazujejo tudi dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve iz 
zavarovalnih poslov in popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev iz zavarovalnih poslov 
zaradi oslabitve.  

 
150 - Uveljavljene regresne terjatve 

1500 - Uveljavljene regresne terjatve v državi 
1501 - Uveljavljene regresne terjatve v tujini 

151 - Terjatve za izplačane odškodnine na tuj račun v državi 
152 - Terjatve za izplačane odškodnine na tuj račun v tujini 
153 - Terjatve do zavarovalnic za prispevke za kritje škod po nezavarovanih in neznanih 

vozilih ter nezavarovanih zrakoplovih in čolnih 
157 - Ostale druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov  
 1570 - Ostale druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov v državi 
 1571 - Ostale druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov v tujini 
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158 - Dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov 
159 - Popravek vrednosti dvomljivih in spornih drugih kratkoročnih terjatev iz zavarovalnih 

poslov zaradi oslabitve 
 
 

16 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 
 

Kratkoročne terjatve iz financiranja se razčlenijo na kratkoročne terjatve iz financiranja v 
državi in kratkoročne terjatve iz financiranja v tujini. Posebej se po navedenih razčlenitvah 
kratkoročnih terjatev iz financiranja izkazujejo tudi dvomljive in sporne kratkoročne terjatve iz 
financiranja in popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev iz financiranja 
zaradi oslabitve. 
 
160 - Kratkoročne terjatve iz naslova obresti  
 1600 - Kratkoročne terjatve iz naslova obresti od naložb 

1601 - Kratkoročne terjatve iz naslova obresti od terjatev 
161 - Kratkoročne terjatve iz naslova dividend 
162 - Kratkoročne terjatve iz naslova drugih deležev v dobičku 
167 - Druge kratkoročne terjatve iz financiranja 
168 - Dvomljive in nedonosne kratkoročne terjatve iz financiranja 
169 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih kratkoročnih terjatev iz financiranja zaradi 
         oslabitve 

 
 
17 – DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

 
Posebej se po navedenih razčlenitvah drugih kratkoročnih terjatev izkazujejo tudi dvomljive 
in sporne druge kratkoročne terjatve in popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih 
kratkoročnih terjatev zaradi oslabitve.  

 
170 - Kratkoročne terjatve za vstopni DDV  
171 - Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 
172 - Kratkoročne terjatve do zaposlenih  
173 - Kratkoročne terjatve do kupcev 
174 - Kratkoročne terjatve za nevplačani v plačilo zapadli vpisani kapital 
175 - Terjatve upravljalca iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada  
 1750 - Terjatve upravljalca za vstopne stroške 
 1751 - Terjatve upravljalca za izstopne stroške 
 1752 - Terjatve upravljalca za stroške upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada 

1758 - Druge terjatve upravljalca iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega 
sklada 

176 - Terjatve za kratkoročno dane jamstvene depozite 
177 - Ostale druge kratkoročne terjatve 
178 - Dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve 
179 - Popravek vrednosti dvomljivih in spornih drugih kratkoročnih terjatev zaradi oslabitve 
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18 – KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
 

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne finančne naložbe z rokom vračila do enega leta in del 
dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja. 
Naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje se izkazujejo ločeno za vsak kritni sklad. 
Kratkoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na naložbe v državi in v tujini. Naložbe v tujini 
se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države članice ES in na naložbe v države članice 
OECD, ki niso članice ES, naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij ter 
postavke na kontih 1833, 1834, 1840, 1841, 1844, 1845, 1847, 1863, 1864, 1870, 1871, 
1877, 1896, 1897 pa tudi na naložbe v druge države. Posebej se po navedenih razčlenitvah 
kratkoročnih finančnih naložb, razen naložb v vrednostne papirje, izkazujejo dvomljive in 
nedonosne kratkoročne finančne naložbe in popravki vrednosti dvomljivih in nedonosnih 
kratkoročnih finančnih naložb zaradi oslabitve. 

 
180 - Vrednostni papirji, kupljeni za prodajo, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih 

rezervacij 
1800 - Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države članice ES oz. OECD, 

mednarodnih finančnih organizacij oz. z jamstvom le-teh, kupljeni za prodajo, 
ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 

1801 - Obveznice in drugi dolžniški vrednostni papirji, kupljeni za prodajo, ki niso 
financirani iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 

1802 - Delnice, kupljene za prodajo, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij (razen delnic na kontu 1803) 

1803 - Delnice investicijskih družb, kupljene za prodajo, ki niso financirane iz 
zavarovalno-tehničnih rezervacij  

1804 - Investicijski kuponi vzajemnih skladov, kupljeni za prodajo, ki niso financirani 
iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 

1805 - Deleži, kupljeni za prodajo, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij 

1808 - Drugi vrednostni papirji, kupljeni za prodajo, ki niso financirani iz zavarovalno-
tehničnih rezervacij  

181 - Kratkoročna dana posojila, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 
1810 - Kratkoročno dana posojila, zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini, 

ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 
 1811 - Kratkoročno dana posojila, zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih 

papirjih, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 
1812 - Kratkoročno dana posojila bankam, ki niso financirana iz zavarovalno-

tehničnih rezervacij 
1813 - Kratkoročno dana posojila z jamstvom banke, ki niso financirana iz 

zavarovalno-tehničnih rezervacij 
1814 - Predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovanja na podlagi  zavarovalnih 

polic,  ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 
1815 - Kratkoročna posojila, zavarovana z odkupno vrednostjo zavarovalne police,  

ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 
1817 - Kratkoročno dana druga posojila, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih 

rezervacij  
1818 - Dvomljive in nedonosne naložbe v kratkoročna posojila, ki niso financirana iz 

zavarovalno-tehničnih rezervacij  
1819 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v kratkoročna posojila, ki 

niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 
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182 - Kratkoročni depoziti pri bankah, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih rezervacij  
1820 - Kratkoročni depoziti pri bankah, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih      

rezervacij  
1828 - Dvomljive in nedonosne naložbe v kratkoročne depozite pri bankah, ki niso 

financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 
1829 -  Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v kratkoročne depozite 

pri bankah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, zaradi 
oslabitve 

183 - Vrednostni papirji, kupljeni za prodajo, ki predstavljajo kritni sklad 
1830 - Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države članice ES oz. OECD, 

mednarodnih finančnih organizacij oz. z jamstvom le-teh; kupljeni za prodajo, 
ki predstavljajo kritni sklad  

1831 - Obveznice in drugi dolžniški vrednostni papirji kupljeni za prodajo, ki 
predstavljajo kritni sklad  

1832 - Delnice, kupljene za prodajo, ki predstavljajo kritni sklad (razen delnic na 
kontu 1833) 

1833 - Delnice investicijskih družb, kupljene za prodajo, ki predstavljajo kritni sklad 
1834 - Investicijski kuponi vzajemnih skladov, kupljeni za prodajo, ki predstavljajo 

kritni sklad  
184 - Kratkoročna dana posojila, ki predstavljajo kritni sklad  

1840 - Kratkoročno dana posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini, ki 
predstavljajo kritni sklad 

1841 - Kratkoročno dana posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih 
papirjih, ki predstavljajo kritni sklad 

1842 - Kratkoročno dana posojila bankam, ki predstavljajo kritni sklad 
1843 - Kratkoročno dana posojila z jamstvom banke, ki predstavljajo kritni sklad 
1844 - Predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovanja na podlagi  zavarovalnih 

polic, ki predstavljajo kritni sklad  
1845 - Kratkoročna posojila zavarovana z odkupno vrednostjo zavarovalne police, ki 

predstavljajo kritni sklad 
1847 - Kratkoročno dana druga posojila, ki so ustrezno zavarovana, ki predstavljajo 

kritni sklad 
1848 - Dvomljive in nedonosne naložbe v kratkoročna posojila, ki predstavljajo kritni 

sklad  
1849 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb, ki predstavljajo kritni 

sklad zaradi oslabitve 
185 - Kratkoročni depoziti pri bankah, ki predstavljajo kritni sklad 

 1850 - Kratkoročni depoziti pri bankah, ki predstavljajo kritni sklad 
1858 - Dvomljive in nedonosne naložbe v kratkoročne depozite pri bankah, ki 

predstavljajo kritni sklad  
1859 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v kratkoročne depozite pri 

bankah, ki predstavljajo kritni sklad zaradi oslabitve 
186 - Vrednostni papirji, kupljeni za prodajo, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih 

skladov  
1860 - Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države članice ES oz. OECD, 

mednarodnih finančnih organizacij oz. z jamstvom le-teh; kupljeni za prodajo, ki 
predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov  

1861 - Obveznice in drugi dolžniški vrednostni papirji kupljeni za prodajo, ki 
predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov  

1862  - Delnice, kupljene za prodajo, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih 
skladov (razen delnic na kontu 1863) 
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1863 - Delnice investicijskih družb, kupljene za prodajo, ki predstavljajo kritno 
premoženje razen kritnih skladov  

1864 - Investicijski kuponi vzajemnih skladov, kupljeni za prodajo, ki predstavljajo 
kritno premoženje razen kritnih skladov  

187 - Kratkoročna dana posojila, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov  
1870 - Kratkoročno dana posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini, ki 

predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov  
1871 -  Kratkoročno dana posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih 

papirjih, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov 
1872 - Kratkoročno dana posojila bankam, ki predstavljajo kritno premoženje razen 

kritnih skladov 
1873 -  Kratkoročno dana posojila z jamstvom banke, ki predstavljajo kritno 

premoženje razen kritnih skladov 
1877 - Kratkoročno dana druga posojila, ki so ustrezno zavarovana, ki predstavljajo 

kritno premoženje razen kritnih skladov 
1878 - Dvomljive in nedonosne naložbe v kratkoročna posojila, ki predstavljajo kritno 

premoženje razen kritnih skladov  
1879 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v kratkoročna posojila, ki 

predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov zaradi oslabitve 
188 - Kratkoročni depoziti pri bankah, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih 

skladov  
1880 - Kratkoročni depoziti pri bankah, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih 

skladov 
1888 - Dvomljive in nedonosne naložbe v kratkoročne depozite pri bankah, ki 

predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov  
1889 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih naložb v kratkoročne depozite pri 

bankah, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov zaradi 
oslabitve 

189 - Lastne delnice in druge kratkoročne finančne naložbe 
1890 - Odkupljene navadne lastne delnice, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih 

rezervacij 
1891 - Odkupljene prednostne lastne delnice, ki niso financirane iz zavarovalno-

tehničnih rezervacij 
1895 - Druge kratkoročne naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih 

rezervacij 
1896 - Druge kratkoročne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad  
1897 - Druge kratkoročne naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih 

skladov   
1898 - Dvomljive in nedonosne druge kratkoročne finančne naložbe 
1899 - Popravek vrednosti dvomljivih in nedonosnih drugih kratkoročnih finančnih 

naložb zaradi oslabitve 
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19 – AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

V tej skupini se izkazujejo za največ 12 mesecev vnaprej plačani stroški in prihodki, ki niso 
mogli biti zaračunani v obračunski dobi na katero se nanašajo, vrednotnice in odloženi 
stroški pridobivanja zavarovanj. Med aktivnimi časovnimi razmejitvami lahko zavarovalnica 
izkazuje kratkoročne in dolgoročne odložene stroške pridobivanja zavarovanj. 
 
190 - Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin 

1900 - Prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb, ki niso financirane iz 
zavarovalno-tehničnih rezervacij 

1901 - Prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb, ki predstavljajo kritni 
sklad življenjskih zavarovanj 

1902 - Prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb, ki predstavljajo kritni 
sklad življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno  
tveganje 

1903 - Prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb, ki predstavljajo kritni 
sklad zdravstvenih zavarovanj 

1904 - Prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb, ki predstavljajo kritni 
sklad drugih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične 
rezervacije 

1905 - Prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb, ki predstavljajo kritno 
premoženje razen kritnih skladov 

1906 -  Prehodno nezaračunani prihodki od najemnin 
191 - Drugi prehodno nezaračunani prihodki 
192 - Odloženi stroški pridobivanja zavarovanj 
193 - Drugi kratkoročno odloženi stroški 
194 - Drugi kratkoročno odloženi odhodki 
195 - Vrednotnice 
198 - Druge aktivne časovne razmejitve 

 
 

Razred 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE  
                   RAZMEJITVE 
 
Zavarovalnica podatke o kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah izkazuje 
ločeno za premoženjska zavarovanja in ločeno za življenjska zavarovanja. 

 
 

21 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 
 

210 - Obveznosti za čiste plače 
211 - Obveznosti za nadomestila čistih plač 
212 - Obveznosti za regres za letni dopust 
213 - Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač 
214 - Obveznosti za davke iz kosmatih plač 
215 - Obveznosti za nadomestila za prehrano in prevoz na delo 
218 - Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
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22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH  
POSLOV 

 
Kratkoročne obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov v tujini se razčlenijo na 
kratkoročne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov v državah članicah ES in na 
kratkoročne obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov v drugih državah. 

 
220 - Obveznosti do zavarovalcev in zavarovancev za zneske odškodnin v državi 
221 - Obveznosti do zavarovalcev in zavarovancev za zneske odškodnin v tujini 
222 - Obveznosti do zavarovalnih posrednikov v državi 
223 - Obveznosti do zavarovalnih posrednikov v tujini 
227 - Druge kratkoročne obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov  
 2270 - Druge kratkoročne obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov v državi 
 2271 - Druge kratkoročne obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov v tujini 

 
 

23 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREMIJE IZ SOZAVAROVANJA IN  
 POZAVAROVANJA  

 
Kratkoročne obveznosti za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja v tujini se razčlenijo 
na kratkoročne obveznosti za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja v državah članicah 
ES in na kratkoročne obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja v drugih državah. 

 
230 - Obveznosti do zavarovalnic za sozavarovalne premije v državi 
231 - Obveznosti do zavarovalnic za sozavarovalne premije v tujini 
232 - Obveznosti do pozavarovalnic za pozavarovalne premije v državi 
233 - Obveznosti do pozavarovalnic za pozavarovalne premije v tujini 
234 - Obveznosti do pozavarovalnic za pozavarovalne premije iz retrocesije v državi 
235 - Obveznosti do pozavarovalnic za pozavarovalne premije iz retrocesije v tujini 
236 - Obveznost za finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb  

2360 - Obveznost za finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih 
pogodb v državi 

2361 - Obveznost za finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih 
pogodb v tujini 

237 - Druge kratkoročne obveznosti za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja v državi 
238 - Druge kratkoročne obveznosti za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja v tujini 

 
 

24 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA DELEŽE V ZNESKIH ŠKOD 
 

Kratkoročne obveznosti za deleže v zneskih škod v tujini se razčlenijo na kratkoročne 
obveznosti za deleže v zneskih škod v državah članicah ES in na kratkoročne obveznosti za 
deleže v zneskih škod v drugih državah. 

 
240 - Obveznosti do zavarovalnic za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja v državi 
241 - Obveznosti do zavarovalnic za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja v tujini 
242 - Obveznosti do zavarovalnic za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja v državi 
243 - Obveznosti do zavarovalnic za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja v tujini 
244 - Obveznosti do pozavarovalnic za deleže v zneskih škod iz retrocesije v državi 
245 - Obveznosti do pozavarovalnic za deleže v zneskih škod iz retrocesije v tujini 
247 - Druge kratkoročne obveznosti za deleže v zneskih škod v državi 
248 - Druge kratkoročne obveznosti za deleže v zneskih škod v tujini 
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25 – DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ ZAVAROVALNIH POSLOV 
 
Regresne obveznosti zavarovalnica prikaže ločeno po zavarovalnih vrstah. Druge 
kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov v tujini se razčlenijo na druge kratkoročne 
obveznosti iz zavarovalnih poslov v državi članici ES in na druge kratkoročne obveznosti iz 
zavarovalnih poslov v drugih državah.  

 
250 - Regresne obveznosti  
 2500 - Regresne obveznosti v državi 
 2501 - Regresne obveznosti v tujini 
251 - Obveznosti do drugih zavarovalnic za refundacijo izplačanih odškodnin v  

državi 
252 - Obveznosti do drugih zavarovalnic za refundacijo izplačanih odškodnin v  

tujini 
253 - Obveznosti do Slovenskega zavarovalnega združenja - škodni sklad za prispevke za 

kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih in plovilih 
254 - Obveznosti do nadzornega organa 
255 - Obveznosti za davek od zavarovalnih poslov 
256 - Obveznosti za požarno takso na zavarovalne premije 
257 - Ostale druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov 
 2570 - Ostale druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov v državi 
 2571 - Ostale druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov v tujini 

 
 

26 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja se razčlenijo na kratkoročne obveznosti iz financiranja 
v državi in kratkoročne obveznosti iz financiranja v tujini.  
 
260 - Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti 
261 - Kratkoročne obveznosti iz naslova dividend 
262 - Kratkoročne obveznosti iz naslova deležev v dobičku 

2620 - Kratkoročne obveznosti za nagrade zaposlenim iz dobička v obliki delnic 
 2621 - Kratkoročne obveznosti za nagrade zaposlenim iz dobička, razen delnic 
 2622 - Kratkoročne obveznosti iz naslova drugih deležev v dobičku 

263 - Kratkoročno dobljena posojila pri bankah 
264 - Druga kratkoročna dobljena posojila 
265 - Kratkoročno izdane obveznice in drugi vrednostni papirji 
266 - Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic 
267 - Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja 

 
 

27 – DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 

270 - Obveznosti za davek na dodano vrednost na druge storitve  
271 - Kratkoročne obveznosti za davke in prispevke iz dobička  
272 - Kratkoročne obveznosti delodajalca za davke in prispevke  
 2720 - Kratkoročne obveznosti delodajalca za davke in prispevke na izplačane plače 
 2721 - Kratkoročne obveznosti delodajalca za davke in prispevke na druga izplačila 
273 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
274 - Kratkoročne obveznosti za razna izplačila 
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275 - Obveznosti upravljalca iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada 
2750 - Obveznosti upravljalca za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega 

pokojninskega sklada 
2758 - Druge obveznosti upravljalca iz naslova upravljanja vzajemnega 

pokojninskega sklada 
277 - Ostale druge kratkoročne obveznosti 

 
 

29 – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
V tej skupini se izkazujejo za največ 12 mesecev vnaprej vračunani stroški in odhodki, 
kratkoročno odloženi prihodki in ostale pasivne časovne razmejitve. 
 
290 - Kratkoročno odloženi prihodki 
293 - Vnaprej vračunani stroški 
294 - Vnaprej vračunani odhodki 
298 - Druge pasivne časovne razmejitve 

 
 

Razred 3 – ZALOGE MATERIALA 
 
Zavarovalnica podatke o zalogah materiala izkazuje ločeno za premoženjska zavarovanja in 
ločeno za življenjska zavarovanja. 
 
 
31 – ZALOGE MATERIALA 

 
Ta skupina se razčleni na konto zalog materiala, konto zalog v zavarovalnih primerih 
poškodovanih predmetov, ki ob reševanju škodnih primerov pripadajo zavarovalnici ter konto 
odmikov od cen zalog materiala (popravkov vrednosti). 

 
310 - Zaloge materiala 
311 - Zaloge prevzetih v škodnih primerih poškodovanih predmetov 
318 - Odmiki od cen zalog materiala 

 
 

32 – ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA 
 

Ta skupina se razčleni na konte zalog drobnega inventarja, pri katerem je ocenjena doba 
uporabnosti največ leto dni in odmikov od stalnih cen drobnega inventarja. 

 
320 - Zaloge drobnega inventarja 
328 - Odmiki od cen drobnega inventarja 
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Razred 4 – STROŠKI 
 
40 – ČISTI STROŠKI ZA ŠKODE 

 
Zavarovalnice morajo podatke o stroških za škode zagotoviti po zavarovalnih vrstah. Čisti 
odhodki za škode v tujini se razčlenijo na čiste stroške za škode v državah članicah ES in na 
čiste stroške za škode v drugih državah. 

 
400 - Obračunane kosmate odškodnine oziroma zavarovalnine 

 4000 - Obračunane kosmate odškodnine oziroma zavarovalnine v državi 
 4001 - Obračunane kosmate odškodnine oziroma zavarovalnine v tujini 

401 - Zmanjšanje za prihodke od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev 
4010 - Zmanjšanje za prihodke od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev v državi 
4011 - Zmanjšanje za prihodke od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev v tujini 

402 - Deleži v odškodninah iz sprejetih sozavarovanj 
 4020 - Deleži v odškodninah iz sprejetih sozavarovanj v državi 
 4021 - Deleži v odškodninah iz sprejetih sozavarovanj v tujini 

403 - Deleži v odškodninah iz sprejetih pozavarovanj in retrocesij 
 4030 - Deleži v odškodninah iz sprejetih pozavarovanj in retrocesij v državi 
 4031 - Deleži v odškodninah iz sprejetih pozavarovanj in retrocesij v tujini 

404 - Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v odškodninah 
 4040 - Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v odškodninah v državi 
 4041 - Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v odškodninah v tujini 

405 - Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev in retrocesionarjev v odškodninah 
4050 - Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev in retrocesionarjev v odškodninah v 

državi 
4051 - Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev in retrocesionarjev v odškodninah v 

tujini 
406 - Spremembe kosmatih škodnih rezervacij 

4060 - Spremembe kosmatih škodnih rezervacij v državi 
4061 - Spremembe kosmatih škodnih rezervacij v tujini 

407 - Spremembe škodnih rezervacij za sozavarovalni del 
4070 - Spremembe škodnih rezervacij za sozavarovalni del v državi 
4071 - Spremembe škodnih rezervacij za sozavarovalni del v tujini 

408 - Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del 
4080 - Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del v državi 
4081 - Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del v tujini 
 
 

41 – STROŠKI SPREMEMB ČISTIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ  
 

Zavarovalnice morajo podatke o stroških sprememb čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij 
zagotoviti po zavarovalnih vrstah. Stroški sprememb čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij 
se razčlenijo na stroške sprememb čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij v državi in stroške 
sprememb čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij v tujini. Stroški sprememb čistih 
zavarovalno-tehničnih rezervacij v tujini se nadalje razčlenijo na stroške sprememb čistih 
zavarovalno-tehničnih rezervacij v državah članicah ES in na stroške sprememb čistih 
zavarovalno-tehničnih rezervacij v drugih državah. 

 
410 - Spremembe kosmatih rezervacij za bonuse, popuste in storno 
411 - Spremembe rezervacij za bonuse, popuste in storno za sozavarovalni del 
412 - Spremembe rezervacij za bonuse, popuste in storno za pozavarovalni del 
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413 - Spremembe kosmatih matematičnih rezervacij 
4130 - Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij za življenjska zavarovanja 
4131 - Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij za življenjska zavarovanja, pri 

katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje 
4132 - Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij za zdravstvena zavarovanja 
4133 - Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij za druge vrste zavarovanj, za 

katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije 
414 - Spremembe matematičnih rezervacij za sozavarovalni in pozavarovalni del 

4140 - Sprememba matematičnih rezervacij življenjskih zavarovanj za sozavarovalni 
in pozavarovalni del 

4141 - Sprememba matematičnih rezervacij življenjskih zavarovanj, pri katerih 
zavarovanec prevzema naložbeno tveganje za sozavarovalni in 
pozavarovalni del 

4142 - Sprememba matematičnih rezervacij zdravstvenih zavarovanj za 
sozavarovalni in pozavarovalni del 

4143 - Sprememba matematičnih rezervacij drugih vrst zavarovanj, za katere je 
potrebno oblikovati matematične rezervacije, za sozavarovalni in 
pozavarovalni del 

415 - Povečanje matematičnih rezervacij iz naslova pripisa dobička v skladu z zavarovalnimi 
pogoji 

4150 - Povečanje matematičnih rezervacij življenjskih zavarovanj iz  
           naslova pripisa dobička v skladu z zavarovalnimi pogoji   
4151 - Povečanje matematičnih rezervacij življenjskih zavarovanj, pri katerih 

zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, iz naslova pripisa dobička v 
skladu z zavarovalnimi pogoji  

4153 - Sprememba matematičnih rezervacij drugih vrst zavarovanj, za katere je 
potrebno oblikovati matematične rezervacije, iz naslova pripisa dobička v 
skladu z zavarovalnimi pogoji  

416 - Spremembe izravnalnih rezervacij 
417 - Spremembe kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij 

4170 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje odgovornosti za jedrsko 
škodo 

4171 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti 
za farmacevtske izdelke 

4172 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje nevarnosti potresa  
4173 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje nevarnosti poplave 
4178 - Sprememba kosmatih ostalih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij 

418 - Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij za sozavarovalni del 
4180 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje odgovornosti za jedrsko 

škodo za  sozavarovalni del 
4181 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti 

za farmacevtske izdelke za sozavarovalni del 
4182 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje nevarnosti potresa za 

sozavarovalni del 
4183 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje nevarnosti poplave za 

sozavarovalni del 
4188 - Sprememba kosmatih ostalih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij za 

sozavarovalni del 
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419 - Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij za pozavarovalni del 
4190 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje odgovornosti za jedrsko 

škodo za  pozavarovalni del 
4191 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti 

za farmacevtske izdelke za pozavarovalni del 
4192 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje nevarnosti potresa za 

pozavarovalni del 
4193 - Spremembe kosmatih rezervacij za zavarovanje nevarnosti poplave za 

pozavarovalni del 
4198 - Sprememba kosmatih ostalih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij za 

pozavarovalni del 
 
 

42 – OSTALI ČISTI ZAVAROVALNI STROŠKI 
 

Zavarovalnice morajo podatke o ostalih čistih zavarovalnih stroških zagotoviti po 
zavarovalnih vrstah.  
 
420 - Stroški za preventivno dejavnost 
421 - Požarna taksa 
422 - Prispevek za kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih in plovilih 
423 - Kritje stroškov nadzornega organa 
429 - Drugi ostali čisti zavarovalni stroški 

 
 

43 – OBRATOVALNI MATERIALNI STROŠKI 
 

430 - Stroški materiala za popravilo in vzdrževanje 
431 - Stroški pisarniškega materiala in obrazcev 
432 - Odpis drobnega inventarja 
433 - Stroški energije 
434 - Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik 
439 - Drugi stroški materiala 

 
 

44 – OBRATOVALNI STROŠKI STORITEV 
 

440 - Stroški pridobivanja zavarovanj 
441 - Spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj 
442 - Najemnine 
443 - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, 

pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, 
ki bremenijo podjetje  

444 - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom 
445 - Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 
446 - Stroški intelektualnih in osebnih storitev 
447 - Zavarovalne premije 
448 - Stroški reklame, propagande in reprezentance 
449 - Stroški drugih storitev 
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45 – AMORTIZACIJA 
 
V tej skupini se izkazujejo amortizacija vrednosti sredstev potrebnih za obratovanje in 
drobnega inventarja. 

 
450 - Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
451 - Amortizacija zgradb za zavarovalno dejavnost 
452 - Amortizacija opreme za zavarovalno dejavnost 
452 - Amortizacija drobnega inventarja 
 
 
46 – REZERVACIJE 

 
460 - Dolgoročne rezervacije za pokojnine  
469 - Druge rezervacije  

 
 

47 – OBRATOVALNI STROŠKI DELA  
 

470 - Plače zaposlenih 
471 - Nadomestila plač zaposlenih 
472 - Regres za letni dopust 
473 - Prispevki na izplačane plače 
474 - Davki na izplačane plače 
475 - Nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo 
476 - Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 
479 - Drugi stroški dela 

 
 

48 – DRUGI STROŠKI 
 
V tej skupini se izkazujejo drugi stroški, razen zavarovalnih stroškov. 
 
480 - Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida  
481 - Izdatki za varstvo okolja 
482 - Štipendije dijakom in študentom 
483 - Nagrade dijakom in študentom na obvezni delovni praksi skupaj z dajatvami 
484 - Donacije in sponzorski prispevki 
485 - Članarine zbornici in združenjem 
489 - Ostali stroški razen zavarovalnih 
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49 – PRENOS STROŠKOV 
 

Prek kontov te skupine prenaša zavarovalnica stroške iz razreda 4, posredno prek kontov 
skupin 57 in 58, razčlenjeno po stroškovnih nosilcih, med odhodke v skupini 70 in 71. 
 
Če uporablja zavarovalnica razred 5 tudi za spremljanje stroškov po stroškovnih mestih, 
prenaša stroške iz razreda 4 najprej na stroške po stroškovnih mestih, iz teh pa na konte 
skupin 57 in 58. 

 
490 - Prenos stroškov na stroškovna mesta 
491 - Prenos stroškov na stroškovne nosilce 

 
 

 
Razred 5 – STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH 

 
Uporaba tega razreda je za spremljanje stroškov po stroškovnih mestih prosta. 
Razčlenjevanje po stroškovnih nosilcih je obvezno. Na koncu obračunske dobe razred 5 
nima salda. Zavarovalnica lahko izkazuje stroške po stroškovnih mestih na temeljnih kontih: 
500 do 569 – Stroški po stroškovnih mestih (območne enote, podružnice, ekspoziture, 
agencije itd.)  

 
 

57 – STROŠKI PO STROŠKOVNIH NOSILCIH – ZAVAROVALNICE 
 

V tej skupini zavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pool-i in Slovensko zavarovalno 
združenje – škodni sklad izkazujejo stroške po zavarovalnih vrstah; obratovalne stroške in 
druge stroške zavarovalnice izkazujejo ločeno tudi za upravljanje pokojninskih skladov. 
Razčlenitev po zavarovalnih vrstah izkazujejo zavarovalnice na analitičnih kontih ali na 
posebnem obračunskem listu stroškov. Zavarovalnica razčleni to skupino na temeljne konte 
po naslednjih nujnih sestavinah kalkulacije. 

 
570 - Čiste odškodnine 
571 - Čisti stroški rezervacij za bonuse in popuste  
572 - Čisti stroški za matematične rezervacije 

5720 - Čisti stroški za matematične rezervacije za življenjska zavarovanja 
5721 - Čisti stroški za matematične rezervacije za življenjska zavarovanja, pri       

katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje 
5722 - Čisti stroški za matematične rezervacije za zdravstvena zavarovanja 
5723 - Čisti stroški za matematične rezervacije za druge vrste zavarovanj, za katere 

je potrebno oblikovati matematične rezervacije 
573 - Čisti stroški za izravnalne rezervacije 
574 - Čisti stroški za druge zavarovalno-tehnične rezervacije 

5740 - Čisti stroški za zavarovanje odgovornosti za jedrsko škodo 
5741 - Čisti stroški za zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za farmacevtske 

izdelke 
5742 - Čisti stroški za zavarovanje nevarnosti potresa  
5743 - Čisti stroški za zavarovanje nevarnosti poplave 
5748 - Čisti stroški ostalih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij 

575 - Čisti stroški za preventivo dejavnost 
576 - Ostali čisti zavarovalni stroški 
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577 - Čisti obratovalni stroški – pridobivanje zavarovanj 
578 - Čisti obratovalni stroški – cenilni stroški 
579 - Ostali čisti obratovalni stroški 

 
 

58 – STROŠKI PO STROŠKOVNIH NOSILCIH – POZAVAROVALNICE 
 

V tej skupini zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb 
o pozavarovanju (pozavarovalnice) izkazujejo stroške po zavarovalnih vrstah. Razčlenitev 
po zavarovalnih vrstah izkazujejo pozavarovalnice na analitičnih kontih ali na posebnem 
obračunskem listu stroškov. Pozavarovalnica razčleni to skupino na temeljne konte po 
naslednjih nujnih sestavinah kalkulacije. 

 
580 - Deleži v čistih odškodninah iz domačih aktivnih pozavarovalnih poslov 
581 - Deleži v čistih odškodninah iz aktivnih pozavarovalnih poslov s tujino 
582 - Deleži v čistih odškodninah iz domačih retrocesijskih poslov 
583 - Deleži v čistih odškodninah iz retrocesijskih poslov s tujino 
584 - Obratovalni stroški – domači aktivni pozavarovalni posli 
585 - Obratovalni stroški – aktivni pozavarovalni posli s tujino 
586 - Obratovalni stroški – domači pasivni pozavarovalni posli 
587 - Obratovalni stroški – pasivni pozavarovalni posli s tujino 

 
 

59 – PRENOS STROŠKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH 
 

Prek kontov te skupine prenaša zavarovalnica stroške po stroškovnih nosilcih iz skupin 57 in 
58 med odhodke v skupini 70 in 71, ki neposredno bremenijo prihodke. 

 
590 - Prenos stroškov po stroškovnih nosilcih – zavarovalnice 
591 - Prenos stroškov po stroškovnih nosilcih – pozavarovalnice 

 
 
 

Razred 6 – INTERNA OBRAČUNSKA RAZMERJA 
 
Uporaba tega razreda je prosta. Zavarovalnica lahko ta razred uporablja za evidentiranje 
internih obračunskih razmerij po enotah, ki vodijo del knjigovodstva znotraj zavarovalnice. 
Na koncu obračunskega obdobja razred 6 nima salda. 
 
600 do 649 - Terjatve iz internih obračunskih razmerij 
650 do 699 - Obveznosti iz internih obračunskih razmerij 
 
 
Razred 7 – ODHODKI IN PRIHODKI 
 
Zavarovalnice morajo podatke o odhodkih in prihodkih zagotoviti najmanj ločeno za 
premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja, za 
zdravstvena zavarovanja in ločeno za upravljanje vzajemnih pokojninskih skladov. 
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70 – ČISTI ODHODKI, KI NEPOSREDNO BREMENIJO PRIHODKE 
 

700 - Čisti odhodki za škode  
701 - Ostali čisti zavarovalni odhodki 
702 - Odhodki za čiste stroške pridobivanja zavarovanj 
703 - Odhodki amortizacije sredstev, potrebnih za obratovanje 
704 - Odhodki za stroške dela 
705 - Odhodki za ostale obratovalne stroške 
706 - Zmanjšanje za prihodke od pozavarovalnih provizij 
709 - Drugi odhodki, ki neposredno bremenijo prihodke 

 
 

71 – ODHODKI ZA SPREMEMBE  ČISTIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ  
 

710 - Spremembe čistih rezervacij za bonuse, popuste in storno  
713 - Spremembe čistih matematičnih rezervacij  

7130 - Spremembe čistih matematičnih rezervacij za življenjska zavarovanja 
7131 - Spremembe čistih matematičnih rezervacij za življenjska zavarovanja, pri 

katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje 
7132 - Spremembe čistih matematičnih rezervacij za zdravstvena zavarovanja 
7133 - Spremembe čistih matematičnih rezervacij za druge vrste zavarovanj, za 

katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije  
716 - Spremembe izravnalnih rezervacij 
717 - Spremembe čistih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij 

7170 - Sprememba čistih rezervacij za zavarovanje odgovornosti za jedrsko škodo 
7171 - Sprememba čistih rezervacij za zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za 

farmacevtske izdelke 
7172 - Sprememba čistih rezervacij za zavarovanje nevarnosti potresa  
7173 - Sprememba čistih rezervacij za zavarovanje nevarnosti poplave 
7178 - Sprememba čistih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij 

 
 

72 – PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI 
 

720 - Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih dolgoročnih sredstev dolgoročnih  
         sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
721 - Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev 
722 - Prevrednotovalni poslovni odhodki stroškov dela 
723 - Odpisi terjatev  
724 - Odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij, razen zavarovalno-tehničnih rezervacij 
725 - Odhodki upravljalca iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada 

7250 - Odhodki upravljalca za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega 
pokojninskega sklada 

7258 - Drugi odhodki upravljalca iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega 
sklada 

728 - Prevrednotovalni drugi poslovni odhodki 
729 - Drugi ostali odhodki 
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73 – ODHODKI NALOŽB (FINANCIRANJA) 
 

Zavarovalnice morajo ločeno zagotoviti podatke o odhodkih naložb, ki predstavljajo kritni 
sklad in odhodkih naložb, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov po 
zavarovalnih vrstah. Odhodke od naložb je treba razčleniti na odhodke od naložb, ki 
predstavljajo kritni sklad, odhodke od naložb, ki predstavljajo kritno premoženje brez kritnih 
skladov in odhodke od naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij. 
Odhodke naložb zavarovalnice nadalje razčlenijo na odhodke od naložb v državi in v tujini. 
Zavarovalnice morajo zagotoviti podatke o odhodkih naložb za vsak kritni sklad posebej.  

 
730 - Odhodki za obresti 
731 - Odpisi finančnih naložb 
732 - Izgube pri odtujitvah naložb  
733 - Amortizacija sredstev, ki niso potrebna za obratovanje 
734 - Odhodki od prevrednotenja dolgov in terjatev zaradi ohranitve vrednosti  
736 - Prevrednotovalni finančni odhodki iz oslabitve naložb 
737 - Prevrednotovalni finančni odhodki iz okrepitve dolgov  
738 - Drugi odhodki naložb 
739 - Drugi finančni odhodki 

 
 

74 – IZREDNI ODHODKI 
 

740 - Kritje izgube iz prejšnjih let 
742 - Denarne kazni 
743 - Odškodnine 
748 - Prevrednotovalni popravek poslovnega izida zaradi ohranitve kupne moči kapitala 
749 - Drugi izredni odhodki  
 

 
75 – ČISTI PRIHODKI ZAVAROVALNIH PREMIJ 

 
Čiste prihodke zavarovalnih premij izkazuje zavarovalnica po zavarovalnih vrstah. Čiste 
prihodke zavarovalnih premij v tujini zavarovalnice razčlenijo na čiste prihodke zavarovalnih 
premij v državah članicah ES in na čiste prihodke zavarovalnih premij v drugih državah. 

 
750 - Obračunane kosmate zavarovalne premije 

 7500 - Obračunane kosmate zavarovalne premije v državi 
 7501 - Obračunane kosmate zavarovalne premije v tujini 

752 - Sprejete sozavarovalne premije 
 7520 - Sprejete sozavarovalne premije v državi 
 7521 - Sprejete sozavarovalne premije v tujini 

753 - Sprejete pozavarovalne premije in pozavarovalne premije iz retrocesije 
7530 - Sprejete pozavarovalne premije in pozavarovalne premije iz retrocesije v 

državi 
7531 - Sprejete pozavarovalne premije in pozavarovalne premije iz retrocesije v tujini 

754 - Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v zavarovalnih premijah 
7540 - Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v zavarovalnih premijah v državi 
7541 - Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v zavarovalnih premijah v tujini 
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755 - Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev v zavarovalnih premijah in za deleže           
retrocesionarjev v pozavarovalnih premijah 
7550 - Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev v zavarovalnih premijah in za deleže  

retrocesionarjev v pozavarovalnih premijah v državi 
7551 - Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev v zavarovalnih premijah in za deleže  

retrocesionarjev v pozavarovalnih premijah v tujini 
756 - Spremembe kosmatih prenosnih premij 
 7560 - Spremembe kosmatih prenosnih premij v državi 

7561 - Spremembe kosmatih prenosnih premij v tujini 
757 - Spremembe prenosnih premij za sozavarovalni del 

7570 - Spremembe prenosnih premij za sozavarovalni del v državi 
7571 - Spremembe prenosnih premij za sozavarovalni del v tujini 

758 - Spremembe prenosnih premij za pozavarovalni del 
7580 - Spremembe prenosnih premij za pozavarovalni del v državi 
7581 - Spremembe prenosnih premij za pozavarovalni del v tujini 
 
 

76 – ČISTI PRIHODKI OD OSTALIH STORITEV 
 

760 - Prihodki od storitev za opravljene druge zavarovalne posle 
764 - Prihodki iz ukinjenih dolgoročnih rezervacij, razen zavarovano-tehničnih rezervacij 
765 - Prihodki od upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada 
 
 7650 - Prihodki od vstopne provizije 
 7651 - Prihodki od izstopne provizije 
 7652 - Prihodki od provizije za upravljanje 
768 - Prevrednotovalni poslovni prihodki 
769 - Prihodki od drugih storitev 

 
 

77 – PRIHODKI OD NALOŽB (FINANCIRANJA) 
 

Zavarovalnice morajo ločeno zagotoviti podatke o prihodkih naložb, ki predstavljajo kritni 
sklad in prihodkih naložb, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov, po 
zavarovalnih vrstah. Prihodke od naložb je treba razčleniti na prihodke od naložb, ki 
predstavljajo kritni sklad, na prihodke od naložb, ki predstavljajo kritno premoženje razen 
kritnih skladov ter na prihodke od naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij. Prihodke od naložb zavarovalnice nadalje razčlenijo na prihodke od naložb v 
državi in prihodke od naložb v tujini. Zavarovalnice morajo zagotoviti podatke o prihodkih 
naložb za vsak kritni sklad posebej. 

 
770 - Prihodki od obresti  
771 - Prihodki od zemljišč in zgradb 
772 - Dobički pri odtujitvah naložb  
773 - Prihodki od deležev v podjetjih v skupini in pridruženih podjetjih 
774 - Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku  
775 - Prihodki od prevrednotenja terjatev in dolgov zaradi ohranitve vrednosti  
776 - Prevrednotovalni finančni prihodki v zvezi z naložbami 
777 - Prevrednotovalni finančni prihodki v zvezi z dolgovi 
778 - Drugi prihodki od naložb 
779 - Drugi finančni prihodki 
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78 – IZREDNI PRIHODKI 
 

780 - Prihodki za poravnavo izgub iz prejšnjih let  
781 - Izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let 
782 - Prejete kazni 
783 - Prejete odškodnine 
784 - Dotacije, subvencije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki  
789 - Drugi izredni prihodki 
 
 
 
Razred 8 – POSLOVNI IZID 
 
80 – IZRAČUN CELOTNEGA IZIDA IZ REDNEGA DELOVANJA  

 
V tej skupini se izkazuje dobiček kot pozitivni poslovni izid ali izguba kot negativni poslovni 
izid. 

 
800 - Izid iz zavarovalnih poslov  

8000 - Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj 
8001 - Izid iz življenjskih zavarovanj 
8002 - Izid iz zdravstvenih zavarovanj 
8003 - Izid iz pozavarovalnih poslov 
8004 - Izid iz upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov 

801 - Donos naložb, ki ni financiran iz zavarovalno-tehničnih rezervacij  
8010 - Donos naložb iz premoženjskih zavarovanj, razen  zdravstvenih zavarovanj, ki 

ni financiran iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 
8011 - Donos naložb iz izkaza izida življenjskih zavarovanj, prenesen v izkaz izida iz 

rednega delovanja 
8012 - Donos naložb iz izkaza izida zdravstvenih zavarovanj, prenesen v izkaz izida 

iz rednega delovanja 
8013 - Donos naložb iz pozavarovalnih poslov, ki ni financiran iz zavarovalno-

tehničnih rezervacij 
802 - Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhodkov iz rednega delovanja 

8020 -  Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhodkov iz premoženjskih zavarovanj, 
razen  zdravstvenih zavarovanj 

8021 - Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhodkov iz življenjskih zavarovanj 
8022 - Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhodkov iz zdravstvenih zavarovanj 
8023 - Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhodkov iz pozavarovalnih poslov  

809 - Prenos celotnega izida iz rednega delovanja 
8090 -  Prenos celotnega izida iz rednega delovanja premoženjskih zavarovanj, 

razen  zdravstvenih zavarovanj 
8091 - Prenos celotnega izida iz rednega delovanja življenjskih zavarovanj 
 8092 - Prenos celotnega izida iz rednega delovanja zdravstvenih zavarovanj 
8093 - Prenos celotnega izida iz rednega delovanja pozavarovalnih poslov 
 8094 - Prenos celotnega izida iz upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov  
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81 – DOBIČEK ALI IZGUBA PRED OBDAVČITVIJO 
 

810 - Dobiček ali izguba iz rednega delovanja  
8100 - Dobiček ali izguba iz rednega delovanja premoženjskih zavarovanj, razen  

zdravstvenih zavarovanj 
8101 - Dobiček ali izguba iz rednega delovanja življenjskih zavarovanj 
8102 - Dobiček ali izguba iz rednega delovanja zdravstvenih zavarovanj 
8103 - Dobiček ali izguba iz rednega delovanja pozavarovalnih poslov 
8104 - Dobiček ali izguba iz upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov  

811 - Dobiček ali izguba zunaj rednega delovanja 
8110 - Dobiček ali izguba zunaj rednega delovanja premoženjskih zavarovanj, razen  

zdravstvenih zavarovanj 
8111 - Dobiček ali izguba zunaj rednega delovanja življenjskih zavarovanj 
8112 - Dobiček ali izguba zunaj rednega delovanja zdravstvenih zavarovanj 
8113 - Dobiček ali izguba zunaj rednega delovanja pozavarovalnih poslov 

819 - Prenos dobička ali izgube 
8190 - Prenos dobička ali izgube premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih 

zavarovanj 
8191 - Prenos dobička ali izgube življenjskih zavarovanj 
 8192 - Prenos dobička ali izgube zdravstvenih zavarovanj 
 8193 - Prenos dobička ali izgube pozavarovalnih poslov  
 8194 - Prenos dobička ali izgube iz upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov 
 
 

82 – RAZPOREDITEV DOBIČKA 
 

820 - Davek od dobička iz rednega delovanja 
821 - Davek od dobička zunaj rednega delovanja 
822 - Drugi davki in prispevki od dobička 
825 - Čisti dobiček poslovnega leta  
 
 
83 – RAZPOREDITEV ČISTEGA DOBIČKA POSLOVNEGA LETA 
 
830 - Čisti dobiček za kritje prenesenih izgub 
831 - Čisti dobiček za oblikovanje zakonskih rezerv 
832 - Čisti dobiček za oblikovanje rezerv za lastne delnice oziroma deleže 
833 - Čisti dobiček za oblikovanje statutarnih rezerv 
834 - Čisti dobiček za druge rezerve iz dobička 
839 - Prenos ostanka čistega dobička 
 

 
89 – IZGUBA IN PRENOS IZGUBE 

 
890 - Izguba tekočega leta  
899 - Prenos izgube tekočega leta 
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Razred 9 – KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IN DOLGOROČNE  
                   REZERVACIJE 
 
Zavarovalnica podatke o kapitalu, dolgoročnih obveznostih in dolgoročnih rezervacijah 
izkazuje ločeno za premoženjska zavarovanja in ločeno za življenjska zavarovanja. 
 
90 – OSNOVNI KAPITAL 

900 - Delniški kapital – navadne delnice 
 9000 - Navadne delnice – vpis države 
 9001 - Navadne delnice – vpis pravnih oseb 
 9002 - Navadne delnice – vpis fizičnih oseb 
 9003 - Navadne delnice – vpis tujih oseb  

901 - Delniški kapital – prednostne delnice 
 9010 - Prednostne delnice – vpis države 
 9011 - Prednostne delnice – vpis pravnih oseb 
 9012 - Prednostne delnice – vpis fizičnih oseb 
 9013 - Prednostne delnice – vpis tujih oseb  

902 - Deleži v kapitalu 
903 - Družbeni oz. nenominirani kapital 
904 - Ustanovni kapital družb za vzajemno zavarovanje 

 
91 – REZERVE 

910 - Kapitalske rezerve 
 9100 - Vplačila nad nominalnimi zneski delnic oz. deležev (vplačani presežek kapitala)                 
9101 - Vplačila nad knjigovodskimi vrednostmi pri odtujitvi začasno kupljenih lastnih    
delnic oz. deležev 
9102 - Vplačila nad nominalnim zneskom, pridobljena pri izdaji zamenljivih obveznic ali 
obveznic z delniško nakupno opcijo 

         9103 - Zneski iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic 
911 - Rezerve iz dobička 
         9110 - Zakonske rezerve 
         9111 - Rezerve za lastne deleže 
         9112 - Statutarne rezerve 
         9113 - Druge rezerve iz dobička 
912 - Varnostne rezerve družb za vzajemno zavarovanje  

 
92 – PRENESENI IN NERAZPOREJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA 

920 - Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 
921 - Nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 
925 - Prenesena čista izguba iz prejšnjih let 
926 - Čista izguba poslovnega leta 
 
93 – SPLOŠNI PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK KAPITALA 

930 - Splošni prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala 
9300 - Splošni prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala – navadne delnice 
9301 - Splošni prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala – prednostne delnice  
9302 - Splošni prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala – deleži v kapitalu 
9303 - Splošni prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala – družbeni oziroma 

nenominirani kapital 
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9304 - Splošni prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala – ustanovni kapital 
družb za vzajemno zavarovanje 

931 -  Splošni prevrednotovalni popravek kapitalskih rezerv 
932 -  Splošni prevrednotovalni popravek rezerv iz dobička 
933 -  Splošni prevrednotovalni popravek prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let 
934 -  Splošni prevrednotovalni popravek prenesene čiste izgube iz prejšnjih let 
 
 
94 – POSEBNI PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK KAPITALA 
 
940 - Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z zemljišči 
941 -  Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z zgradbami 
942 -  Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z opremo 
943 -  Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoročnimi finančnimi 
           naložbami v kapital podjetij v skupini in pridruženih podjetij 
944 - Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoročnimi finančnimi 
         naložbami v kapital drugih podjetij 
945 - Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z danimi posojili 
946 - Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgovi 
947 - Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z drugimi finančnimi 
          instrumenti 
 
 
95 – DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA IN POSLOVANJA  
 
Dolgoročne obveznosti iz financiranja in poslovanja v tujini se razčlenijo na dolgoročne 
obveznosti iz financiranja in poslovanja v državi članici ES in na dolgoročne obveznosti iz 
financiranja in poslovanja v drugih državah. 

 
950 - Dolgoročno najeta posojila pri bankah v državi  
951 - Dolgoročno najeta posojila pri bankah v tujini 
952 - Druga dolgoročno najeta posojila pri drugih osebah v državi 
953 - Druga dolgoročno najeta posojila pri drugih osebah v tujini 
954 - Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema  
955 - Obveznosti za prejete jamstvene depozite 
956 - Dolgoročne obveznosti za izdane vrednostne papirje 
957 - Podrejene obveznosti 
958 - Druge dolgoročne obveznosti  

 
 

96 – DOLGOROČNE REZERVACIJE ZA DRUGE NEVARNOSTI IN STROŠKE 
 

960 - Dolgoročne rezervacije za pokojnine 
961 - Dolgoročne rezervacije za davke  
961 - Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov  
962 - Dolgoročne rezervacije iz naslova slabega imena 
963 - Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov 
968 - Druge dolgoročne rezervacije, razen zavarovalno-tehničnih rezervacij  
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97 – DOLGOROČNE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE – ČISTE  
MATEMATIČNE REZERVACIJE  
 

Zavarovalnice razčlenijo čiste matematične rezervacije na del iz naslova pripisa dobička v 
skladu z zavarovalnimi pogoji, na del, ki izhaja iz naslova sprememb matematičnih rezervacij 
(brez pripisa dobička) in na stanje matematičnih rezervacij na začetku poslovnega leta.  

 
970 - Čiste matematične rezervacije življenjskih zavarovanj 
971 - Čiste matematične rezervacije življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec 

prevzema naložbeno tveganje 
972 - Čiste matematične rezervacije zdravstvenih zavarovanj 
973 - Čiste matematične rezervacije v drugih vrstah zavarovanj, za katere je potrebno 

oblikovati matematične rezervacije  
 
98 – ČISTE DOLGOROČNE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE 

Podatke o čistih dolgoročnih zavarovalno-tehničnih rezervacijah izkazuje zavarovalnica po 
zavarovalnih vrstah. 

980 - Čiste prenosne premije 
981 - Čiste rezervacije za bonuse, popuste in storno 
982 - Čiste škodne rezervacije  
983 - Izravnalne rezervacije 
984 - Čiste rezervacije za zavarovanje odgovornosti za jedrsko škodo 
985 - Čiste rezervacije za zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za farmacevtske izdelke 
986 - Čiste rezervacije za zavarovanje nevarnosti potresa  
987 - Čiste rezervacije za zavarovanje nevarnosti poplave 
988 - Čiste ostale druge zavarovalno-tehnične rezervacije 

 
 

99 – ZUNAJBILANČNA EVIDENCA 
 

Zavarovalnice, katerih računovodski izkazi se vključujejo v konsolidirane računovodske 
izkaze, v okviru posameznih skupin kontov, ločeno izkazujejo razmerja s podjetji v skupini in 
z drugimi pridruženimi podjetji v skladu z računovodskimi standardi. 

Aktivni zunajbilančni konti: 
990 - Neuveljavljene regresne terjatve  
991 - Dana poroštva, garancije in druga jamstva 
992 - Zastavljeni vrednostni papirji in jamstva s hipoteko 

9920 - Zastavljeni vrednostni papirji 
9921 - Jamstva s hipoteko 

993 - Potencialne obveznosti družbe 
994 - Druga aktivna zunajbilančna evidenca 
 
Pasivni zunajbilančni konti 
995 - Neuveljavljene regresne terjatve  
996 - Dana poroštva, garancije in druga jamstva 
997 - Zastavljeni vrednostni papirji in jamstva s hipoteko 

9970 - Zastavljeni vrednostni papirji 
9971 - Jamstva s hipoteko 

998 - Potencialne obveznosti družbe 
999 - Druga pasivna zunajbilančna evidenca 
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4614. Tarifni pravilnik o nadomestilu za kreditiranje
naložb varstva okolja

Na podlagi 21. člena zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 22/00) ter 24., 38. in 57. člena ustanovitvenega
akta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, jav-
nega sklada (Uradni list RS, št. 96/00) izdajam

T A R I F N I    P R A V I L N I K
o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva

okolja

I. SPLOŠNI DEL

1. člen
Ta tarifni pravilnik določa način vrednotenja in obraču-

navanja nadomestila za storitve in povračila izdatkov Ekolo-
ško razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
(v nadaljnjem besedilu: sklad) ter ceno storitev sklada za
kreditiranje naložb varstva okolja.

2. člen
Sklad ali njegov pooblaščenec za opravljene storitve in

povračila izdatkov zaračuna uporabniku storitev nadomestilo
po tarifi in povračila izdatkov sklada po dejanskih stroških
sklada.

Zneski iz tarife ne vključujejo davka na dodano vre-
dnost.

3. člen
Uporabnik je dolžan plačati znesek, obračunan po tej

tarifi, najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa, razen v
primeru, ko pravilnik pri posamezni tarifni številki določa
drugače.

Obveznosti po tem pravilniku se določajo z računom v
zneskih, obračunanih na način in po postavkah, določenih s
tarifo, ki velja ob nastanku posamezne obveznosti.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za ob-
veznosti iz naslova dejanskih stroškov.

II. POSEBNI DEL

4. člen
TARIFA
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5. člen
DEJANSKI STROŠKI

Stroški zavarovanja kreditov, razen v primeru kreditira-
nja fizičnih oseb, stroški predaje kreditov v izterjavo, spre-
membe kreditnih pogodb, pridobitve ekspertnih mnenj in
drugi stroški v zvezi s posameznim kreditom se obračunajo
na podlagi dejanskih stroškov sklada.

6. člen
Ta tarifni pravilnik začne veljati s 1. 11. 2002.
Z dnem uveljavitve tega tarifnega pravilnika preneha

veljati tarifni pravilnik o nadomestilu za kreditiranje naložb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 125/00) ter vse njegove
spremembe in dopolnitve.

Št. 19-19/01
Ljubljana, dne 22. oktobra 2002.

Ljubo Žužek l. r.
Direktor
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OBČINE

BELTINCI

4615. Sklep o razporeditvi sredstev za
subvencioniranje kmetijske pridelave hrane iz
proračuna Občine Beltinci za leto 2002

Na podlagi določil pravilnika o dodeljevanju sredstev za
subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz
proračuna Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 52/98) in 8.
člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,
118/00) je Občinski svet občine Beltinci na 48. redni seji
dne 15. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o razporeditvi sredstev za subvencioniranje

kmetijske pridelave hrane iz proračuna
Občine Beltinci za leto 2002

I
Za subvencioniranje kmetijske pridelave se iz proraču-

na Občine Beltinci za leto 2002 sredstva razporedijo za
regresiranje naslednjih namenov:

1. Govedoreja
– za nakup plemenskih telic 40.000,00 SIT/1kom
– domači privez 35.000,00 SIT/1 kom
– seme uvoženih bikov 2.000,00 SIT/1 kom
– regres za nakup hladilnih naprav (mleko) 80.000,00 SIT/1 kom

2. Prašičereja
– za nakup plemenskih mladic 15.000,00 SIT/1kom
– za nakup plemenskih merjascev 15.000,00 SIT/1 kom

3. Čebelarstvo
– za zdravljenje viroze 500,00 SIT /1 panj

4. Zdravljenje
– lantentni mastitis 6.000,00 SIT/ po računu
– bolezni kuncev 250,00 SIT/kom

5. Rastlinska proizvodnja
– za nakup semenske pšenice, rži,

ječmena, ovsa 20,00 SIT/ 1 kg
– za nakup sadik-flanc

paprike, paradižnika 9,00 SIT/1 kom
zelje 5,00 SIT/1 kom

– radič (flance) 3,00 SIT/1 kom
– solata (flance) 3,00 SIT/1 kom
– radič (seme) 30 % od cene 1 kg
semena
– nakup hladilne naprave 100.000,00 SIT/1 kom
– nakup semenskega krompirja 30,00 SIT/1 kg
– za nakup strniščnih posevkov

za zeleni podor (ohrovt, gorjušica,
farcelija-raula) 50 % od cene/1 kg

– za nakup trave, travno-deteljnih
mešanic, ljulka 50 % od cene /1 kg

6. Vinogradništvo
– za nakup trstnih cepljenk 65,00 SIT/1kom

7. Ohranjanje in izboljšanje
rodovitnosti tal

– za nakup apnenca 50 % cene /1 kg moke
– za nakup mulja 100 % cene, brez
prevoza

8. Analize
– za analizo tal 50 % cene/ene analize
– za analizo krme 50 % cene/ene analize

9. Testiranje škropilnic 50 % atesta stroškov

10. Poskusi
in svetovanja, nabava vodomera
(ŽVZ…) v letu 2002 = 135.000,00 SIT

– sindikat kmetov Slovenije =  200.000,00 SIT
– čebelarsko društvo Beltinci = 50.000,00 SIT
– govedorejsko društvo Beltinci = 150.000,00 SIT
– deratizacija = 50 % cene

11. Zavarovanje posevkov 30 % od zavarovalne
premije plača občina

II
Upravičenci do sredstev za subvencioniranje kmetijske

pridelave so lahko fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da ima upravičenec do sredstev stalno bivališče na
območju Občine Beltinci;

– da ima koristnik regresa plemensko žival vsaj 5 let v
svojem hlevu (razen plemenskih merjascev);

– da ima koristnik regresa prejšnje plemenske živali,
kolikor je le-ta izločena iz njegovega hleva ustrezno veteri-
narsko potrdilo o prisilnem zakolu te živali;

– da je sredstvo oziroma blago, ki se regresira pravilo-
ma kupljeno na območju Občine Beltinci (razen v primerih,
ko na območju Občine Beltinci ni v prodaji);

– da koristnik regresa kupuje regresirano blago samo
na svoje ime in naslov (samo za sebe);

– v posameznem kmetijstvu (gospodinjstvu) lahko uve-
ljavlja regres samo en koristnik.

III
Poleg splošnih pogojev, navedenih v tem sklepu mora-

jo biti za pridobitev sredstev za subvencioniranje v kmetijstvu
izpolnjeni še naslednji pogoji:

Pod točko 1 (prva alinea) in pod točko 2:
– predložitev plačanega računa o nakupu plemenske

telice, plemenske svinje ali merjasca.
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Pod točko 1 (druga alinea):
– predložitev potrdila kmetijske svetovalne službe o

tem, da doma vzgojena žival izpolnjuje pogoje za plemensko
žival;

(Opomba: subvencionira se nakup največ 7 kom ple-
menskih telic in največ 7 kom za domači privez,

10 kom plemenskih svinj in 1 kom plemenski merjasec
– po posameznem upravičencu).

Pod točko 3:
– predložitev potrdila veterinarske službe o opravlje-

nem zdravljenju viroze čebel upravičenca.
(Opomba: subvencionira se zdravljenje največ 150 pa-

njev posameznega upravičenca).

Pod točko 4:
– predložitev plačanega računa o zdravljenju.
(Opomba: subvencionira se 1 poseg na žival v letu in

zdravljenje največ 10 živali – na gospodarstvo)

Pod točko 5:
– prodajalec semenske pšenice, rži, ječmena, ovsa in

strniščnih posevkov že pri prodaji omenjenih semen kupcu-
upravičencu zmanjša ceno tega blaga za višino subvencije.
Regresni zahtevek za razliko do prave cene prodajalec uve-
ljavi z izkazano dokumentacijo (plačani račun) o prodaji ome-
njenega blaga kupcu pri občinski upravi Občine Beltinci.

(Opomba: subvencionira se nakup semen za:
– semenska pšenica – za površino največ 10 ha posa-

meznega upravičenca;
– druge žitarice – za površino največ 5 ha posamezne-

ga upravičenca;
– strniščni in drugi posevki – za površino največ 5 ha

posameznega upravičenca;
– za nakup sadik – flanc paprike, paradižnika in zelja

se predloži plačani račun (Omejitev: največ za 20.000 flanc
na posameznega upravičenca);

– za nakup semena radiča se predloži plačani račun;
– za nakup flanc solate in radiča se predloži plačani

račun (Omejitev: največ 20.000 flanc na posameznega upra-
vičenca);

– upravičenci za regresiranje nakupa hladilne naprave
za zelenjadarstvo morajo le-to imeti postavljeno oziroma mon-
tirano izključno v skladiščnih prostorih (hladilnici) za dobo
najmanj 5 let. Ob predložitvi računa o nakupu hladilne na-
prave, mora upravičenec podpisati ustrezno izjavo.

Pod točko 6:
– predložitev plačanega računa o nakupu trsnih ce-

pljenk (regresira se nakup največ 1000 trsnih cepljenk po-
sameznega upravičenca);

Pod točko 7:
– pri nakupu apnenca velja enak način uveljavljanja

regresa kot pod točko 5, dočim je pri nakupu mulja potre-
bno predložiti plačani račun (regresira se nakup apnenca
največ za 2 toni/1ha in mulja največ 8 ton/1ha).

Pod točko 8:
– predložitev plačanega računa o opravljeni analizi (do

50% cene analize in največ za pet analiz po upravičencu);

Pod točko 9:
– testiranje škropilnic opravlja s strani Občine Beltinci

pooblaščen izvajalec (upravičenec plača ceno testiranja,
zmanjšano za znesek subvencije).

IV
V primeru, da finančna sredstva namenjena subvencio-

niranju v kmetijstvu ne bodo uporabljena za vse v tem sklepu
določene namene (če za določene namene ne bo zadostne-
ga interesa) jih je v mesecu novembru 2002 mogoče pre-
razporediti za subvencioniranje tistih namenov, kjer bo inte-
res velik oziroma bo celo primanjkovalo sredstev.

V
Zadnji rok za uveljavljanje zahtevkov za pridobitev fi-

nančnih sredstev za subvencioniranje v kmetijstvu v letu
2002 iz proračuna Občine Beltinci je 31. 12. 2002. Za-
htevki se uveljavljajo pri občinski upravi Občine Beltinci,
Mladinska 2.

VI
Sklep se namesti na oglasne deske po vseh krajevnih

skupnostih Občine Beltinci in se objavi v Uradnem listu RS,
občinskem glasilu, izvajati pa se začne z dnem sprejetja.

Št. 414-07/169
Beltinci, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

4616. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Beltinci

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 Beltinci (Ura-
dni list RS, št. 46/00, 118/00 in 67/01) je Občinski svet
občine Beltinci na 48. redni seji, ki je bila dne 15. 10.
2002, sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Beltinci

I
V Občinsko volilno komisijo občine Beltinci se imenu-

jejo:
1. predsednik komisije: Karel Makovecki, univ. dipl.

pravnik, Mladinska ul. 2/c, Beltinci;
Namestnica predsednika: Valerija Mes Forjan, univ.

dipl. pravnica, Pot ob Črncu 5, Beltinci;
2. Prvi član komisije: Karel Krajcar st., Panonska ul.

46, Beltinci;
Namestnica prvega člana: Vida Gjerek, Cvetno naselje

4, Beltinci;
3. Drugi član komisije Jožef Erjavec, Lipovci 68, Bel-

tinci;
Namestnik drugega člana: Kovač Franc, Melinci 78 a,

Beltinci;
4. Tretji član komisije: Avgust Farkaš, Ravenska c.

28 b, Beltinci;
Namestnica tretjega člana: Alenka Jerebic, Bratonci

82, Beltinci.

II
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije obči-

ne Beltinci traja štiri leta.
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III
Sedež Občinske volilne komisije občine Beltinci je v

stavbi Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije. S sprejetjem tega skle-
pa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Beltinci,
št. 627/98, z dne 26. 10. 1998.

Št. 006-01/02-S1
Beltinci, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

4617. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo
za volitve člana državnega sveta in za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) in 16. člena statuta Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00 in 67/01) je
Občinski svet občine Beltinci na 48. redni seji, ki je bila dne
15. 10. 2002, sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta in za določitev kandidata

za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov

Občine Beltinci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev
člana državnega sveta in 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 držav-
nega sveta dva predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in
lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje

in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana držav-
nega sveta ter določitev kandidata.

4. člen
Predloge za kandidate za elektorja oziroma za kandida-

ta za državni svet lahko predlaga vsak član Občinskega
sveta občine Beltinci ali vsaka svetniška skupina oziroma
lista, katere predstavniki so bili na volitvah leta 1998 izvolje-
ni v Občinski svet občine Beltinci.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo dva

elektorja in enega kandidata za člana državnega sveta. Vsak
predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor
se jih voli.

Predlogu za elektorja in člana državnega sveta morajo
predložiti tudi soglasje kandidata. Predloge z osebnimi po-

datki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega
sveta posredujejo predlagatelji pisno komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Beltinci.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vr-
stnem redu, ločeno za elektorja in za člana državnega sveta.
Komisija pošlje seznam županu.

6. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s tajnim gla-

sovanjem. Na glasovnici so kandidati napisani po abece-
dnem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Član občinskega sveta gla-
suje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ dvema
kandidatoma.

Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela največ glasov.

7. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim

glasovanjem. Na glasovnici so kandidati napisani po abece-
dnem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zapo-
redno številko pred največ enim kandidatom. Izvoljen je
kandidat, ki je prejel največ glasov.

8. člen
V primeru, ko je več kandidatov za elektorja oziroma

člana državnega sveta pri glasovanju prejelo enako število
glasov, odloči o izvolitvi oziroma določitvi žreb, ki se takoj
opravi na seji občinskega sveta, in sicer se vrstni red žreba-
nja kandidata določi po abecednem redu. 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
Kolikor je za kandidata za elektorja oziroma člana dr-

žavnega sveta določen župan, se za predstavnika kandida-
ture določi podžupan.

Če je za kandidata za elektorja določen tudi podžupan,
se za predstavnika kandidature določi najstarejši prisotni
član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.

10. člen
Župan mora najpozneje 30. dan pred glasovanjem pre-

dložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter
kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi
prilogami.

11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,

jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih
članov Občinskega sveta občine Beltinci.

12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji

Občinskega sveta občine Beltinci in se objavijo v Uradnem
listu RS.

Št. 006-01/02-P1
Beltinci, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.
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BLED

4618. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2002

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 470/00 in 51/02), 40. člena za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni
list RS, št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02 in 80/02) je
Občinski svet občine Bled na 31. redni seji dne 23. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Bled za leto 2002

1. člen
3. člen odloka o proračunu Občine Bled za leto 2002

(Uradni list RS, št. 105/01) se spremeni tako, da glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.868.725
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.415.171

70 DAVČNI PRIHODKI 1.163.881
700 Davki na dohodek in dobiček 720.329
703 Davki na premoženje 242.307
704 Domači davki na blago in storitve 201.245
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 251.290
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 84.850
711 Takse in pristojbine 6.600
712 Denarne kazni 16.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 34.077
714 Drugi nedavčni prihodki 109.563

72 KAPITALSKI PRIHODKI 163.527
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 133.127
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja 30.400

73 PREJETE DONACIJE 94.520
730 Prejete donacije iz domačih virov 94.520
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 195.507
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij  195.507

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.977.588
40 TEKOČI ODHODKI 478.169

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 107.755
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 14.802

402 Izdatki za blago in storitve 351.180
403 Plačila domačih obresti 1.600
409 Rezerve 2.832

41 TEKOČI TRANSFERI 564.675
410 Subvencije 13.223
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 26.647
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 115.267
413 Drugi tekoči domači transferi 409.538
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 536.457
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 536.457

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 398.287
430 Investicijski transferi 398.287

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II..) - 108.863
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 113.500

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 11.500
751 Prodaja kapitalskih deležev 102.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) 69.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila 8.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 61.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 44.500

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 5.700
55 ODPLAČILO DOLGA 5.700

550 Odplačila domačega dolga 5.700

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

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.+VIII.+IX.) - 5.700

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - 70.063

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
(40+41+42+43)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 30. 10. 2002 / Stran 10157

v tisoč tolarjev
Področje Tekoči odhodki in Investicijski Skupaj

transferi odhodki in transferi

01 Javna uprava 298.745 39.532 338.277
02 Obramba (022 Civilna zaščita) 685 2.752 3.437
03 Javni red in varnost (032 protipožarna varnost) 6.522 15.185 21.707
04 Gospodarske dejavnosti 218.252 475.757 694.009
05 Varstvo okolja 7.634 177.240 184.874
06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj 86.300 87.320 173.620
07 Zdravstvo 6.707 3.000 9.707
08 Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih združenj,

društev in drugih institucij 117.954 18.748 136.702
09 Izobraževanje 249.495 115.210 364.705
10 Socialna varnost 50.550 50.550

S K U P A J 1,042.844 934.744 1,977.588

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.

Št. 40302-1/00
Bled, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

4619. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Bled

Na podlagi 12. in 20. člena zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 35/01) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni
list RS, št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02 in 80/02) je
Občinski svet občine Bled na 31. redni seji dne 23. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Bled

1. člen
V odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Obči-

ne Bled (Uradni list RS, št. 87/99) se v 11. členu doda
četrta alinea, ki se glasi:

»– uredniški odbor, novinarji in avtorji drugih prispev-
kov so v okviru programske zasnove glasila, ki je določena v
6. členu tega odloka, pri svojem delu neodvisni in samostoj-
ni.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 01505-8/99
Bled, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r

BREŽICE

4620. Sklep o ukinitvi javnega dobra

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

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Ukine se javno dobro na naslednjih parcelah:
– na parceli št. 780/5 k.o. Mali vrh,
– na parceli št. 210/14 k.o. Trnje,
– na parceli št. 1907/4 k.o. Velika Dolina,
– na parceli št. 3473/12 k.o. Krška vas.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 466-61/02
Brežice, dne 30. septembra 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

4621. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Brežice

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Brežice na 37. se-
ji dne 3. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj

kmetijstva in podeželja v Občini Brežice
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I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, na-

men, pogoji in oblike dodelitve finančnih sredstev, ki so v
letnem proračunu Občine Brežice namenjena za razvoj kme-
tijstva in podeželja.

2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoj kmetijstva v

Občini Brežice, se finančna sredstva usmerijo v:
– urejanje kmetijskih zemljišč,
– izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva,
– ekološko kmetovanje,
– promocijo kmetijstva in pridelovalcev,
– dopolnilne dejavnosti,
– projekte regionalnega in celostnega razvoja podeže-

lja ter projekte čezmejnega sodelovanja na področju kmetij-
stva,

– pospeševanja strukturnih sprememb in usmerjanje
v razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje
ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kme-
tije,

– ohranitev, varstvo in optimalno rabo kmetijskih zem-
ljišč ter ohranjanja poseljenosti,

– projekte CRPOV in vinskih cest,
– druge ukrepe sprejemljive za ohranjanje in razvoj

kmetijstva.

II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

Splošni kriteriji

3. člen
1. Do sredstev so upravičene fizične osebe, ki oprav-

ljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Brežice in
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo status kmeta,
– imajo najmanj 1 ha primerljivih površin,
in zadruge, organizacije proizvajalcev, društva, krožki,

združenja ter strokovne službe, ki delujejo na področju kme-
tijstva v Občini Brežice.

2. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dode-
ljujejo kot regresi, podpore, subvencije, plačila storitev in
investicijski odhodki.

3. Zahtevek za dodelitev sredstev za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva vložijo upravičenci na osnovi javnega razpisa.
Prednost bodo imeli zahtevki, ki bodo zagotavljali aktivno
zaposlitev in razvoj kmetije z upoštevanjem območij z težjimi
pridelovalnimi razmerami.

4. Zahtevke vlagajo upravičenci iz 1. točke tega člena
v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.

5. Vlagatelji, ki pridobivajo sredstva za druge upravi-
čence morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun naj-
pozneje v dveh delovnih dneh od njihovega prejema. Vlaga-
telj ne sme pogojevati uveljavljanja in izplačila intervencijskih
sredstev upravičencu z obsegom proizvodnje oziroma po-
godbenega sodelovanja ali nakupom blaga iz svoje trgovske
mreže.

6. Upravičenci morajo za namene navedene v 7. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezni namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določeni
namen že prejeli.

Investicije za katere se dodeljujejo sredstva morajo biti
začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del

potrebno začeti že prej oziroma se izvajajo v več fazah.
Podana mora biti ocena obstoja kmetije s strani kmetijsko
svetovalne službe.

4. člen
1. Razpis mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva;
– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep;
– pogoje in merila za pridobitev sredstev z navedbo

dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od

15 dni od dneva objave ter naslov na katerega se vložijo
zahtevki;

– rok do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu raz-
pisa.

2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane po-
datke, predvsem:

– osnovne podatke o prosilcu, davčno številko, števil-
ko računa za nakazilo sredstev;

– namen zahtevka;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov.
3. Zainteresiranim upravičencem mora biti na voljo us-

trezna razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o višini razpisnih sredstev za posamezni na-

men;
– višina deleža sofinanciranja do katerega so upravi-

čeni;
– vzorec pogodbe;
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prejem-

nik predložiti;
– navedbo meril za dodelitev sredstev subvencije ali

drugega finančnega transferja.

5. člen
Občinska uprava občine Brežice na podlagi pravilnika

in javnega razpisa pripravi predlog upravičenosti in oceno
vloženih zahtevkov.

Posebna tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s
sklepom, pripravi predlog upravičencev za dodelitev finan-
čnih sredstev v sestavi: eden član občinske uprave, eden
član Odbora za kmetijstvo, eden član Kmetijsko gozdarske
zbornice, območna enota Brežice. Odobritev potrdi župan s
sklepom.

6. člen
Župan Občine Brežice z vsemi, katerim so bila dodelje-

na sredstva, sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– namen,
– višina sredstev,
– pogoje plačila,
– možnosti za preverjanje nenamenske porabe sred-

stev,
– izvajanje kontrole nad porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nena-

menski porabi sredstev vrniti sredstva z zamudnimi obresti.

III. UKREPI

7. člen
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva in podeželja so raz-

deljeni po naslednjih področjih:
1. Sofinanciranje prevozov mleka v hribovskem podro-

čju
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov

prevoza mleka na progah, ki niso rentabilne, vendar so
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pomembne zaradi zagotavljanja odvoza mleka iz posamez-
nih območji in s tem zagotavljanje ohranjanja mlečne proiz-
vodnje na teh območjih.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva se dodeljujejo pravnim ali fizičnim osebam, ki

zagotavljajo odvoz mleka na območjih, kjer prevoz mleka ni
rentabilen. Subvencija znaša do 50% stroškov prevoza mle-
ka. Sredstva se dodelijo na osnovi izračuna stroškov in letne
pogodbe z organizatorjem prevoza mleka.

2. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za izboljšanje fizikalno-kemič-

nih in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo odstranitev zara-
sti in skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obde-
lavo, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop
na kmetijsko zemljišče ter čiščenje zaraščenih odtočnih ka-
nalov, ki so služili za odvodnjavanje.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za ta namen dobijo upravičenci, lastniki ali

najemniki kmetijskih zemljišč na območju Občine Brežice z
zahtevkom na osnovi javnega razpisa. Sofinancira se do
50% vrednosti investicije na osnovi priloženih originalnih
računov za opravljeno investicijo. Upravičenost investicije
se dokazuje na osnovi priloženega programa in opisa obse-
ga predvidenih del, ki ga pred investicijo pripravi za upravi-
čenca kmetijsko svetovalna služba. Če gre za urejanje ve-
čjega kompleksa in je širšega pomena za dotično območje,
za katerega predhodno izdela projekt kmetijsko svetovalna
služba, občina sklene pogodbo z izvajalcem del. Kolikor je
potrebno v skladu z zakonodajo za navedena dela v tem
ukrepu imeti priglasitev del, mora le-ta biti priložena k za-
htevku.

3. Programi prestrukturiranja kmetij
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za podporo naložbam za pre-

strukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo proiz-
vodnje, ekološko kmetovanje in druge vrste prestrukturira-
nja, ki pomenijo razširitev kmetijske dejavnosti ali uvedbo
novega delovnega mesta na kmetiji.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva v višini do 50% upravičenih stroškov vlaganj v

naložbo za prestrukturiranje kmetije, lahko pridobijo upravi-
čenci z zahtevkom in dokazili in na osnovi javnega razpisa.
Za naložbe prestrukturiranja se štejejo: izgradnja hlevov,
vinskih kleti, objektov namenjenih za trženje pridelkov, hla-
dilnih komor, nakup opreme in strojev za bolj ekonomično
proizvodnjo na kmetiji, izgradnja plastenjakov in rastlinjakov.
Zahtevku mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije in računi za
nakup ali opravljeno delo vezano za naložbo, če gre za
gradnjo gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del.
Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna
dejavnost.

4. Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih de-

javnosti, pospešiti strukturne spremembe v kmetijstvu, kon-
kurenčno usposobitev kmetijskih pridelovalcev in širitev ob-
stoječih ali novih dejavnosti. Te dejavnosti so: predelava in
prodaja kmetijskih pridelkov, ki temelje na lastni proizvodnji,
domača obrt, predelava sadja in zelenjave in pridelava ter
predelava zdravilnih rastlin.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva v višini do 50% vrednosti vlaganj v naložbe za

dopolnilne dejavnosti lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo
zahtevka na osnovi javnega razpisa. Zahtevku mora biti prilo-
ženo mnenje kmetijsko svetovalne službe o pomenu uvaja-

nja nove dejavnosti in račune za nakup ali opravljeno delo
vezano na naložbo ter dokazila o plačilu računov, če gre za
gradnjo, gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del.
Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna
dejavnost.

5. Podpora pri nakupu nove tehnologije-specialne me-
hanizacije

Namen ukrepa:
Spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potre-

be strojnega krožka – za opravljanje uslug s temi stroji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, lastniki specialne

mehanizacije s katero opravljajo usluge v sklopu strojnega
krožka z vložitvijo zahtevka na osnovi javnega razpisa. Za-
htevku mora biti priložen originalni račun oziroma potrdilu o
nakupu in dokazilo o plačilu računa, potrdilo o članstvu v
strojnem krožku in mnenje strojnega krožka o upravičenosti
nakupa mehanizacije. Subvencija znaša do 50% vrednosti
računa za kupljeni stroj.

6. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja izobraževanja kmetov je spodbu-

janje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proiz-
vodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Do financiranja so upravičeni vsi upravičenci, ki si želijo

izpolniti znanje z prej navedenim namenom. Program izobra-
ževanja kmetov v Občini Brežice organizira kmetijsko sveto-
valna služba, društva iz področja kmetijstva in druge uspo-
sobljene izobraževalne organizacije, ki tudi uveljavljajo pri-
dobivanje sredstev za upravičence. Sredstva se zagotavljajo
za plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za
izvedbo tečajev in seminarjev, nabavo strokovne literature,
izvedbo strokovnih ekskurzij, demonstracijskih poskusov,
raziskovalne naloge ter druge razvojne dejavnosti na podro-
čju kmetijstva ter plačilo materialnih stroškov vezanih na
posamezno obliko izobraževanja. Sredstva se dodelijo na
osnovi letnega programa izvajalca oziroma organizatorjev
izobraževanja, ki ga predloži v obravnavo Upravi občine
Brežice najpozneje do 31. januarja za tekoče leto in ga
potrdi župan s sklepom. Višina subvencije znaša do 100%
vrednosti stroškov navedenih v tem ukrepu.

7. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih progra-
mov

Namen ukrepa:
Sofinancira se programe in aktivnosti društev s podro-

čja kmetijstva za izvedbo strokovnega dela, strokovnih prire-
ditev (razstave, demonstracije, promocije, prodaje kmetij-
skih pridelkov, organizirano trženje, skupni nastopi na trgu),
pri izdajanju strokovno informativnih publikacij in prenosu
tržnih informacij.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičena društva in združenja, ki so

registrirana in delujejo na področju kmetijstva v Občini Bre-
žice. Sofinanciranje poteka na osnovi javnega poziva k od-
daji letnega programa društva. Objavijo se tudi pogoji in
merila za izbor sofinanciranja programov in drugih aktivnosti.
Uprava občine Brežice pripravi predlog izbora za sofinanci-
ranje programov in ga potrdi župan s sklepom. Višina odo-
brenih sredstev za sofinanciranje posameznega izobraževal-
nega programa je do 50%.

8. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetij-
stva

Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje priprave in

izvajanje razvojnih projektov na področja kmetijstva in za
izvajanje že obstoječih programov CRPOV ter vinskih cest.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projek-

ta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem
projekta,

– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega pro-
jekta.

Višina pomoči:
– upravičeni stroški po posameznem projektu se dolo-

čijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in iz-
branim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.

9. Urejanje pašnih površin
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo upravičencem za urejanje pa-

šnikov – postavitev ograje in nakup električnih pastirjev
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobi-

jo upravičenci, lastniki ali najemniki kmetijskih površin, ki
urejajo pašnike na območju Občine Brežice z zahtevkom
preko javnega razpisa. Minimalna skupna površina pašnika,
ki se ureja na novo ali obnavlja je 1 ha, pri skupni obremeni-
tvi 2,5 GVŽ/ha. Sofinancira se do 50% vrednosti nakupa
opreme za postavitev ograj in električnih pastirjev na osnovi
originalnih računov za opravljeno upravičeno investicijo.
Upravičenost investicije se dokazuje s priloženim mnenjem
in načrtom ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijsko sveto-
valna služba.

10. Analiza zemlje
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje analize zem-

lje z namenom zmanjšanja stroškov pridelave in služi za
izračun gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaževanje okolja
s pravilno rabo manjkajočih hranil.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Zahtevek vlagajo upravičenci preko javnega razpisa ali

kmetijsko svetovalna služba v njihovem imenu. K zahtevku
treba priložiti dokazilo o opravljeni analizi in račun. Regresira
se do 50% upravičenih stroškov analize zemlje.

11.Testiranje škropilnic sejalnic in molznih naprav
Namen ukrepa:
Testiranje omogoča optimalno porabo zaščitnih sred-

stev in s tem manjše onesnaževanje okolja, optimalno pora-
bo semen, pridelavo kakovostne krme in pridelavo higien-
sko neoporečnega mleka.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Zahtevek vlagajo upravičenci preko javnega razpisa ali

kmetijsko svetovalna služba v njihovem imenu. K zahtevku je
treba priložiti dokazilo o opravljenem testiranju in račun.
Regresira se do 50% upravičenih stroškov za testiranje škro-
pilnic in molznih naprav.

12. Regres za zdravljenje čebeljih družin
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zatiranje bolezni ter zajedavcev in

ohranjanje čebelarstva v Občini Brežice.
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdrav-

ljenja čebeljih družin
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenec do subvencij je Čebelarska zveza Breži-

ce, ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanaša na zdravstveno zašči-

to čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
13. Promocija
Namen ukrepa:
Promoviranje kmetijskih pridelkov in pridelovalcev z

namenom večje prepoznavnosti na trgu in s tem omogoča-
nje boljše prodaje kmetijskih pridelkov. Sofinancirajo se

stroški udeležbe na sejmih, izdelava propagandnega mate-
riala in reklamnih tabel, podpora prireditvam promocijske-
ga značaja.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Zahtevek vlagajo fizične osebe, društva ali združenja,

ki delujejo na področju kmetijstva preko javnega razpisa.
Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov. V primeru, da
je naročnik občina, se z izvajalcem sklene pogodba.

14. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa:
– spodbujanje ekološkega kmetovanja in se izvaja v

obliki zagotovitve sredstev za:
– izobraževanje kmetov o ekološkem kmetovanju in
– financiranje kontrole,

in sicer:
– v 1. letu v višini 100% stroškov analize in izobraževa-

nja,
– od 2. do 5. leta 50% stroškov analize in izobraževa-

nja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci k vlogi priložijo račune o nastalih stroških.

Zahtevke vložijo preko javnega razpisa.

IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

8. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komi-

sija, ki jo imenuje župan.
Prejemnik sredstev, za katerega se ugotovi, da je za

katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične po-
datke oziroma dela ni opravil v skladu s pogodbo, je dolžan
vrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj s pripa-
dajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dodeljenih
sredstev.

Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sred-
stev po tem pravilniku za naslednjih pet let.

V. KONČNA DOLOČBA

9. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva in proizvodnje
hrane v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 23/96).

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.

Št. 403-150/2002-33
Brežice, dne 3. oktobra 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CERKNO

4622. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98,
84/98, 102/00, 111/00) in 14. člena statuta Občine Cer-
kno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine
Cerkno na 29. seji dne 11. 7. 2002 sprejel
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S K L E P
o cenah programov vrtca v Občini Cerkno

I
Ekonomska cena programov vzgoje in varstva predšol-

skih otrok znaša:
SIT

Dnevni program od 1–3 let 72.982
A – dnevni program od 3–7 let 63.988
B – poldnevni program 4–5 ur s kosilom 40.321
C – poldnevni program 4–5 ur brez kosila 34.065

II
Cena programov, ki predstavlja osnovo za določitev

plačila staršev za vzgojo in varstvo predšolskih otrok je nižja,
razliko do ekonomske cene krije Občina Cerkno, na podlagi
izstavitve računov s strani vrtca in znaša:

SIT
Dnevni program od 1–3 let 55.165
A – dnevni program od 3–7 let 47.987
B – poldnevni program 4–5 ur s kosilom 35.438
C – poldnevni program 4–5 ur brez kosila 28.148

III
Občina Cerkno bo v šolskem letu 2002/2003 dodat-

no sofinancirala malo šolo tako, da se bo prispevek staršev
v vseh treh programih A, B in C zmanjšal v višini 4.615 SIT
na posameznega otroka od 1. 9. 2002.

Za otroke, ki obiskujejo malo šolo v A, B in C – progra-
mu in so razvrščeni v 1. plačilni razred bodo starši oproščeni
plačila prispevka. Ostalim otrokom se bo prispevek staršev
zmanjšal v višini 4.615 SIT na posameznega otroka, ki obi-
skuje malo šolo.

IV
Za odsotnost od drugega dne dalje se odšteva strošek

za prehrano v višini 337 SIT dnevno, korigiran z odstotkom,
ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.

Starši so v celoti oproščeni plačila programa, če so
otroci odsotni zaradi bolezni strnjeno nad 20 delovnih dni,
na podlagi zdravniškega spričevala.

V
Cene iz I. in II. točke tega sklepa se lahko usklajujejo,

ko gibanje cen življenskih potrebščin preseže 5 % rast. Za
sprejem in izdajo sklepa o usklajevanju cen je pooblaščen
župan.

VI
Občina pooblašča vrtec, da sprejema vloge, pripravi

izračun in predloge sklepov o višini prispevka plačila staršev
za otroke, ki so vključeni v Vrtec Cerkno. Sklepe o višini
prispevka staršev izda občinska uprava.

VII
Cene storitev, ki niso vključene v tem sklepu, vrtec

oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 9.

2002 dalje.

Št. 640-03/01
Cerkno, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

DOBJE

4623. Odlok o gospodarskih javnih službah

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), na podlagi 26. čle-
na zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 12.
člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99,
102/01) je Občinski svet občine Dobje na 23. redni seji
dne 4. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa:
– dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne slu-

žbe v Občini Dobje – oblike izvajanja gospodarskih javnih
služb,

– strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– druge določbe v zvezi z izvajanjem gospodarskih jav-

nih služb v Občini Dobje.

2. člen
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti,

ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne
službe in dejavnosti, ki so kot izbirne gospodarske javne
službe določene s tem odlokom.

3. člen
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo mate-

rialne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in ne-
moteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina
zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni
mogoče zagotavljati na trgu.

II. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4. člen
Na območju Občine Dobje se kot obvezne gospodar-

ske javne službe opravljajo:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih

površin,
6. javna snaga in čiščenje javnih površin,
7. gasilska služba,
8. vzdrževanje občinskih cest,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.

III. IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

5. člen
Kot izbirne gospodarske javne službe se v Občini Dob-

je izvajajo:
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1. javna razsvetljava v naseljih,
2. vzdrževanje in urejanje pokopališč,
3. pogrebne storitve,
4. plakatiranje in oglaševanje,
5. urejanje športnih in drugih igrišč ter rekreacijskih

površin,
6. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
7. deratizacija in dezinfekcija,
8. krasitev naselij,
9. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
10. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih

prostorov v lasti Občine Dobje.

IV. OBLIKE IZVAJANJA

6. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v

naslednjih oblikah:
– z dajanjem koncesij,
– neposredno v okviru občinske uprave z ustanovitvijo

režijskega obrata.

7. člen
Režijski obrat se ustanovi, ker je zaradi majhnega ob-

sega ali značilnosti dejavnosti gospodarske javne službe
neekonomično in nesmotrno ustanoviti javno podjetje, isto-
časno pa ni pogojev za podelitev koncesije. Podrobneje se
vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in dejavnostmi režijskega
obrata določijo v odloku o ustanovitvi režijskega obrata v
Občini Dobje.

8. člen
Koncesija se daje za naslednje javne službe:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– pogrebne storitve,
– ravnanje s komunalnimi odpadki.

9. člen
Koncesionirano javno službo opravlja koncesionar v

svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine
kot koncedenta.

Za določitev predmeta in pogojev opravljanja javne slu-
žbe sprejme občinski svet za posamezno koncesijo konce-
sijski akt.

10. člen
Občina lahko zaradi učinkovitejšega in gospodarnejše-

ga zagotavljanja gospodarske javne službe ustanovi javno
službo skupaj z drugimi občinami.

V. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE

11. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge

na področju gospodarskih javnih služb opravlja ustrezna
služba ali organ v občini, lahko pa se prenese na izvajalce
gospodarskih javnih služb pooblastilo za izvajanje določenih
strokovnotehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na po-
dročju izvajanja gospodarskih javnih služb.

VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

12. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvodov ali storitev, ki jo plačujejo upora-

bniki za uporabo javnih dobrin, ki je lahko tudi v obliki tarife,
takse, nadomestila, povračila,

– iz proračunskih sredstev,
– z lokalnim davkom,
– iz prihodkov koncesionarja, ki zagotavlja javno slu-

žbo,
– iz drugih virov.

VII. SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

13. člen
Varstvo uporabnikov javnih dobrin izvršuje Svet za var-

stvo uporabnikov javnih dobrin, katere člane imenuje občin-
ski svet. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin daje
županu predloge in mnenja, ki se nanašajo na izvajanje
javne službe.

VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posa-

mezne ali več javnih služb v skladu s 7. členom zakona o
gospodarskih javnih službah.

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 032-01/02-15
Dobje, dne 4. oktobra 2002.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

DOBRNA

4624. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
PUP za skupno območje Dobrna (Vinska Gorica,
Lokovina, Dobrna, Pristova)

Občinski svet občine Dobrna je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Urad-
ni list RS, št. 47/99) na 32. redni seji dne 23. 10. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP
za skupno območje Dobrna (Vinska Gorica,

Lokovina, Dobrna, Pristova)

1. člen
Prostorsko ureditveni pogoji za skupno območje Dobr-

na (Razvojni center-Planiranje proj. št. 042/88) potrjenim z
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odlokom v Uradnem listu SRS, št. 7/90, se v skladu s
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Dobr-
na (Uradni list RS, št. 99/99) dopolni po projektu AR PRO-
JEKT, d.o.o., Sevnica, št. proj. D-32/2002.

2. člen
Dopolni se 1. člen odloka in se doda alinea:
– parcele, obravnavane v spremembah in dopolnitvah

PUP za skupno območje Dobrna se nahajajo znotraj meje
PUP.

3. člen
Dopolni se 3. člen odloka in doda alinea:
– na obravnavanih parcelah je dovoljena novogradnja

objektov s pogoji oblikovanja, določenimi v spremembah in
dopolnitvah PUP.

4. člen
Dopolni se 6. člen in se doda alinea:
– tlorisne dimenzije novih objektov morajo poudariti

vzdolžno os objekta, glede na velikost parcele so dovoljene
tlorisne dimenzije objekta 18,00 m + 14,50 m x 14,10 m +
6,00 m.

5. člen
Projekt sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih

pogojev za skupno območje Dobrna je vsem zainteresiranim
stalno na vpogled na sedežu Občine Dobrna.

6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na urbanistična inšpekcija

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1296/02-1
Dobrna, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl  l. r.

DOLENJSKE TOPLICE

4625. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Dolenjske
Toplice

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02)
in 49. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice
na 6. izredni seji dne 16. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije občine Dolenjske Toplice

1
V Občinski volilni komisiji občine Dolenjske Toplice se

razrešita dolžnosti člana:

– Anton Bertole, Pod Cvingerjem 6, Dolenjske Toplice,
– Jože Černe, Stare Žage 18.

2
V Občinsko volilno komisijo občine Dolenjske Toplice

se za člana imenujeta:
– Jožca Kotar, Sela pri Dolenjskih Toplicah 76,
– Mateja Potočar, Dolenje Polje 1.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 006-01/1011/02-03
Dolenjske Toplice, dne 16. oktobra 2002.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

JESENICE

4626. Pravilnik o določanju nagrad predsednikom in
članom svetov krajevnih skupnosti na območju
Občine Jesenice

Na podlagi 19. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 51/02), 10. in 49. člena statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 2/01), 2. člena odloka o prenosu nalog v
opravljanje krajevnim skupnostim (Uradni list RS, št. 93/99),
101. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01), je Občinski svet obči-
ne Jesenice na 45. redni seji dne 15. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o določanju nagrad predsednikom in članom

svetov krajevnih skupnosti na območju Občine
Jesenice

1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja

nagrad oziroma sejnin in drugih prejemkov za predsednike
in člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Je-
senice.

2. člen
Osnova za obračun nagrade oziroma sejnine in drugih

prejemkov je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni
razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogod-
bo za negospodarske dejavnosti.

Za določitev višine nagrade oziroma sejnine in drugih
prejemkov je osnovna plača za poklicno opravljanje funkcije
župana v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi.

3. člen

1. Določanje višine nagrad oziroma sejnin

Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti imajo pra-
vico do nagrade oziroma sejnine na sejo in za posamezni
mesec glede na delo, ki ga je opravil in sicer od osnovne
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plače župana (brez funkcijskega dodatka in dodatka na de-
lovno dobo), in sicer:

– za funkcijo predsednika sveta krajevne skupnosti ozi-
roma za vodenje seje v višini 3,751% ali 03, količnika,

– za funkcijo člana sveta krajevne skupnosti v višini
0,93% ali 0,08 količnika.

4. člen

2. Način izplačevanja nagrade oziroma sejnine
Nagrade oziroma sejnine se izplačujejo mesečno za

pretekli mesec najkasneje do 15. delovnega dne v tekočem
mesecu.

5. člen
Nagrade oziroma sejnine se usklajujejo skladno s spre-

membo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni
razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogod-
bo za negospodarske dejavnosti.

6. člen
Evidenco prisotnosti in število sej svetov krajevnih sku-

pnosti Občine Jesenice vodi direktor Občinske uprave obči-
ne Jesenice.

Sredstva za izplačilo nagrad oziroma sejnin, ki jih imajo
upravičenci po tem pravilniku, se planirajo v finančnem na-
črtu krajevne skupnosti za posamezno leto, zagotavljajo pa
se iz sredstev proračuna Občine Jesenice.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 142-1/99
Jesenice, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

4627. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta, članov drugih občinskih organov in o
povračilu stroškov

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 51/02), 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1
in 4/93), na podlagi 10. člena statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 2/01), 101. člena poslovnika o delu
Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št.
13/01), je Občinski svet občine Jesenice na 45. redni seji
dne 15. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta, članov
drugih občinskih organov in o povračilu

stroškov

l. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Za ureditev pIač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-1, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96, 39/99, 86/99),
kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 70/00,
51/02) ne določa drugače.

2. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja

plač, dela plač, nagrad, sejnin in drugih prejemkov za: župa-
na, podžupana, člane občinskega sveta in člane drugih
organov, ki so:

– nadzorni odbor,
– delovna telesa občinskega sveta,
– sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj,
– štaba civilne zaščite,
– uredniškega odbora občinskega glasila,
– drugih organov (delovne skupine, odbori in komisi-

je), ki jih imenuje občinski svet in župan.

II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

3. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-

narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo
opravljajo nepoklicno.

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-
pan lahko svojo funkcijo opravlja poklicno, če se v soglasju
z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

4. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podla-

gi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar in opravlja fun-
kcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljav-
lja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko fun-
kcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.

Plača funkcionarja, ki poklicno opravlja funkcijo, se
določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s
količnikom za določanje plače in se povečana za odstotek
za funkcijski dodatek in odstotek za vrednotenje delovne
dobe.

Za določitev količnika osnovne plače in funkcijski do-
datek za poklicno opravljanje funkcije župana se uporabljajo
določila zakona o lokalni samoupravi.

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del
plače oziroma nagrada v višini 50% plače, ki bi jo prejemal,
če bi funkcijo opravljal poklicno.

5. člen
Delovne izkušnje se funkcionarjem, ki poklicno oprav-

ljajo funkcijo, vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v
mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto
delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5 se za
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ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za
0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.

6. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima

pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter
do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v
skladu z zakonom.

7. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo,

ima pravico do nagrade v obliki sejnine ter do povračila
stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravlja-
njem funkcije. Nagrado se izplača na podlagi tega pravilnika
in ima naravo prejemkov iz naslova opravljanja dela na drugi
podlagi.

8. 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 izplačuje plače članom občinskega sveta ter na-
grade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih
organov Občine Jesenice.

III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD
IN SEJNIN

1. Višina in način določanja plače župana

9. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Jesenice (v nadaljevanju besedila: občina), ki sodi v 3.
skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 8,00.
Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter
dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

2. Višina in način določanja plače oziroma nagrade
podžupana

10. člen
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%

plače župana iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, če
funkcijo opravlja poklicno.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
največ 40% osnovne plače župana iz prvega odstavka tega
člena, v skladu z naslednjimi kriteriji, od tega:

– za nadomeščanje župana v primeru njegove odsot-
nosti ali zadržanosti 15%,

– za vodenje občinskega sveta (redne in izredne seje)
20%,

– za koordinacijo dela delovnih teles 25%,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog župana 30%,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po poobla-

stilu župana 10%.
Kriteriji višine in načina določanja plače oziroma nagra-

de podžupana, veljajo za oba načina opravljanja funkcije.
Mesečna plača oziroma nagrada podžupana vključuje

udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta, za
kar ne prejme sejnino, ki je določena za člana občinskega
sveta.

Podžupan prejme sejnino le pod pogojem, če v mese-
cu, v katerem se izplača nagrada za opravljeno delo ta ni bila

izvršena ter pod pogojem, da z njo ne preseže višine, ki
znaša največ 33% osnovne županove plače.

11. člen
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta

določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni funkcij-
ski dodatek v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja
funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana,
mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in s
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan oprav-
lja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače
podžupana.

IV. SEJNINE IN DRUGE NAGRADE

3. Višina in način določanja nagrade oziroma sejnine
članu občinskega sveta

12. člen
Članu občinskega sveta se določi del nagrade oziroma

sejnina, ki znaša največ 15% osnovne županove plače za
opravljanje funkcije člana občinskega sveta. V okviru tega
zneska se članu občinskega sveta določi nagrada za posa-
mezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 7,5%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 7,5%,
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župa-

na ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 10%.

4. Določanje nagrade oziroma sejnine nadzornemu
odboru

13. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade za posamezni mesec glede na delo, ki
so ga opravili, in sicer od osnovne plače župana za:

– vodenje seje 8%,
– udeležbo na seji 6%,
– izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzor-

nega odbora 4%.
Nagrada predsednika ali člana nadzornega odbora

vključuje tudi prisotnost na seji občinskega sveta, če je
vabljen na sejo kot poročevalec.

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačuje v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi
občinska uprava.

5. Določanje višine nagrad oziroma sejnin
za druge organe

14. člen
Določanje nagrade oziroma sejnine delovnim telesom

občinskega sveta, članu sveta za varstvo pravic najemnikov,
članom štaba za civilno zaščito, članom uredniškega odbo-
ra, in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet in županu
pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah orga-
nov občine od osnovne plače župana brez funkcijskega
dodatka in dodatka za delovno dobo in brez drugih dodat-
kov:

– za funkcijo predsednika delovnega telesa občinske-
ga sveta, sveta za varstvo pravic najemnikov in drugih orga-
nov, ki jih imenuje občinski svet ali župan v višini 3,75%,
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– za funkcijo osebe, ki vodi štab civilne zaščite in ure-
dniški odbor, pripada sejnina v višini sejnine, ki jo prejme
član občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sve-
ta, v višini 7,5%;

– za funkcijo člana civilne zaščite in uredniški odbor,
pripada sejnina v višini sejnine, ki jo prejme predsednik
delovnega telesa, v višini 3,75%;

– za funkcijo člana delovnega telesa občinskega sveta,
sveta za varstvo pravic najemnikov in drugih organov, ki jih
imenuje občinski svet ali župan v višini 1, 875%.

15. člen
Višina nagrade oziroma sejnine je odvisna od podro-

čja, ki jo novoustanovljeni organ pokriva, zahtevnosti narave
dela, za katerega je bil nek organ imenovan, se določi s
sklepom tistega organa, ki ga je imenoval.

V. DRUGI PREJEMKI

16. člen
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega

pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prevoza na
službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z
njo. Strošek prevoza se povrne v skladu s predpisi.

Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega
pravilnika imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje
v skladu s predpisi.

Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega
pravilnika imajo pravico do povračila stroška prenočevanja,
ki nastane na službeni poti. Strošek prenočevanja se povrne
na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

17. člen
Pravice iz 16. člena tega pravilnika uveljavljajo občinski

funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika na
podlagi naloga za službeno potovanje.

Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direk-
tor občinske uprave.

VI. NAČIN IZPLAČEVANJA

18. člen
Plače in nagrade se izplačuje mesečno za pretekli me-

sec najkasneje do 15. delovnega dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v V. poglavju tega pravilnika se iz-

plača v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

19. člen
Plače, nagrade oziroma sejnine se usklajuje skladno s

spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni
razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogod-
bo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi
z delom pa v skladu s predpisi.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem in drugim navedenim v 2. členu tega pravilni-
ka se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imeno-
vanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-

no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

21. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov

delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora
in drugih članov teles (delovnih skupin, odborov in komisij),
ki jih imenuje župan, vodi zaposleni delavec v občinski upra-
vi, ki zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pri-
pravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora,
delovnih teles občinskega sveta in drugih delovnih teles.

22. člen
Za neudeležbo na seji delovnih teles, navedenih v tem

pravilniku in za manj kot 50% časovno prisotnost se sora-
zmerni del plače in nagrade oziroma sejnine ne izplačuje.

23. člen
Sredstva za izplačevanje plač, delov plač, nagrad, sej-

nin in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem
pravilniku, se zagotovijo sredstva iz proračuna občine.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da mesečno in letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.

24. člen
Določila tega pravilnika, ki določa način in višino plače,

nagrade in sejnine, ne velja za člana ali vodjo kateregakoli
telesa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali vodja
istočasno delavec občinske uprave.

25. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom
nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih te-
les občinskega sveta ter predsednikom in članom sveta
krajevne skupnosti v Občini Jesenice (Uradni list RS, št.
15/99, 10/00).

26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 142-1/99
Jesenice, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

LENDAVA

4628. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v
k.o. Lendava

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02) je Občinski svet občine
Lendava na seji dne 18. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o.

Lendava
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1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za nepremičnine, označene s parc. št. 6667/1 cesta v
izmeri 613 m2 in parc. št. 6667/2 poslovna stavba v izmeri
15 m2, cesta v izmeri 1018 m2, vl. št. 2465 k.o. Lendava in
s parc. št. 6206/2 cesta v izmeri 160 m2, vl. št. 3094 k.o.
Lendava.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Občine
Lendava.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 01503-0017/2002
Lendava, dne 18. oktobra 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

LITIJA

4629. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o financiranju kmetijstva v Občini
Litija

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o nad-
zoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01) in
12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00,
2/01 – p. in 65/02) je Občinski svet občine Litija na 37. red-
ni seji dne 14. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o financiranju kmetijstva v Občini Litija

1. člen
V pravilniku o financiranju kmetijstva v Občini Litija (Ura-

dni list RS, št. 40/02), se v 3. členu za prvim odstavkom
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.”

Prav tako se v 3. členu pravilnika za novim drugim
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme
presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po
posameznih namenih, kot so opredeljeni v tem pravilniku.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz
katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državne-
ga proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena
oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati.”

2. člen
V 4. členu pravilnika se črta druga alinea.

3. člen
V 5. členu pravilnika se v 4. točki v petem stavku

besedilo “75% posamezne investicije”, nadomesti z na-
slednjim besedilom: “ 40% upravičenih stroškov za krčenje

drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranje-
vanje kamenja, urejanja dostopov na kmetijska zemljišča,
drenažiranja kmetijskih zemljišč ali izgradnje centrov za
namakanje.”

4. člen
6. člen pravilnika se v celoti črta.

5. člen
V 7. členu pravilnika se v 4. točki tretji stavek spremeni

tako, da se glasi: “Višina sofinanciranja posameznih aktivno-
sti znaša do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednote-
nega programa.”

6. člen
V 9. členu pravilnika se v 4. točki v drugem stavku

ločilo pika nadomesti z ločilom vejica in se nadaljuje z na-
slednjim besedilom: “vendar samo do 50% upravičenih stro-
škov umetnega osemenjevanja govejih plemenic.”

7. člen
V 10. členu pravilnika se v 4. točki v drugem stavku

črta ločilo pika in se nadaljuje z naslednjim besedilom: “do
največ 40% upravičenih stroškov prevoza mleka.”

8. člen
V 11. členu pravilnika se v 4. točki v drugem stavku za

besedo “celoti” postavi ločilo pika, črta pa se besedilo “ostali
ukrepi pa praviloma v obsegu med 20 in 70%, odvisno od
razpoložljivih proračunskih sredstev”, za drugim stavkom pa
se doda nov tretji stavek, ki se glasi: “Analiza zemlje in krme
se financira do 70%, prodaja kmetijskih pridelkov in živilskih
proizvodov, organizacija promocijskih in predstavitvenih pri-
reditev, kmetijska tekmovanja pa največ do 50% upravičenih
stroškov.”

9. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-47/02
Litija, dne 16. oktobra 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

4630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju posojil in
sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za razvoj malega gospodarstva in
turizma v Občini Litija

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o nad-
zoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01) in
12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00,
2/01 – popr. in 65/02) je Občinski svet občine Litija na
37. redni seji dne 14. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti
iz sredstev občinskega proračuna za razvoj

malega gospodarstva in turizma v Občini Litija
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1. člen
V pravilniku o dodeljevanju posojil in sofinanciranju

obresti iz sredstev občinskega proračuna za razvoj malega
gospodarstva in turizma v Občini Litija (Uradni list RS, št.
64/96 in 79/97), se v 3. členu črta četrta alinea, v šesti
alinei se za besedo “nakup” doda veznik “in”, črta pa se
besedilo “prenavljanje in adaptiranje”, za šesto alineo se
doda nova sedma alinea, ki se glasi:

“– prenavljanje in adaptiranje poslovnih prostorov, ka-
dar je to povezano z novimi proizvodnimi in storitvenimi
programi ali posodobitvijo obstoječih,” deveta alinea se čr-
ta, dosedanja osma alinea postane sedma, v njej se za
besedo “dejavnosti” postavi pika.

2. člen
V 4. členu pravilnika se v prvi alinei, črta besedilo “ki

zaposlujejo do 50 oseb,”, za drugim odstavkom pa se doda-
jo novi trije odstavki, ki se glasijo:

“Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja
iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodelitev držav-
nih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št.
59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno
upoštevajo.

Do posojil ali sofinanciranj obresti po tem pravilniku
niso upravičena podjetja v težavah.

Posojila ali sofinanciranja obresti je možno dodeliti le v
primeru, kadar ta predstavljajo spodbudo za izvedbo projek-
ta oziroma je zanj nujno potrebna.”

3. člen
Besedilo 6. člena pravilnika se nadomesti z novim be-

sedilom, ki se glasi:
“Upravičeni stroški investicije, za katere je mogoče

pridobiti posojilo so:
– stroški materialnih investicij (zemljišča, zgradbe in

oprema)
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, li-

cenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja).”

4. člen
V 7. členu pravilnika se za prvim stavkom doda nov

stavek, ki se glasi: “Obrestno mero in dobo vračanja posoji-
la, ki znaša od 3 do 5 let, določi občina ob razpisu posojila.”

5. člen
Besedilo 8. člena pravilnika se nadomesti z novim be-

sedilom, ki se glasi: “Intenzivnost pomoči ne sme presegati
50% upravičenih stroškov investicije. Zgornja meja intenziv-
nosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali
mednarodnih virov) je pomoč dodeljena. Investicija se mora
ohraniti v Občini Litija vsaj 5 let po zaključku investicije.”

6. člen
V 9. členu pravilnika se besedilo “5.000 DEM” nado-

mesti z besedilom “2.500 EUR”.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 301-2/02
Litija, dne 16. oktobra 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

LJUBLJANA

4631. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, Ljubljana, v skladu s 97. členom energetskega zako-
na (Uradni list RS, št. 79/99) in uredbe o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 33/02 in Uradni list RS, št. 80/02) objavlja

C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljub-

ljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina Cena
Stanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu 5.980,01 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru 399,48 SIT/m3

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in
obračun po vodomeru 1,441.642,65 SIT/MW/leto

Nestanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu 6.816,18 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru 455,00 SIT/m3

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in
obračun po vodomeru 1,689.503,96 SIT/MW/leto

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vre-
dnost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za

posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS, št.
65/02).

3. člen
Ta cenik začne veljati 1. novembra 2002.

Ljubljana, dne 28. oktobra 2002.

Igor-Jurij Pogačar l. r.
v.d. Glavnega direktorja

LOŠKI POTOK

4632. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Loški
Potok

Na podlagi zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01)
in na podlagi statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS,
št. 117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 23. seji
dne 11. 10. 2002 sprejel
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O D L O K
o izdajanju javnega glasila Občine Loški Potok

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Obči-

ne Loški Potok »Odmevi« (v nadaljnjem besedilu: glasilo).

2. člen
Izdajatelj javnega glasila je Občina Loški Potok. Sedež

izdajatelja in uredništva je: Hrib 17, 1318 Loški Potok.

3. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, praviloma petkrat

letno, lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinj-

stva v občini ter naročniki izven občine.

II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA

4. člen
Glasilo v skladu s svojo programsko zasnovo in uredni-

ško politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o
dogajanju in življenju v občini na vseh področjih ter izražanje
mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje
in delo v občini.

Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih infor-
macij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini
uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.

5. člen
Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi Občine

Loški Potok, občinska uprava, politične stranke, skupnosti,
društva, organizacije ter vsi občani.

Prispevki oziroma članki so v glasilu brezplačno objav-
ljeni in se ne honorirajo.

III. UREDNIŠKI ODBOR

6. člen
Glasilo ureja štiričlanski uredniški odbor, ki ga sestav-

ljajo odgovorni urednik in trije člani uredništva. Člani uredni-
škega odbora svoje delo opravljajo nepoklicno.

Člane uredniškega odbora na predlog župana imenu-
je Občinski svet občine Loški Potok. Občinski svet izmed
članov uredniškega odbora imenuje tudi odgovornega ure-
dnika.

7. člen
Odgovorni urednik ter člani uredništva so v okviru pro-

gramske zasnove in v skladu s tem odlokom pri svojem delu
neodvisni in samostojni.

8. člen
Mandatna doba odgovornega urednika in članov ure-

dniškega odbora je enaka mandatni dobi članov občinskega
sveta.

Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razreše-
ne pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti
programski zasnovi in uredniški politiki glasila.

9. člen
Uredniški odbor ima naslednje naloge:
– oblikuje programsko zasnovo glasila,
– uresničuje programsko zasnovo glasila,
– določa vsebino, ureja in pripravlja besedila za vsako

posamezno številko,
– skrbi za spoštovanje zakona o medijih,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov v vseh

krajih občine,
– predlaga občinskemu svetu višino nagrade za lektor-

ja ter odgovornega urednika.

10. člen
Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega pri-

spevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev
obvestiti avtorja.

IV. ODGOVORNI UREDNIK

11. člen
Člani uredniškega odbora izmed svojih članov predla-

gajo v imenovanje Občinskemu svetu občine Loški Potok
odgovornega urednika. Odgovorni urednik glasila ne more
biti oseba, ki je predsednik politične stranke na lokalni
ravni.

12. člen
Odgovorni urednik:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– vodi uredniški odbor,
– sklicuje seje uredniškega odbora,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju

posamezne številke glasila,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklam-

nih in drugih sporočil,
– skrbi za uresničevanje sklepov in pobud občinskega

sveta in župana glede glasila,
– zagotavlja spoštovanje zakona o medijih,
– zagotavlja objektivno poročanje,
– zagotavlja rabo slovenskega knjižnega jezika,
– z uredniškim odborom se opredeljuje glede prispev-

kov, katerih objava bi utegnila biti sporna glede določil zako-
na o medijih,

– enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Loški
Potok o delu uredniškega odbora ter finančnem poslovanju
glasila.

13. člen
Odgovorni urednik je za svoje delo in delo uredniškega

odbora odgovoren Občinskemu svetu občine Loški Potok.

14. člen
Občinski svet občine Loški Potok lahko razreši odgo-

vornega urednika, in sicer:
– če ne izvaja programske in vsebinske zasnove gla-

sila,
– če ne sodeluje z uredniškim odborom,
– če daje prednost katerikoli skupini občanov,
– če ne spoštuje določil zakona o medijih,
– na lastno utemeljeno pobudo.
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V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

15. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva na podlagi finančnega načrta

glasila, ki ga za posamezno proračunsko leto potrdi občin-
ski svet,

– prihodki od reklam in drugih sporočil in vsebin, ki se
lahko tržijo,

– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

stev.

16. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti sa-

mo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– izplačilo sejnin članom uredniškega odbora,
– nagrade za opravljeno delo lektorju ter odgovornemu

uredniku; višino nagrade na predlog uredniškega odbora
potrdi občinski svet,

– druge stroške, ki so neposredno povezani s priprav-
ljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

17. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru plani-

ranih proračunskih sredstev je župan.
Finančno poslovanje glasila opravlja finančno računo-

vodska služba Občine Loški Potok.
Nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem glasila

opravlja Nadzorni odbor občine Loški Potok.

VI. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE

18. člen
Vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na

volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon,
na voljo enak brezplačen prostor, ki ga glede na število
strani glasila ter število strank določi uredniški odbor.

19. člen
Če stranka, lista oziroma kandidat v času volilne kam-

panje želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunavajo po
veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav
in razpisov.

VII. KONČNI DOLOČBI

20. člen
Programsko zasnovo glasila potrdi Občinski svet obči-

ne Loški Potok na predlog uredniškega odbora.

21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 612/02-1
Loški Potok, dne 12. oktobra 2002.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

4633. Sklep o izvajanju javne službe

Na podlagi 7., 16. in 117. člena statuta Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 117/00), 10. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v  Občini Loški Potok (Uradni
list RS, št. 47/95 in 57/95), 1., 10. in 21. člena odloka o
obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine
Loški Potok (Uradni list RS, št. 8/97), 4. in 5. člena odloka
o  ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ri-
bnica d. o. o. (Uradni list RS, št.  88/01) je Občinski svet
občine Loški Potok na 23. redni seji dne 11. 10. 2002
sprejel naslednji

S K L E P

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Loški
Potok je javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d. o.
o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica.

Št. 353-01/02-1
Loški Potok, dne 11. oktobra 2002.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

MARKOVCI

4634. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Markovci

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02) in
16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99
in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 31. seji
dne 23. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Markovci

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Markovci (Uradni list RS, št. 21/99 in
110/00) se 16. člen spremeni tako, da se glasi:

Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb ob-
činski svet v skladu z zakonom z odlokom ustanovi režijski
obrat, kot samostojno notranjo organizacijsko enoto občin-
ske uprave. Naloge in pristojnosti režijskega obrata se opre-
delijo v navedenem odloku.

2. člen
Doda se nov 16.b člen, ki se glasi:
Ne glede na določilo prvega odstavka 16.a člena se

lahko za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov v okviru občinske uprave ustanovi
občinska inšpekcija.

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občin-
ski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi v skladu z zakonom, s katerim je urejen
inšpekcijski nadzor.
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S splošnim aktom, s katerim se določi delovno podro-
čje in organizacija občinskega inšpekcijskega nadzora, se
določijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občinski inšpektorji
za posamezno področje občinskega inšpekcijskega nadzo-
ra. Za odločanje v zadevah občinskega inšpekcijskega nad-
zora je lahko pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj
visokošolsko strokovno izobrazbo, strokovni izpit iz uprav-
nega postopka, ali drug strokovni izpit za inšpektorja, ki
vsebuje poznavanje upravnega postopka, če je tako določe-
no s posebnim zakonom.

3. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan.

4. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki

ga oziroma jo imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske
uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslu-
žbencev.

5. člen
Določba 2. člena tega odloka, ki se nanaša na uradne

osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi se uveljavi
po uveljavitvi zakona o inšpekcijskem nadzoru.

Določba 4. člena tega odloka, ki se nanaša na položaj
direktorja občinske uprave po zakonu, ki ureja položaj javnih
uslužbencev, se uveljavi po uveljavitvi zakona o javnih uslu-
žbencih.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01/99-1
Markovci, dne 23. julija 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

MIRNA PEČ

4635. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Mirna Peč

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 18/99 in 52/01) ter sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 65/98,
73/98 in 76/02) je Občinski svet občine Mirna Peč na
8. izredni seji dne 17. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije občine Mirna Peč

I
V Občinski volilni komisiji občine Mirna Peč se razreši:
– Irena Mežan, roj. 1959, Mirna Peč, Šranga 2 –

članica.

II
V Občinsko volilno komisijo se do konca mandata volil-

ne komisije imenuje:
– Nataša Plavec Matko, roj. 1975, Mirna Peč, Postaja

72 – za članico.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 006-07/02-08
Mirna Peč, dne 18. oktobra 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

NOVO MESTO

4636. Odlok o zazidalnem načrtu Adria

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Me-
stne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002
sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Adria

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Adria (v

nadaljevanju: zazidalni načrt), ki ga je za znanega investitor-
ja, Adrio Mobil, d.o.o., Novo mesto, izdelalo podjetje Acer,
Novo mesto, d.o.o., pod številko J-5/01. Sestavljajo ga

tekstualni del in grafične priloge.

2. člen
Območje zajema zemljišča in dele zemljišč s parcelni-

mi številkami:
45/1, 56/1, 57/1, 60/1, 61/1, 75/1, 75/3, 78/1,

78/3, 81/1, 81/2, 81/4, 94/1, 94/3, 95/1, 95/2, 103,
104/1, 104/2, 238/4,258, 260/3, 260/1, 263, 265,
276, 277/1, 277/2, 278/1, 285, 286, 287, 422, 423/2,
423/4, 423/6, 424/2, 431/1, 433/1, 433/2, 433/4,
433/9, 433/10, 433/11, 433/12, 433/13, 433/14 (pot),
433/15, 433/16, 433/17, 433/18, 433/19, 433/20,
433/21, 433/22, 433/23, 434/1, 434/37, 434/38,
435/1, 1014/2, 1030, 1031, 1033/1 (pot), 1033/2,
1033/4, 1034, 1036/1, 1036/3, 1037, 1043/2,
1046/1, 1048/1, vse k.o. Bršljin

in
56/4 (pot), 69/1, 69/2, 69/13, 70/2, 72/6, 72/7,

3054/4 (pot), 3954/8 (pot), 3054/17, 3054/18, vse k.o.
Prečna.

Za izvedbo navezav območja zazidalnega načrta na
obstoječa infrastrukturna omrežja bodo potrebni tudi posegi
na zemljišča, ki ležijo zunaj območja zazidalnega načrta, in
sicer:
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– za izvedbo navezav na elektroenergetsko omrežje
bodo potrebni posegi na zemljišča s parcelnimi številkami:
577/1, 1954/3, 20/1, 25/8, 1962/1, 28/2, 22, 27,
26/6, 1009/1, 450/8, 451, 462/2, 448/20, 448/4,
447/2, 438/21, 438/4, 439/10, 439/16, 439/17,
1042/1, 438/1, 1041/3, 437/2, 435/18, 433/14 in
433/15, vse k.o. Bršljin;

– za izvedbo navezav na telekomunikacijsko omrežje
bodo potrebni posegi na zemljišča s parcelnimi številkami:
434/38, 27771, 499/4, 434/37, vse k.o. Bršljin;

– za izvedbo navezav na plinovodno omrežje bodo po-
trebni posegi na zemljišče s parcelno številko 278/3, k.o.
Bršljin;

– za izvedbo navezav na omrežje za odvajanje komu-
nalnih odpadnih voda bodo potrebni posegi na zemljišča s
parcelnimi številkami: 259/3, 257/1, 252/1, 240/5,
1031, 238/2, vse k.o. Bršljin;

– za izvedbo navezav na kanalizacijsko omrežje za od-
vajanje padavinskih odpadnih voda bodo potrebni posegi na
zemljišča s parcelnimi številkami: 259/3, 257/1, 252/1,
240/5, 1031, 238/2, 238/5, 237/1, 237/3, 1014/1,
225/1, 1162/1, 1156, 225/4, 225/3 in 1149, vse k.o.
Bršljin.

Za izvedbo načrtovanih posegov bo potrebna rušitev
objektov in ureditev zemljišč na območju obeh avtoodpadov
na zemljiščih s parc. številkami: stp 433/9, stp 433/17, stp
433/18, stp 433/20, 433/23, vse k.o. Bršljin.

Za nadomestitev ukinjene gozdne poti se izvede preve-
zava po obodu tovarniškega območja na zemljiščih s parcel-
nima številkama 434/3 in 435/2, obe k.o. Bršljin.

3. člen
Določila zazidalnega načrta postavljajo pogoje urejanja

za
– graditev novih objektov tovarniškega kompleksa,
– zunanje ureditve tovarniškega kompleksa in
– graditev prometne ter druge javne infrastrukture na

območju zazidalnega načrta.
Zazidalni načrt v delu, predvidenem za graditev novih

objektov in za zunanje ureditve na tovarniškem kompleksu,
upošteva potrebe znanega investitorja, Adrie Mobil, d.d.
Novo mesto.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

4. člen
Območje urejanja se namenja graditvi proizvodnih ob-

jektov, skladiščnih površin in upravnega objekta, vse na
bruto površini 19,4 ha. Od tega je 14,8 ha namenjeno za
ureditev tovarniškega območja z objekti, manipulacijskimi in
parkirnimi površinami in infrastrukturnimi omrežji ter napra-
vami, 4,6 ha pa je namenjeno rekonstrukciji Straške ceste
od Povhove ulice v Bršljinu do uvoza na pokopališče v
Prečni z ureditvijo infrastrukturnih vodov in naprav vključno z
navezavami na obstoječa omrežja.

Na tovarniškem območju se dovolijo poslovne, stori-
tvene, proizvodne in trgovske dejavnosti, pri katerih bodo
pričakovane emisije v okolje v predpisanih okvirih brez po-
sebnih tehničnih oziroma tehnoloških ukrepov. Izmed proiz-
vodnih dejavnosti se dovolijo proizvodnja prikolic, avtodo-
mov in drugih vozil, plovil, izdelkov za izrabo prostega časa
ter z njimi povezane in podobne dejavnosti. Tu ni dovoljeno
uvajanje težke, kemične usnjarske ali podobne industrije,

betonarn in objektov za proizvodnjo gradbenih proizvodov
ter dejavnosti, ki utegnejo povzročati onesnaženja in smrad
v bivalnem okolju na vplivnem območju.

III. PREDPISANA VSEBINA IZRISA IZ ZAZIDALNEGA
NAČRTA

5. člen
(Vsebina izrisa)

Za vse novogradnje, vključno z ureditvijo manipulacij-
skih in parkirnih površin ter cest in drugih zunanjih površin
na tovarniškem kompleksu, je treba pripraviti izris iz zazidal-
nega načrta. Izris mora imeti naslednjo vsebino:

1. splošni podatki:
– naslov: Izris iz zazidalnega načrta Adria za poseg ...
– številka izrisa iz zazidalnega načrta, datum izdelave

izrisa, investitor, objekt, parcelna številka, katastrska občina;
2. izjave
3. urbanistična ureditev:
– opredelitev dejavnosti oziroma namembnosti,
– opis načrtovanega posega,
– opis izhodišč iz zazidalnega načrta,
– opis arhitektonske rešitve objekta,
– opis zunanje ureditve,
– podrobnejše rešitve glede tehničnih značilnosti po-

sega (horizontalni in vertikalni gabariti, odmiki, dostopi, par-
kirišča, lokacije zabojnikov za odpadke),

– rešitev priključkov na javna infrastrukturna omrežja in
naprave z vrisom javne infrastrukture, ki je potrebna za pri-
ključitev objekta,

– funkcionalno zemljišče in koordinate za zakoličbo;
4. opis in rešitve v zvezi z vplivi načrtovanega posega

na okolje
5. grafične priloge:
– kopija katastrskega načrta,
– smiselno izbrani izseki iz grafičnega dela zazidalnega

načrta,
– arhitektonsko-zazidalna situacija z zunanjo ureditvijo

in podrobnejšo opredelitvijo funkcionalnega zemljišča s ko-
ordinatami za zakoličbo – M 1:1000 ali 1:500,

– situacija z rešitvijo infrastrukturnih omrežij in naprav
za poseg – M1:1000 ali 1:500,

– idejna zasnova objekta (M 1:200 ali večje merilo –
tlorisi, fasade z barvno študijo, prerezi),

– idejna zasnova zunanje ureditve (M 1:500 – parkiri-
šča, zelenice idr.).

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

6. člen
(Pogoji za rekonstrukcijo Straške ceste)

Rekonstrukcija Straške ceste vključuje odsek od pri-
ključka Povhove ulice do priključka pokopališča Prečna.
Delno gre za premik trase, na večjem delu pa za rekonstruk-
cijo cestišča. Predvidena je ureditev obojestranskega avto-
busnega postajališča ter javne razsvetljave na celotnem po-
teku. Cesta se opremi s kolesarskima stezama in pločniko-
ma ter z obojestranskim drevoredom, ki se uredi vse od
začetka rekonstrukcije v Bršljinu do stika z obstoječim goz-
dom (križišče lokalnih cest za Prečno in Češčo vas) ter se na
severni strani nadaljuje tudi ob tovarniškem območju.
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Pri rekonstrukciji Straške ceste se načrtujejo ureditve, ki
bodo zagotovile kakovostno oblikovanje mestne vpadnice.

7. člen
(Pogoji za urejanje tovarniškega območja)

S prostorskim urejanjem se zagotovita funkcionalnost
objektov in površin v tovarniškem kompleksu in oblikovanje
prostorsko skladne pozidave v gozdu na mestnem obrobju.

Dostopi na tovarniško območje se uredijo s Straške
ceste, za navezavo na prihodnjo zahodno obvoznico pa se
predvidi tudi vstop na severni strani zemljišča.

Na prostoru med cesto in tovarniškim območjem sta
predvideni ureditev dostopov in parkirišča za zaposlene in
obiskovalce s potezami drevja in parkovna ureditev ambien-
ta upravne stavbe z razstavnim salonom.

Upravna stavba se postavi v bližini Straške ceste. Proiz-
vodni objekt se umesti v jedro območja, odprte skladiščne
in parkirne površine pa se uredijo na obrobjih območja. Vse
površine so načrtovane tako, da se dolgoročno zagotovi
možnost za širitev posameznih objektov in odprtih površin.

Tovarniško območje se naveže na Straško cesto, ki se
na tem odseku rekonstruira. V okviru tovarniškega komplek-
sa se odstranijo vsi obstoječi objekti in umestijo novi objekti:

– upravna stavba z recepcijo, razstavnim salonom, pi-
sarniškimi prostori, sejnimi sobami, z jedilnico in garderoba-
mi, z etažnostjo P + 1 in možno nadgradnjo (do P + 3) in s
skupno bruto površino približno 4.000 m2; upravna stavba
je z nadstreškom povezana s proizvodnim objektom;

– proizvodna hala s prostori za proizvodnjo in skladi-
ščenje ter pripadajočimi pisarnami za potrebe proizvodnje, s
pritlično etažo z najmanj 6 m svetle višine, vse z bruto
etažno površino okoli 47.000 m2; v zadnji fazi izgradnje
objekta se dovoli nadgradnja za eno dodatno etažo v višini 6
m; v delu objekta – aneksu na vzhodni strani se v dveh
etažah uredijo skupni in pomožni prostori, kot so jedilnica,
garderoba, sanitarije ter tehnične pisarne;

– skladišče lesnih odpadkov, sekundarnih surovin, ko-
munalnih odpadkov ter morebitne kotlovnice se uredi kot
pritlični objekt z bruto etažno površino okoli 1000 m2;

– vratarnici ob uvozih za tovorna vozila; oba objekta sta
pritlična, vsak z bruto etažno površino približno 100 m2;

– nadstrešek s kontejnerjem – pisarna v skladišču go-
tovih izdelkov z bruto površino okoli 600 m2.

Za potrebe skladiščenja se uredijo utrjene zunanje po-
vršine:

– deponija gotovih vozil (približno 54.000 m2),
– deponija vozil za montažo (približno 2.500 m2),
– prostor za pripravo gotovih izdelkov za transport

(1.900 m2) in
– prostor za skladišče vnetljivih tekočin – 2 kontejnerja

(30 m2).

V. URBANISTIČNO-ARHITEKTURNI POGOJI
ZA OBJEKTE

8. člen
(Urbanistično-arhitekturni pogoji)

Tovarniški kompleks se uredi kot oblikovno poenoten
prostor, za kar je nujno poenoteno arhitekturno oblikovanje
in delno tudi etažnost objektov. Oblikovanje tovarniških ob-
jektov mora biti prilagojeno tehnološkim in programskim
zahtevam dejavnosti. Zaradi velikega gabarita proizvodne
hale je priporočljiva členitev fasade, ki bo optično zmanjšala
dolžino objekta. Pri oblikovanju upravne stavbe je glede na
reprezentativni značaj tega objekta potrebno zahtevnejše
urbano, mestotvorno arhitekturno oblikovanje. Vratarnici se
oblikujeta usklajeno s tovarniškimi objekti.

Vsi objekti so načeloma pravokotnih oblik z dovoljenimi
manjšimi izjemami, kot so oblikovanje vogalov, nadstreškov,
vhodov in podobno. Dovolijo se sodobni oblikovalski pristo-
pi, tako da se oblikujejo objekti enostavnih pravokotnih oblik
z ravnimi ali enokapnimi in dvokapnimi strehami nizkega
naklona in temne kritine (črna, temno siva, temno rjava) z
uporabo nebleščečih materialov. Razen pri nadstrešnicah,
ki imajo lahko ravne ali enokapne strehe nizkega naklona,
morajo biti strehe zakrite s horizontalnim fasadnim vencem.
Uporaba materialov na fasadah je enotna in barvno usklaje-
na po celotnem kompleksu. Dovolijo se fasade v svetlih
barvnih tonih zemeljskih in sivih barv in kombinacija z izrazi-
tejšimi barvnimi poudarki.

Upoštevajo se načela nizkoenergetske gradnje objek-
tov; na strehah objektov je dovoljena namestitev sončnih
kolektorjev.

Za zagotovitev primerne dnevne osvetljenosti prostorov
so na strehah objektov dovoljeni svetlobniki, šedi ali podo-
bno enotnih oblik.
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9. člen
(Arhitekturni pogoji)

Preglednica 1:Pogoji za načrtovanje tovarniških objek-
tov

Na severni strani glavnega proizvodno-skladiščnega ob-
jekta se uredi prostor za pripravo gotovih izdelkov za tran-
sport skupaj s prostorom za kontejner (pisarna) in nadstre-
škom za kamione, ki natovarjajo izdelke. Po celi dolžini se
na vzhodni in južni strani proizvodnega objekta izvede nad-
strešek širine 6 m. Na zahodni strani objekta se uredi rampa
za raztovarjanje kamionov in nadstrešek širine 8 m.

Na severni strani objekta se na vhodih v objekt predvi-
dita vetrolova dimenzij približno 12,00m×6,00m.

10. člen
(Drobna urbana oprema)

Nadstrešnice nad prostorom za ločeno zbiranje odpad-
kov na tovarniškem območju morajo biti po uporabi materia-
lov in oblikovanju poenotene z grajenimi objekti in usklajene
z 8. členom tega odloka. Dovoli se sodobno oblikovanje z
uporabo enostavnih pravokotnih oblik in enokapnih streh z
nizkim naklonom ter uporaba lahkih kovinskih konstrukcij
temnih barv.

Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih morajo biti
tipske, skladne z že uveljavljenimi na območju mesta.

Na zemljiščih ob tovarniških objektih je dovoljena gra-
ditev podzemnih rezervoarjev za zbiranje deževnice s streh,
ki se sme uporabljati za gašenje požarov in za potrebe
tehnologije.

Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora biti
sodobno oblikovana in poenotena z elementi drobne urba-
ne opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala za
kolesa, označevalne table) in z arhitekturnim oblikovanjem
območja. Pri oblikovanju drobne urbane opreme je treba
zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, steklo, be-
ton) in barvah.

Pri uvozu na območje ob Straški cesti se postavi ozna-
čevalna tabla ali steber.

Ograja na obrobju tovarniškega kompleksa se izvede v
višini največ 3,0 m, v sivi barvi in kovinski izvedbi. Na robu
funkcionalnega zemljišča Straške ceste Bršljin – Prečna je
predvidena zasaditev žive meje, dovoljena pa je tudi kombi-
nacija s transparentno kovinsko ograjo do višine 1,5 m,
oblikovno usklajene z ograjo okoli tovarniškega kompleksa.

Postavitev začasnih objektov se dovoli le za potrebe
izgradnje objektov in ureditev.
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VI. POGOJI ZA ZUNANJE UREDITVE

11. člen
(Utrjene in zelene površine ter drevored)

Manipulacijske in druge utrjene površine na tovarni-
škem območju: Utrjene površine se izvedejo v asfaltu ali v
betonu, delno v peščeni izvedbi. Zagotovi se izvedba ustrez-
nih naklonov in ureditev za zbiranje, čiščenje in odvajanje
meteornih voda. Naklon teh površin je enoten s posamezni-
mi vmesnimi brežinami.

Zelene površine na tovarniškem območju: Obstoječi
gozd se ohrani na obrobju, kjer so predvidene izravnave
terena, vkopi in nasipi (pas gozdnega roba v širini 10–20 m)
na način, da se ne omejujeta varnost in varovanje tovarni-
škega območja. Parkovna ureditev zelenih površin je predvi-
dena samo v okolici upravne stavbe, ki se ureja skladno z
reprezentančnim pomenom objekta in na stiku tovarniškega
kompleksa s Straško cesto.

Na stiku z gozdnimi površinami na obrobju se zasadi
nov gozdni rob, pri čemer se upošteva plastovitost zasaditve
(drevesni in grmovni sloj) in uporaba avtohtonih vrst drevni-
ne. Vkopne in nasipne brežine ter brežine med posamezni-
mi platoji zunanje deponije se blago speljejo v raščeni teren
in vegetacijsko utrdijo.

Ob največjih vkopih se predvidi graditev opornih zidov,
ki morajo biti oblikovno poenoteni z arhitekturo in zunanjimi
ureditvami (ozelenitev, pobarvanje vidnih fasad) ter ne smejo
presegati višine proizvodnega objekta.

Zunanje ureditve na tovarniškem kompleksu se izvede-
jo sočasno in etapno usklajeno z graditvijo objektov, tako da
se bodo oblikovale enotno urejene in medsebojno usklaje-
ne zelene površine.

Drevored in brežine vzdolž Straške ceste: Zasadi se
obojestranski drevored visokih listavcev na celotni potezi
rekonstruirane ceste od začetka odseka do gozda ter se na
delu odseka vzdolž tovarniškega kompleksa nadaljuje
enostransko na severni strani. Uporabijo se drevesne vrste,
ki dobro prenašajo mestno klimo. Brežine vzdolž Straške
ceste se mehko speljejo v obstoječi teren in zatravijo.

VII. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

12. člen
(Pogoji za prometno ureditev)

Ceste in poti: Predvidena je rekonstrukcija Straške
ceste z ureditvijo dvostranskih pločnikov in dvostranskih
enosmernih kolesarskih stez z zelenicama (obojestranski
drevored od Bršljina do priključka ceste za Češčo vas).
Predvidena je razširitev obstoječega vozišča Straške ceste,
tako da bo širina vozišča znašala 2 x 3,0 m, zgrajeni bodo
pasovi za desne zavijalce ter kolesarski stezi in hodnika za
pešce.

Izvedeta se dve neposredni navezavi tovarniškega ob-
močja na Straško cesto, in sicer uvoz za osebna vozila za
zaposlene in obiskovalce in uvoz za tovorna vozila. Na se-
verni strani območja se izvede še en uvoz za tovorna vozila
kot možnost navezave na prihodnjo zahodno obvoznico No-
vega mesta.

Interno cestno omrežje znotraj tovarniškega komplek-
sa se ureja v skladu s tehnološkimi zahtevami proizvodnje in
skladiščenja. Vse ceste se izvedejo kot dvosmerne ceste.

Na prehodih za pešce se uredijo klančine za dostop
hendikepiranim osebam.

Ukinjene gozdne poti oziroma pešpoti se nadomestijo
s prevezavami, speljanimi po obodu tovarniškega območja.

Parkirne površine: Parkirne površine za zaposlene se
uredijo na tovarniškem območju med proizvodno halo in
lokalno cesto, in sicer po 0,5 do 1 PM na zaposlenega ter
približno 20 PM za obiskovalce in 10 PM za tovorna vozila,
ki čakajo na sprejem, skupaj do približno 700 PM. Na vseh
parkirnih površinah se uredijo tudi parkirna mesta za kolesa
z ustrezno opremo.

Prometna oprema in signalizacija: Na območju re-
konstruirane lokalne ceste sta predvideni ustrezna horizon-
talna in vertikalna signalizacija, vključno z oznakami požar-
nih poti in površin za gasilni avto. Na območju vseh treh
uvozov na tovarniško območje se namesti prometna signali-
zacija, ki bo usmerjala promet.

13. člen
(Pogoji za načrtovanje komunalne infrastrukture)
Vodovodno omrežje: Oskrba s pitno vodo celotne

Nadomestne gospodarske cone se zagotovi z izvedbo vodo-
vodnega omrežja in navezavo na obstoječe omrežje. Za
priključitev novih objektov na tovarniškem območju je treba
obnoviti nekatere odseke primarnega cevovoda od odcepa
iz AC 500 na Mestnih njivah do priključka za ZN Adria.

Poleg porabe vode za sanitarne namene se pri dimen-
zioniranju priključka za zazidalni načrt upošteva potreba po-
žarnega varstva, kar znese 30 l/s vode in minimalno dimen-
zijo zunanjih vodov DN 150, na katere so priključeni tudi
nadzemni hidranti DN 100.

Odvajanje meteornih in komunalnih odpadnih voda:
Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v ločenem
sistemu. Komunalna odpadna voda s celotne Nadomestne
gospodarske cone se bo po novopredvideni kanalizaciji, ki
poteka v koridorju pločnika lokalne ceste, odvajala v obsto-
ječo kanalizacijo pri tovarni Pfleiderer. Odpadne vode se
bodo prečistile na centralni čistilni napravi v Ločni.

Onesnažene padavinske vode z manipulacijskih povr-
šin in parkirišč na območju zazidalnega načrta in celotne
Nadomestne gospodarske cone se bodo odvajale v kanali-
zacijo preko lovilcev olj in bencina ter peskolovov. Odvod-
njavanje padavinskih vod z vozišč, kolesarskih stez in ploč-
nikov bo omogočeno s prečnimi in vzdolžnimi nagibi. Mini-
malni prečni sklon vozišč je 2,5%. Vijačenje vozišč se izve-
de okoli osi. Voda se bo zbirala v vtočnih jaških in kanalizaciji
za odvod padavinskih voda, ki je načrtovana v koridorju
lokalne ceste Bršljin – Prečna in se v Cegelnici odcepi ter
poteka do reke Krke.

Padavinske vode je na severnem delu območja dovo-
ljeno ovajati tudi v ponikovalnice znotraj tovarniškega kom-
pleksa.

Elektroenergetsko omrežje: Na območju ZN se ob-
stoječi 20 kV daljnovod odstrani in nadomesti z 20 kV kablo-
vodom. Območje celotne Nadomestne gospodarske cone
se bo napajalo z električno energijo iz novopredvidene trafo
postaje TP-ADRIA 2x1000kVA, 20/0,4 kV, ki se izvede v
okviru proizvodne hale in bo napajana po novoprojektiranem
SN 20 kV kablovodu, priključenem na RTP 110/20 kV
Bršljin. Konična moč je določena na osnovi analize tehnolo-
ških porabnikov in značaja porabe, ki izkazuje zakup P=1,5
MW za pokrivanje elektroenergetskih potreb. Predvidena je
postavitev dveh enot trafo postaje po 1000 kW, visokonape-
tostnega bloka, kablovodov in prostora za NN razdelilec.

Na tovarniškem območju bo kablovod v kabelski kana-
lizaciji. Iz trafo postaje se objekti na območju zazidalnega
načrta napajajo po lastnem sistemu vodov.

Razvod javne razsvetljave: Ob rekonstruirani Straški
cesti je predvidena izvedba javne razsvetljave. Cesta se
osvetli z enostransko postavljenim nizom svetilk javne raz-
svetljave v medsebojnem odmiku 25 m, višina namestitve



Stran 10176 / Št. 92 / 30. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije

svetilke je 9 m, moč sijalk pa Na 250(400) W. V obcestnem
pasu ter na območju upravne stavbe in parkirišč se uporabi-
jo ulične svetilke, na tovarniškem območju tudi cestne sve-
tilke ali reflektorji. Namestijo se svetilke, ki ne bodo povzro-
čale svetlobnega onesnaževanja. Napajanje je predvideno iz
TP Cona 2.

Telekomunikacijsko omrežje: Na območju zazidalne-
ga načrta se pričakuje 200 telefonskih priključkov. Za pri-
ključitev celotne Nadomestne gospodarske cone na TK sti-
kališče ob gasilskem domu v Prečni se uporabi obstoječi
kabel, ki se s kabelsko spojko in novopoloženim kablovo-
dom ob cesti poveže na TK delilnik v upravni stavbi. Obsto-
ječi optični in krajevni tk kabel se na območju tovarniškega
kompleksa prestavi v novozgrajeno štiricevno kabelsko ka-
nalizacijo.

Plinovodno omrežje: Ogrevanje na tovarniškem ob-
močju je predvideno z uporabo zemeljskega plina. Za potre-
be oskrbe območja zazidalnega načrta in celotne Nadome-
stne gospodarske cone je predvidena postavitev merilno
regulacijske postaje MRP za regulacijo tlaka zemeljskega
plina s 6 bar na 1 bar. Priključek za MRP je predviden
vzporedno s Straško cesto, in sicer s povezavo na obstoječi
plinovod v križišču za Češčo vas.

Za dobavo zemeljskega plina od MRP do območja
zazidalnega načrta je treba zgraditi nov sekundarni plinovod
PE 110/10-S5.

Ocenjena kapaciteta, potrebna za ogrevanje objektov
na območju ZN Adria, je 4 MW.

Ob celotni potezi rekonstruirane Straške ceste se pred-
vidita izgradnja sekundarnega plinovodnega omrežja za oskr-
bo naselja Prečna in navezava na obstoječi sekundarni pli-
novod pri vojašnici.

Odpadki: Na območju urejanja je predvideno ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov, ki se uredi s postavitvijo
posod za odpadke.

Prav tako je na tovarniškem območju predvideno loče-
no zbiranje sekundarnih surovin (papir, železo, aluminij, sti-
ropor in plastika) in odpadkov, kot sta npr. odpadni les in
žagovina.

Vsi zgoraj navedeni odpadki oziroma surovine z izjemo
žagovine se zbirajo na skupni lokaciji v posebnem objektu,
ki se locira tako, da bo možen kamionski odvoz. Objekt se
uredi delno kot zaprt in delno kot odprt objekt.

Predviden je odvoz komunalnih odpadkov v Center za
ravnanje z odpadki Leskovec in odvoz preostalih odpadkov
k predelovalcem posameznih sekundarnih surovin, lesni
ostanki pa bodo bodisi odpeljani bodisi uporabljeni za ogre-
vanje objektov na tovarniškem območju, pri čemer se
upoštevajo določila 15. člena tega odloka.

VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

14. člen
(Varstvo pred hrupom)

Raven hrupa v času gradnje mora biti v skladu s
13. členom Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju Uradni list RS, št. 45/95) oziroma bo investitor zapro-
sil MOP za dovoljenje za začasno preseganje vrednosti ravni
hrupa v skladu s 33. členom Zakona o varstvu okolja glede
na delovni čas gradnje.

Ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje tovarne
obsegajo:

– upoštevanje časovnih omejitev gradnje; hrupna grad-
bena dela lahko potekajo le v dnevnem času med 7. uro
zjutraj in 19. uro zvečer;

– uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so
izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev po Direktivi 84/534/EGS.

Ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje morajo biti
podrobno opredeljeni v načrtu ureditve gradbišča, ki se
izdela v okviru projekta PZI in se predloži v potrditev inšpek-
cijski službi pred začetkom gradnje.

Investitor mora zagotoviti, da novi viri hrupa ne bodo
povzročili čezmerne obremenitve s hrupom. Emisije prevla-
dujočih virov hrupa (prezračevalne naprave, hladilne in ogre-
valne naprave, kompresorska postaja in druga tehnološka
oprema) morajo biti omejene do te mere, da na meji obmo-
čja tovarne in zunanjega okolja imisijske ravni hrupa ne
presegajo 58 dB(A) v dnevnem in 48 dB(A) v nočnem času.

V projektni dokumentaciji mora biti določena zaprta
izvedba vseh potencialnih virov hrupa (kompresorske posta-
je, motorji prezračevalnih naprav) in po potrebi namestitev
dušilnih sistemov na ventilatorjih odpadnega zraka.

Zavezanec za zagotovitev prvih meritev in obratovalne-
ga monitoringa je upravljavec tovarne. Prve meritve v času
obratovanja tovarne se izvedejo v času poskusnega obrato-
vanja proizvodnje, v okviru obratovalnega monitoringa pa
občasne meritve vsako tretje koledarsko leto. Pri prvih meri-
tvah in obratovalnem monitoringu se zagotovi izvedba meri-
tev emisij hrupa posameznih virov na območju proizvodnega
obrata in celotne obremenitve območja tovarne s hrupom
kot posledice emisije vseh virov hrupa. Vse meritve obreme-
nitve s hrupom se izvajajo na območju tovarne in na njeni
zunanji meji.

15. člen
(Varstvo zraka)

Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je izva-
jalec gradbenih del, ki mora z ukrepi zagotoviti, da na obmo-
čjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti
prašnih usedlin v zraku. V ta namen je treba med gradnjo
izvajati ukrepe:

– preprečevanje prašenja z odkritih delov gradbišča z
rednim vlaženjem odkritih površin ob suhem in vetrovnem
vremenu;

– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbene-
ga materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi s
prekrivanjem sipkih tovorov pri transportu z območja gradbi-
šča na javne prometne površine;

– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni
mehanizaciji in transportnih sredstvih z uporabo tehnično
brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.

Skladnost odpraševalne naprave odstranjevanja lesnih
prašnih delcev iz proizvodnje z določili Uredbe o emisijah
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je treba
ugotoviti v okviru prvih meritev v času poskusnega obratova-
nja in obratovalnega monitoringa.

V primeru izvedbe kotlovnice na lesne ostanke iz proiz-
vodnje je dovoljeno uporabljati le lesne ostanke (ostanki
masivnega lesa, ivernih in vezanih plošč), ki vsebujejo snovi
v koncentracijah, ki so manjše od prepisanih vrednosti.
Nadzor nad sežiganjem lesnih ostankov je treba izvajati v
okviru obratovalnega monitoringa. V primeru, da vsebujejo
lesni ostanki škodljive snovi, ki presegajo predpisane, obra-
tovanje kurilne naprave na lesne ostanke ni dovoljeno. Do-
voljenje za sežig je treba dobiti po predpisih o sežiganju
odpadkov.

Zavezanec za zagotovitev prvih meritev in obratovalne-
ga monitoringa je upravljavec vira emisij v zrak. Prve meritve
se izvedejo po zagonu virov v času poskusnega obratovanja
naprave. Glede na predvidene emisije so potrebne občasne
meritve emisij. Monitoring je predviden za naslednje vire
onesnaževanja:
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– kurilna naprava na zemeljski plin – vsako tretje leto
se izvaja monitoring za male kurilne naprave na zemeljski
plin;

– kurilna naprava na lesne ostanke – vsako leto se
izvaja obratovalni monitoring za male kurilne naprave na
lesne ostanke;

– odpraševalna naprava za lesne prašne delce – vsako
tretje leto se izvaja obratovalni monitoring za odpraševalne
naprave.

V okviru obratovalnega monitoringa emisije škodljivih
snovi v zrak mora zavezanec zagotoviti izvedbo dodatnih
meritev v obsegu in časovnih intervalih, kot jih na podlagi
rezultatov prvih meritev predpiše inšpektor za okolje.

16. člen
(Varstvo tal in voda)

Med gradnjo se morajo na celotnem območju gradbi-
šča, transportnih poteh in drugih manipulativnih površinah
izvajati ukrepi:

– Posegi v tla med obnovo ali gradnjo jaškov in dre-
naž naj se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše
površine tal. Potekajo naj na območjih, ki se določijo pred
začetkom del.

– Za začasne prometne in gradbene površine naj se
prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge ma-
nipulativne površine. Tudi te površine morajo biti določene
pred pričetkom izvajanja del.

– Odstranjeni material, ki nastane pri zemeljskih delih,
in onesnažena tla v primeru razlitja pogonskega goriva, ma-
zalnih in drugih olj ter drugih materialov, je treba pred odla-
ganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z
določili Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
20/01). S preiskavami se pred pričetkom gradbenih del
opredeli pravilni način deponiranja ali drugačnega načina
odstranjevanja. Pred pričetkom odstranjevanja mora biti do-
ločena tudi lokacija začasnega odlagališča.

– Na celotnem območju gradbišča, transportnih in ma-
nipulativnih površinah je potrebno zagotoviti zbiranje in od-
stranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje ostanke hidro-
izolacijskih materialov ter drugih sredstev, s katerimi se bo-
do izvajala gradbena dela.

– Med izvajanjem gradbenih del je treba preprečiti emi-
sije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem
vremenu.

– Na območju gradbišča, transportnih poti in drugih
manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport od-
stranjenega in gradbenega materiala, se smejo uporabljati le
tehnično ustrezna vozila.

– Če bo oskrba transportnih vozil in drugih naprav po-
tekala na območju gradbišča, transportnih in drugih manipu-
lativnih površinah, morajo biti te površine utrjene.

Ukrepi za zmanjšanje vplivov dejavnosti na območju
zazidalnega načrta na tla se zagotovijo z ločenim odvajanjem
komunalnih odpadnih voda na čistilno napravo v Ločni in
zbiranjem padavinskih odpadnih voda v kanalizacijskem si-
stemu in nato odvajanjem preko oljnega lovilca in peskolova
v recipient.

Za primere nesreč, pri katerih se razlije ali razsuje
viskozna tekočina ali material, kot so pogonsko gorivo, kuril-
no olje in podobni materiali, je treba pripraviti navodila za
pravočasno ukrepanje, pri ravnanju z zbranim materialom pa
se je treba ravnati skladno z določili Pravilnika o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, št. 20/01). Opredeliti je treba pra-
vilni način deponiranja ali drugega načina odstranjevanja.

Program opazovanja med izvajanjem gradbenih del naj
bo časovno in vsebinsko usklajen s programom gradbenih
del in naj vključuje nadzor tehnične usposobljenosti vozil in

gradbene mehanizacije, nadzor nad uporabo goriv ter mo-
tornih in strojnih olj, nadzor in ukrepanje ob emisijah prahu z
gradbenih površin ter nadzor nad ravnanjem z odpadno
embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.

17. člen
(Varstvo pred požarom)

Cestni sistem na tovarniškem območju omogoča do-
stop do objektov z najmanj treh strani, s čimer se zagotavlja
dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za
gasilce (v skladu s SIST DIN 14090, maj 1996), zadostne
količine požarne vode pa je potrebno zagotoviti z graditvijo
zazankanega hidrantnega omrežja.

Požarni dostopi do tovarniških objektov morajo biti omo-
gočeni po cestah in manipulacijskih površinah vzdolž objek-
tov, ki se dimenzionirajo za vožnjo tovornih vozil, njihov
vzdolžni naklon pa ne presega 10%.

18. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Razen splošno veljavnih, posebni pogoji za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami niso predpisani.

19. člen
(Varovanje kulturne dediščine)

Območje zazidalnega načrta tangira arheološko obmo-
čje Cegelnica (št. 700373) južno od Straške ceste. Pred
kakršnimi koli posegi v evidentirano območje je potrebno
opraviti ustrezne arheološke raziskave.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

20. člen
(Etapnost)

Predvidena je izvedba načrtovanih posegov v 5 etapah:
1. etapa: graditev 1. faze proizvodne hale in izgradnja

upravne stavbe ter drugih objektov in pripadajočih odprtih
površin vključno z infrastrukturnimi omrežji na tovarniškem
območju v kapacitetah in razmestitvi vseh predvidenih novih
objektov;

2. etapa: izgradnja navezav tovarniškega območja na
obstoječa infrustrukturna omrežja, katerih kapacitete se
prilagodijo obsegu in lokacijam vseh predvidenih novih
objektov;

3. etapa: graditev 2. faze proizvodne hale;
4. etapa: graditev 3. faze proizvodne hale;
5. etapa: graditev proizvodne hale z dodatno etažo.
Kot samostojna etapa se usklajeno z etapami izvajanja

načrtovanih posegov izvede rekonstrukcija lokalne ceste.
Dovoljeno je smiselno združevanje posameznih etap.

X. TOLERANCE

21. člen
(Tolerance)

Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so do-
voljena v tlorisnih gabaritih objektov, ki so skladna s točko V.
Urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte. Tolerance za
gradnjo objektov znašajo za posamezne objekte pri horizon-
talnih gabaritih do +- 15%, upoštevajoč obvezno in dovolje-
no gradbeno linijo. Skladno s tem so dovoljena odstopanja
pri bruto tlorisni površini objektov in pri načrtovanju infrastruk-
turnih omrežij in naprav. Za upravno stavbo je dovoljeno
odstopanje tudi pri vertikalnem gabaritu, in sicer za dve
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etaži, tako da se objekt lahko izvede z etažnostjo P+1, P+2
oziroma P+3.

Pri kotah pritličij vseh objektov so dovoljena odstopa-
nja +- 1,0 m (in največ do +- 2,0 m), če se ob izdelavi
projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve glede
prilagoditev niveletam cest, obstoječemu terenu oziroma
preoblikovanju terena, s katerimi se dosežejo manjše višine
opornih zidov, nasipov in vkopov ter drugim mejnim pogo-
jem lokacij.

Gradbene linije: Gradbene linije so določene za ob-
jekte na tovarniškem območju. Obvezna gradbena linija je
linija, na kateri je obvezna postavitev glavne fasade objekta.
Odstopanja od obvezne gradbene linije so dovoljena v ob-
segu +- 5,0 m.

Dovoljena gradbena linija je linija, do katere smejo
segati objekti v globino gradbene parcele, pri čemer so
dovoljena odstopanja horizontalnega gabarita do +- 15%.
Dovoljene gradbene linije so vezane na potek cest; v prime-
ru odstopanj od te linije so potrebne posledične prilagoditve
pri načrtovanju prometne infrastrukture in pripadajoče ko-
munalne infrastrukture.

Odstopanja pri načrtovanju prometne infrastrukture so
dovoljena samo v primeru, da se pri izdelavi izvedbene pro-
jektne dokumentacije podajo rešitve, v skladu s katerimi se
osi cest in pločnikov ter kolesarskih steza premaknejo za
največ 5,0 m oziroma njihove nivelete za največ +- 0,5 m.
Skladno s tem oziroma enakih okvirih so dovoljena tudi
odstopanja pri načrtovanju komunalne infrastrukture, ki po-
teka v koridorjih cest in pločnikov ter kolesarskih steza.

Pri realizaciji zazidalnega načrta so dopustna odstopa-
nja manjša od tehničnih rešitev, določenih s tem zazidalnim
načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
geoloških, reliefnih, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z obliko-
valskega, tehničnega, okoljevarstvenega ali ekonomskega
vidika, s katerimi pa se ne sme spremeniti osnovna zazidal-
na shema ter ne smejo poslabšati prostorski in okoljski
pogoji.

XI. DRUGE OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
IN UPRAVLJAVCEV

22. člen
(Druge obveznosti investitorjev)

Ob posegu na kmetijska zemljišča pri rekonstrukciji
lokalne ceste je investitor dolžan omogočiti neoviran dostop
do kmetijskih in gozdnih zemljišč in nadomestiti izgubo jav-
nih poti. V času izvajanja del mora investitor omogočiti lastni-
kom oziroma uporabnikom primeren dostop do gospodar-
skih in stanovanjskih objektov.

Po končani gradnji mora investitor zagotoviti nemoten
dostop do gozdnih in kmetijskih zemljišč.

Investitor mora pri posegu v gozdni prostor ob izgradnji
objektov zagotoviti varovanje plodne zemlje oziroma humu-
sa, prsti in peska ter odpraviti oziroma preprečiti vse negativ-
ne posledice ob posegu v gozd na gozdni ekosistem in
funkcije gozda.

Investitor mora sporazumno oziroma na podlagi ceni-
tev povrniti poškodovana zemljišča in infrastrukturne napra-
ve v prvotno stanje oziroma povrniti stroške za škodo, ki bi
nastala med gradnjo.

Pred kakršnimi koli posegi v območje kulturne dedišči-
ne mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje in
dovoliti neovirane predhodne arheološke raziskave.

Zemljišča je treba opremiti v skladu z določili Zakona o
stavbnih zemljiščih. Infrastruktura na zemljišču, ki je predvi-

deno za izgradnjo tovarniških objektov, bremeni investitorja
tovarniškega kompleksa. Razdelitev stroškov izgradnje ko-
munalne infrastrukture, ki je predmet tega odloga, se opred-
eli v programu opremljanja. Ta bo podlaga za odmero komu-
nalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.

23. člen
(Upravljanje površin in infrastrukturnih koridorjev)
Na območju zazidalnega načrta se uredijo tovarniške in

javne površine. Javne površine obsegajo površino cestnega
telesa rekonstruirane Straške ceste. Upravljanje te javne
površine in infrastrukturnih koridorjev (omrežij) bo v pristoj-
nosti komunalnih upravljavcev, ki jim Mestna občina Novo
mesto določi pristojnost za upravljanje komunalnih infrastruk-
turnih omrežij na območju Mestne občine Novo mesto. Pre-
vzem v upravljanje se izvede po izvedbi rekonstrukcije in
izgradnji komunalnih naprav.

XII. PREHODNA DOLOČBA

24. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se ne sklepajo najem-

ne pogodbe za zemljišča in objekte na območju urejanja z
zazidalnim načrtom in se ohranja sedanja raba prostora.

Če Adria Mobil, d.o.o., v roku treh let ne bo realizirala
ZN na celotnem ali na delu območja tovarniškega komplek-
sa, je dolžna zemljišča vrniti občini, le-ta pa jih lahko odda
drugemu ponudniku po predhodnem javnem razpisu.

XIII. KONČNA DOLOČBA

25. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri organu Mestne

občine Novo mesto, pristojnem za urejanje naselij in drugih
posegov v prostor.

26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-37/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

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

4637. Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju
gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 30. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99 in 8/00), 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 10.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
44/95, 1/96, 9/99 – Odločba US, 56/99 in 22/00), 3.
člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01 in 11/02) in 7. ter
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 sprejel
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O D L O K
o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe distribucije zemeljskega plina

v Mestni občini Novo mesto

1. člen
V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe distri-

bucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto (Urad-
ni list RS, št. 18/02) se v 8. členu doda nov zadnji odsta-
vek, ki se glasi:

“Ob upoštevanju določb prejšnjih odstavkov tega člena
so k priključitvi na plinovodno omrežje izvajalca javne službe
zavezani vsi lastniki, upravljavci ali investitorji stavbe, katerih
novi objekt oziroma objekt, ki se dograjuje, predvideva letno
porabo do 5,000.000 m3 plina.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-11/2000
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

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

4638. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2002 v Mestni
občini Novo mesto

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/1994 in 17/1997) in 23. alinee 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/2001 in 44/2002), je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve 2002 v Mestni občini
Novo mesto

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2002 v
Mestni občini Novo mesto.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampa-
nje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko po-
večajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za

svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volil-
ne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer

skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu sve-
tu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev na dobljeni glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Me-
stne občine Novo mesto v roku 30 dni po predložitvi poroči-
la mestnemu svetu in računskemu sodišču.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006-09-2/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

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

4639. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni
občini Novo mesto

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/1994, 13/1998 – odločba US,
1/1999 – ZNIDC, 70/2000 in 51/2002) in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/2001 in 44/2002) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Mestni občini

Novo mesto

1
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati

za člane občinskega sveta, pripadajo od 26. 6. 2002 dalje
sredstva v največji višini, ki jo dopušča zakon, ki ureja finan-
ciranje političnih strank.

2
Političnim strankam se sredstva dodeljujejo mesečno

iz proračuna Mestne občine Novo mesto z nakazilom na
njihove transakcijske račune.

3
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o finan-

ciranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto, sprejet
na 25. seji dne 29. 3. 2001, ki je bil objavljen v Uradnem
listu, št. 40/2001.



Stran 10180 / Št. 92 / 30. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu, uporablja pa se od 26. 6. 2002 dalje.

Št. 403-05-1/2001-1600
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

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

4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izvenmestnega jedra) in predmestna središča

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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) in 16. člena Statuta Mestne obči-
ne Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne
10. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izvenmestnega jedra) in predmestna središča

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izvenmestnega
jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92,
32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 21/97, 35/97, 40/98,
38/99, 60/99, 96/00, 49/01 in 69/02 – v nadaljnjem
besedilu: odlok), nastale zaradi uskladitve z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 ter srednjeročnega  družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za
območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen 2000/1,
ki se nanaša na Urbanistično zasnovo Novega mesta ter
pobud lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč.

Kartografski del k odloku predstavlja čistoris vseh spre-
memb in dopolnitev odloka.

2. člen
V 37. členu odloka, v točki 5.11 Novogradnje pomož-

nih objektov na GE, za katere zadošča priglasitev del, se
četrta alinea dopolni tako, da se v celoti glasi:

– tlorisno velikost ima lahko le do 15 m2 oziroma naj-
več do 30 m2 pri individualnih stanovanjskih hišah in največ
do 60 m2 za potrebe kmetijstva, lovstva, športa in turizma,
če velikost parcele dopušča postavitev takšnega objekta, pri
čemer morajo biti zagotovljeni ustrezni požarnovarnostni od-
miki in vsi drugi pogoji, določeni s tem odlokom.

V 43. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij se:

(1) dodajo nova ureditvena območja z naslednjimi po-
goji:

II/B5-1 – Drejčetova pot
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I
3 – PREDISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I,

visoka največ P + 1

4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične
5 – POSEBNI POGOJI: možnost razširitve individualne

enote z združevanjem
objektov do treh enot po pogojih GE vrstnih hiš. Za

neposredne posege v
prostor je obvezno skupinsko urejanje celotnega ob-

močja.
II/B5-2 – Drejčetova pot
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I
3 – PREDISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I,

visoka največ P + 1
4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične
5 – POSEBNI POGOJI: možnost razširitve individualne

enote z združevanjem
objektov do treh enot po pogojih GE vrstnih hiš. Za

neposredne posege v
prostor je obvezno skupinsko urejanje celotnega ob-

močja. Obvezna je
navezava območja na Avšičevo ulico.
II/F4 – Kandijska cesta
1 – NAMEN UO: terciarne in kvartarne dejavnosti,

bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE
3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno sta-

novanjska ali poslovna stavba; visoka največ P+2,
4 – POMOŽNE STAVBE niso dovoljene, ravno tako

PRIZIDKI IN NADZIDAVE
5 – POSEBNI POGOJI: stavbni niz mora slediti obulič-

ni liniji le z enim dostopom do glavnih objektov. Novi objekti
in zunanja ureditev ne smejo posegati proti Kandijski cesti
več kot je obstoječe stanje. Razen dostopa do objektov so
nedovoljeni vsi posegi, ki bi pomenili povečanje stroškov v
zvezi z rekonstrukcijo Kandijske ceste.

(2) Spremenijo se merila in pogoji v:
II/J7 – Kotarjeva ulica
1 – NAMEN UO:
– bivanje;
– osnovna preskrba prebivalcev (trgovina na drobno,

osebne storitve)
PREDPISAN TIP UO: GE stanovanj v bloku
POMOŽNE STAVBE: garaže se lahko postavijo z

upoštevanjem enotne gradbene linije kot pritlični enotno
oblikovani objekti (z ravno ali položno streho, enotno kritino
in fasado); število garažnih mest in lokacijo objekta se dolo-
čita v postopku izdelave lokacijske dokumentacije ob prej
določenih pogojih in ob poprejšnjem soglasju vseh lastnikov
stanovanj.

V 44. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij se:

(1) doda novo ureditveno območje z naslednjimi po-
goji:

III/J21–1 – Mrzla dolina:
1 – NAMEN UO:
– bivanje;
– osnovna preskrba prebivalcev (trgovina na drobno,

osebne storitve)
2 – PREDPISAN TIP UO: GE stanovanj v bloku
3 – POSEBNI POGOJI: V okviru funkcionalnega zemlji-

šča objekta je potrebno zagotoviti po normativu določene
parkirne površine. Za neposredne posege v prostor je po-
trebno izdelati skupinsko lokacijsko dokumentacijo oziroma
posege načrtovati skupaj s posegi, ki še niso realizirani na
območju sprejetega zazidalnega načrta Mrzla dolina.

(2) spremenijo merila in pogoji v:
III/H4 – Volčičeva, Cesarjeva ulica
1 – NAMEN UO: bivanje
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2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH – osnovni tip
Omejitev se ukinja: V UO je do sprejetja PIN dovoljena

le prenova obstoječih stavb. Pomožnih stavb ni dovoljeno
graditi.

V 47. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij se spremenijo merila
in pogoji v:

VI/C5 – Gotna vas
1 – NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II
3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno-sta-

novanjska mestna stavba I
4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.
V 48. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in

pogoji za urejanje ureditvenih območij
se doda novo ureditveno območje z naslednjimi po-

goji:
VII/J21-1 – Križišče Ločna – J del
1 – NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti; biva-

nje
2 – PREDPISAN TIP GE: poslovna mestna stavba I ali

II, visoka največ P + 2
3 – DODATNI POGOJ: dostop do mora biti zagotovljen

preko ureditvene enote VII/J21.
V 49. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in

pogoji za urejanje ureditvenih območij se spremenijo merila
in pogoji v:

VIII/I7 – Krtinke
VIII/I8 – Špehek
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE
3 – OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti

zemljišč, gradnje novih in
dozidave obstoječih stavb niso dovoljene.
V 50. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in

pogoji za urejanje ureditvenih območij se:
(1) dodata novi ureditveni območji z naslednjimi pogoji:
“IX/B2-1“ – V. Bučna vas – ob novi Ljubljanski cesti
1 – NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I
3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno-sta-

novanjska ali poslovna
mestna stavba I, visoka največ P + 1
4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.
5 – OMEJITEV POSEGOV: do sprejetja lokacijskega

načrta Ljubljanska cesta
posegi v UO niso dovoljeni.
IX/H12 – D. Kamence
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH osnovni tip
3 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične
(2) spremenijo merila in pogoji v:
IX/H11 – D. Kamence
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH osnovni tip
3 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične
4 – POSEBNI POGOJI: možnost razširitve individualne

enote z združevanjem
objektov do treh enot po pogojih GE vrstnih hiš; za

neposredne posege v
prostor je obvezno skupinsko urejanje celotnega ob-

močja.
V 51. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in

pogoji za urejanje ureditvenih območij
se doda nova ureditvena območja z naslednjimi pogoji:
X/I13 – Smolenja vas

1 – NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti za potre-
be UP v okviru zmožnosti stavbnih

tipov ter pogoji bivalnega okolja
2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.
V 52. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in

pogoji za urejanje ureditvenih območij se spremenijo merila
in pogoji glede namembnosti v:

XI/I5 – Češča vas in XI/I7 – Češča vas, tako da se
doda pri:

1 – NAMEN UO: ……; terciarne dejavnosti

3. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se:
(1) spremeni območje urejanja s temi prostorskimi ure-

ditvenimi pogoji, in sicer v ureditvenem področju (UP) X –
Cikava/M.Slatnik/Smolenja vas za območje novega uredi-
tvenega območja (UO) X/I13 – Smolenja vas.

(2) poveča obseg ureditvenih območij:
– III/A2 – Šmihelska cesta
– IV/B8 – Regrča vas
– IV/B9 – Barončev hrib
– “IV/E2“ – Dom starejših občanov
– “IV/H5“ – Regrča vas
– “IV/H6“ – Regrča vas
– IV/H7 – Vidmarjeva ulica
– “IV/I1“ – Regrča vas
– V/J4 – Bršljin
– VI/H2 – Gočev hrib
– VIII/C5 – JV del Ločne
– VIII/C7 – Ločna -V
– “VIII/C7“ – Ločna – V
– VIII/F1 – Pionir
– VIII/H1 – Pod Trško goro
– “IX/C2“ – Nova kolonija – Z
– “IX/C3“ – V. Bučna vas
– IX/C7 – Nova kolonija – Z
– “IX/C9“ – Muhaber – S
– “IX/H3“ – D. Kamnence – subcenter
– IX/H11 – D. Kamence
– IX/I3 – Zajčice
– “IX/I7“ – Muhaber
– IX/I14 – V. Bučna vas
– IX/I15 – Muhaber
– X/G1 – Cikava
– XH6 – Mali Slatnik
– X/I10 – Mala Cikava
– X/I11 – Smolenja vas
– XI/H2 – Prečna
– XI/I5 – Češča vas
– XI/I7 – Češča vas.
(3) spremeni del ureditvenega območja:
– IX/N1 – D. Kamence.
(4) ukine ureditveno območje:
– “II/N3“ – Zagrebška cesta
– “IV/P5“ – Regrča vas/Regrške košenice
– “XI/O5“ – Prečna (URN)
– “ VII/N1“ – Križišče Ločna – J del
(5) zmanjša obseg ureditvenih območij:
– “II/R1“ – Trate
– II/S2 – Gotenski boršt
– “ III/N3“ – žel. postaja Kandija
– “III/R2“ – Zdole
– “IV/I3“ – Težka voda – S del (le v US z obstoječimi

GE)
– “IV/O3“ – Regrške njive
– “IV/O7“ – Regrča vas (le US brez GE)
– “IV/O8“ – Regrča vas (le US brez GE)
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– “IV/O9“ – Regrča vas
– IV/S2 – Regrške njive (izven US z obstoječimi GE)
– IV/S3 – Regrške njive
– IV/S4 – Barončev hrib
– “V/N4“ – V. Bučna vas
– “VI/R2“ – Jedinščica
– “VI/S1“ – Gotensko polje
– VII/G1 – Čistilne naprave Ločna
– “VIII/C4“ – Pod Trško goro
– “ VIII/N2“ – Ločna
– VIII/N3 – Ločna
– “VIII/O1“ – Na Dulah – V
– “VIII/O4“ – Ločna
– VIII/O5 – Ločna
– “IX/O3“ – D. Kamence
– “IX/O5“ – Muhaber
– “IX/O7“ – Tržič
– “IX/O8“ – Žabjak
– “IX/P1“ – V. Bučna vas
– “IX/P2“ – Pri studencu
– “IX/S1“ – V dolinah, Na Kamenci, Zajčice
– “IX/S3“ – Rudne
– “IX/Z1“ – Bršljinski potok – Hudo
– “IX/Z2“ – Bršljinski potok – Kamence
– “X/O2“ – Smolenja vas
– X/S1 – M. Cikava/Slatinske brezine
– X/Z1 – Šajser
– “XI/S3“ – Polje
– XI/S4 – Loke
– “XI/O1“ – D. Kamence.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-17/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

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

4641. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena
organizacija Novo mesto

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP, 66/93-
ZVDK, 45/94 – odločba US, 8/96-ZZ-A in 36/00-ZPDZC),
1. odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00-ZJS, 64/01 in 101/01 – odločba US), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993,
6/1994 – odločba US, 45/1994 – odločba US, 57/1994,
14/1995, 20/1995 – odločba US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/1996 – odločba US, 44/1996 – odločba US,
26/1997, 70/1997, 10/1998, 74/1998, 59/1999 –
odločba US, 70/2000, 87/2001 – Zsam-1 in 51/2002) in
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega

zavoda Vzgojno-varstvena organizacija
Novo mesto

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto s sedežem

Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: usta-
novitelj) za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšol-
skih otrok preoblikuje javni vzgojno-varstveni zavod Vzgojno-
varstveno organizacijo Novo mesto (Uradni list RS, št.
18/92, 3/98 in 1/01) v nov vzgojno-varstveni zavod z ime-
nom Vrtec Ciciban, Ragovska ulica 18, Novo mesto.

Ta odlok v nadaljevanju ureja statusna vprašanja novo-
oblikovanega Vrtca Ciciban, Ragovska ulica 18, Novo me-
sto (v nadaljevanju: zavod), nastalega s preoblikovanjem
Vzgojno-varstvene organizacije Novo mesto, in sicer ime in
sedež zavoda, njegov pečat, dejavnost, organe, zagotavlja-
nje sredstev in financiranje, pravice, obveznosti in odgovor-
nosti zavoda v pravnem prometu, medsebojne pravice in
obveznosti med ustanoviteljem in zavodom, javnost dela,
varovanje poslovne skrivnosti ter akte zavoda.

2. člen
Ustanoviteljske pravice zavoda izvršuje Občinski svet

Mestne občine Novo mesto, če ni z zakonom, s tem odlo-
kom ali posebnim odlokom drugače določeno.

Vse pravice, razen pravice iz 11. člena, 2. odstavka
26. člena in 27. člena tega odloka, izvršuje župan.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

3. člen
(Ime in sedež zavoda)

Ime zavoda je: Vrtec Ciciban, Ragovska ulica 18, Novo
mesto.

Skrajšano ime: Vrtec Ciciban.
Sedež zavoda je v Novem mestu, in sicer na naslovu

Ragovska ulica 18.

4. člen
(Enote vrtca)

V zavodu se za izvajanje programa za predšolske otro-
ke na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote vrtca:

1. Enota Ciciban, Ragovska ulica 18, Novo mesto,
2. Enota Labod, Seidlova cesta 33, Novo mesto,
3. Enota Bibe, Seidlova cesta 40, Novo mesto,
4. Enota Marjetica, Lešnica 15, Otočec ob Krki,
5. Enota Najdihojca, Mali Slatnik 6, Novo mesto,
6. Enota Kekec, Smrečnikova ulica 16, Novo mesto,
7. Bolnišnični oddelek Palček, Splošna bolnišnica No-

vo mesto.
Zavod lahko organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine

obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.

5. člen
(Vzgojno-varstvene družine)

Zavod lahko po potrebi v skladu z zakonom in podro-
bnejšimi določili ministra, pristojnega za predšolsko vzgojo,
organizira delo tudi v okviru vzgojno-varstvenih družin. Se-
dež in način dela v takšni enoti opredeli v pravilih zavoda.
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III. PEČAT ZAVODA

6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in

pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike
Slovenije, na obodu pa izpisano: Vrtec Ciciban, Ragovska
ulica 18, Novo mesto.

Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi
pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

7. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.101 Dejavnost vrtcev
Druge dejavnosti, ki jih lahko zavod opravlja in služijo

za izvajanje javne službe iz prejšnjega odstavka, so:
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– DB/17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen

oblačil
– DD/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
– DD/20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in

protja
– DE/21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in

kartona
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– DE/22.230 Knjigoveštvo
– DE/22.240 Priprava za tisk
– G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
– H/55.510 Dejavnost menz
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prire-

ditve
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– O/92.610 Obratovanje športnih objektov
– K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizij-

ske dejavnosti, davčno svetovanje
– O/93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
– I/60.220 Dejavnost taksistov
– I/60.211 Mestni in primestni potniški promet na re-

dnih linijah
– I/60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na re-

dnih linijah.

8. člen
Poleg v prejšnjem členu opredeljene dejavnosti oprav-

lja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti,
kot so:

– spodbuja in organizira interesno in  družbeno aktiv-
nost otrok in se v ta namen povezuje s starši, kulturnimi in
drugimi organizacijami ter ostalimi občani,

– skupaj s starši in drugimi uporabniki v krajevni skup-
nosti in občini razvija in organizira širše možnosti za aktiv-
nost otrok, učencev, druge mladine in občanov na področju
vzgoje, izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.

V. ORGANI ZAVODA

9. člen
(Organi zavoda)

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,

– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či zavod s pravili.

1. Svet zavoda

10. člen
(Sestava sveta zavoda)

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije pred-
stavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in
trije predstavniki staršev.

Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika
člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

11. člen
(Imenovanje predstavnikov ustanovitelja)

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Me-
stne občine Novo mesto.

12. člen
(Volitve predstavnikov delavcev)

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
na neposrednih in tajnih volitvah.

13. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v

svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe sveta in določi rokovnik za izvedbo
volitev ter določi tričlansko volilno komisijo, ki vodi postopek
izvolitve predstavnikov delavcev v svet. Volilna komisija pri-
pravi tudi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po
njegovem konstituiranju.

Sklep o razpisu se mora v zavodu javno objaviti na
običajen način.

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestni-
ki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.

14. člen
Kandidate izmed vseh delavcev zavoda za člane sveta

zavoda lahko predlagajo: vzgojiteljski zbor, reprezentativni
sindikati zavoda in zbor delavcev.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu
volitev, morajo biti pismeni s podpisi vseh predlagateljev in s
priloženimi pismenimi soglasji h kandidaturi vseh predlaga-
nih kandidatov.

15. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci,
ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.

Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima toliko glasov,
kolikor predstavnikov se voli. Na glasovnici se navedejo
imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo,
koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo
zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se
želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih
je potrebno izvoliti.
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Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovi-
ca delavcev zavoda.

16. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so

dobili največje število glasov. Če sta kandidata dobila enako
število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v
zavodu.

17. člen
(Volitve predstavnikov staršev)

Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev
zavoda izmed sebe.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži vsaj polovica čla-
nov sveta staršev.

Voli se z glasovnicami, in sicer tako, da ima vsak član
sveta staršev toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli.
Glede veljavnosti glasovnic se smiselno uporabljajo določbe
tega odloka, ki opredeljujejo način volitev predstavnikov
delavcev.

Za člane sveta so izvoljeni kandidati, ki so dobili najve-
čje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število
glasov, se ponovno glasuje samo o teh dveh kandidatih, pri
čemer je za člana sveta izvoljen tisti, ki dobi več glasov.

18. člen
(Mandatna doba)

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
Član sveta zavoda je lahko ponovno imenovan oziroma

izvoljen največ dvakrat zaporedoma.

19. člen
(Konstituiranje sveta zavoda)

Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo
predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od
tega dneva začne teči mandat sveta zavoda.

Prvo sejo zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predse-
dnik sveta zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziro-
ma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda
vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši novoizvoljeni
oziroma novoimenovani član sveta zavoda.

Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta
zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sve-
ta zavoda.

20. člen
(Predčasen potek mandata člana sveta zavoda)

Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom
dobe, za katero je imenovan oziroma izvoljen, če:

– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Predstavniku staršev preneha mandat tudi z dnem, ko

preneha njenemu oziroma njegovemu otroku status udele-
ženca predšolske vzgoje v zavodu.

Predstavnike ustanovitelja ustanovitelj razreši poleg
vseh ostalih razlogov, če ne spoštujejo in ne delujejo v
skladu z navodili občinskega sveta.

Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenova-
nje pristojni organ na način in po postopku, določenem za
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prve-
ga odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel

mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in ime-
nuje tričlansko komisijo v skladu z devetim členom tega
odloka.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini
članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot 6
mesecev.

Mandat morebitnega nadomestnega člana sveta zavo-
da se izteče s prenehanjem mandata preostalih članov sveta
zavoda.

21. člen
(Pristojnosti sveta zavoda)

Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon,
še naslednje pristojnosti:

– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-
nosti,

– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih
vprašanjih,

– po potrebi natančneje določi postopek volitev delav-
cev v svet zavoda.

2. Ravnatelj

22. člen
(Ravnatelj, pomočnik ravnatelja)

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavo-
da. Način imenovanja, razrešitve ter pravice in dolžnosti
ravnatelja določa zakon. Mandat ravnatelja traja pet let.

V zavodu se imenuje eden ali več pomočnikov ravnate-
lja v skladu z zakonom. Pravice in dolžnosti pomočnika
ravnatelja določi ravnatelj.

23. člen
(Vodja enote vrtca)

Enoto vrtca vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za
katere ga pismeno pooblasti ravnatelj.

3. Strokovni organi

24. člen
(Strokovna organa zavoda)

Strokovna organa zavoda sta:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
Sestavo in naloge obeh strokovnih organov določa

zakon.

4. Svet staršev

25. člen
(Sestava, volitve in naloge sveta staršev)

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na rodi-
teljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Naloge sveta staršev določa zakon.

VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

26. člen
(Sredstva za opravljanje dejavnosti zavoda)

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-
mičnine in premičnine oziroma opremo, ki so jo do uvelja-
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vitve tega odloka uporabljale za opravljanje registrirane
dejavnosti enote, ki sestavljajo s tem odlokom ustanovljeni
zavod.

Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovi-
telja, z njo pa upravlja zavod. Zavod lahko prosto razpolaga
s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem
pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod
lahko prostore v času, ko jih sam ne uporablja, odda v
najem.

Zavod je dolžan upravljati premoženje ustanovitelja s
skrbnostjo dobrega gospodarja.

27. člen
(Način pridobivanja sredstev zavoda)

Zavod pridobiva sredstva za delo iz proračuna ustano-
vitelja in iz državnega proračuna v skladu z zakoni in statu-
tom Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, za
nadstandardne storitve pa z darili, donacijami, lahko pa tudi
iz drugih virov v skladu z zakonom.

Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se
določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda
na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz
letnega delovnega načrta zavoda.

28. člen
(Presežek sredstev zavoda)

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov, oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skla-
du s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stro-
škov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem
soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

29. člen
(Pravni promet in odgovornost zavoda)

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prome-
tu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, sa-
mostojno.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s
26. in 27. členom tega odloka.

Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.

30. člen
Zavod lahko organizira za potrebe pravnih in fizičnih

oseb, ki opravljajo dejavnost predšolske vzgoje kot svojo
glavno dejavnost skupne službe, in sicer za administrativna,
vzdrževalna, kuharska, čistilna dela in dela pralnice ter dru-
ga podobna potrebna dela za normalno izvajanje vzgojno-
izobraževalnega procesa.

Zavod in osebe iz prejšnjega odstavka uredijo medse-
bojna razmerja s pogodbo samostojno.

Osebe, odgovorne za vodenje predpisanih knjig, evi-
denc in druge dokumentacije, so dolžne knjige in evidence
ter drugo dokumentacijo voditi in hraniti za vsak zavod loče-
no oziroma posebej.

Ustanovitelj je dolžan obveznosti zavoda iz tega člena
upoštevati pri letnem načrtovanju sredstev, ki jih nameni za
opravljanje dejavnosti zavoda.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

31. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– zagotavlja sredstva v skladu s 27. členom tega odlo-

ka,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslo-

vanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki
so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

IX. JAVNOST DELA

32. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in

javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgoj-

no-izobraževalnemu delu zavoda starši in predstavniki javno-
sti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon
oziroma drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.

Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti ravnatelj.

X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

33. člen
Ravnatelj zavoda in drugi delavci zavoda morajo varo-

vati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi
seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
so določeni za poslovno skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija.

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

34. člen
(Pravila in drugi splošni akti zavoda)

Zavod v zadevah, ki jih ne ureja zakon ali ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi določili,
uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
uredi druge zadeve, če tako določa zakon ali ta odlok.
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35. člen
(Pristojnost za sprejem splošnih aktov zavoda)

Splošne akte zavoda iz drugega odstavka prejšnjega
člena sprejme svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojno-
sti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Funkcijo ravnatelja Vrtca Ciciban do poteka mandata

opravlja dosedanja ravnateljica Vzgojno-varstvene organiza-
cije Novo mesto.

37. člen
Prerazporeditev kadra s tem odlokom preoblikovane

Vzgojno-varstvene organizacije Novo mesto med Vrtec Cici-
ban ter Vrtec Pedenjped se opravi na podlagi števila oddel-
kov v šolskem letu 2002/03 v skladu s predpisi o normativih
in kadrovskih pogojih za dejavnost predšolske vzgoje.

Ravnateljica dosedanje Vzgojno-varstvene organizacije
Novo mesto skupaj z vršilcem dolžnosti ravnatelja Vrtca Pe-
denjped opravi razporeditev strokovnih delavcev in drugih
delavcev, katerih delo ni neposredno povezano z vzgojno-
izobraževalnim delom. Postopek razporeditve delavcev se
zaključi najkasneje do 1. 12. 2002. Delavci, razporejeni na
delovna mesta v novoustanovljenem Vrtcu Pedenjped, skle-
nejo delovno razmerje z dnem 1. 1. 2003, do tega dne
ostanejo v delovnem razmerju v Vzgojno-varstveni organiza-
ciji Novo mesto.

38. člen
Vrtec Ciciban je pravni naslednik javnega vzgojno-var-

stvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo me-
sto, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Novem mestu pod reg. št. 1/0088/00 in prevzame vse
pravice in obveznosti tega zavoda.

Delitvena bilanca med s tem odlokom preoblikovano
Vzgojno-varstveno organizacijo Novo mesto (sedaj Vrtec Ci-
ciban) in novoustanovljenim Vrtcem Pedenjped se opravi po
zaključnem računu Vzgojno-varstvene organizacije Novo me-
sto.

39. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavo-

da v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/92, 3/98 in
1/01) se uporablja do 31. 12. 2002, s tem dnem preneha
njegova veljavnost.

40. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.

Št. 015-05-35/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

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

4642. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP,
66/93-ZVDK, 45/94 – odločba US, 8/96-ZZ-A in 36/00-
ZPDZC), 1. odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96, 23/96, 22/00-ZJS, 64/01 in 101/01 – odločba
US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/1993, 6/1994 – odločba US, 45/1994 –
odločba US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/1996 – odločba US,
44/1996 – odločba US, 26/1997, 70/1997, 10/1998,
74/1998, 59/1999 – odločba US, 70/2000, 87/2001
– Zsam-1 in 51/2002) in 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občin-
ski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega

zavoda Vrtec Pedenjped

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto s sedežem

Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: usta-
novitelj) ustanavlja za izvajanje javne službe vzgoje in varstva
predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod z imenom:
Vrtec Pedenjped, Šegova ulica 22, Novo mesto (v nadalj-
njem besedilu: zavod).

2. člen
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Mestne

občine Novo mesto, če ni z zakonom, s tem odlokom ali
posebnim odlokom drugače določeno.

Vse pravice, razen pravice iz 11. člena, 2. odstavka
26. člena in 27. člena tega odloka, izvršuje župan.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

3. člen
(Ime in sedež zavoda)

Ime zavoda je: Vrtec Pedenjped, Šegova ulica 22,
Novo mesto.

Skrajšano ime: Vrtec Pedenjped.
Sedež zavoda je v Novem mestu, in sicer na naslovu

Šegova ulica 22.

4. člen
(Enote vrtca)

V zavodu se za izvajanje programa za predšolske otro-
ke na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote vrtca:

1. Enota Pedenjped, Šegova ul. 22, Novo mesto,
2. Enota Rdeča kapica, Šegova ul. 5, Novo mesto,
3. Enota Metka, Kettejev drevored 5, Novo mesto,
4. Enota Videk, Foersterjeva ulica 12, Novo mesto,
5. Enota Ostržek, Ul.Danila Bučarja 2, Novo mesto,
6. Enota Pikapolonica, Brezje 12, Novo mesto.
Zavod lahko organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine

obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
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5. člen
(Vzgojno-varstvene družine)

Zavod lahko po potrebi v skladu z zakonom in podro-
bnejšimi določili ministra, pristojnega za predšolsko vzgojo,
organizira delo tudi v okviru vzgojno-varstvenih družin. Se-
dež in način dela v takšni enoti opredeli v pravilih zavoda.

III. PEČAT ZAVODA

6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in

pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike
Slovenije, na obodu pa izpisano: Vrtec Pedenjped, Šegova
ulica 22, Novo mesto.

Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi
pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

7. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.101 Dejavnost vrtcev
Druge dejavnosti, ki jih lahko zavod opravlja in služijo

za izvajanje javne službe iz prejšnjega odstavka, so:
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– DB/17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen

oblačil
– DD/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
– DD/20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in

protja
– DE/21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in

kartona
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– DE/22.230 Knjigoveštvo
– DE/22.240 Priprava za tisk
– G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
– H/55.510 Dejavnost menz
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– O/92.610 Obratovanje športnih objektov
– K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizij-

ske dejavnosti, davčno svetovanje
– O/93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
– I/60.220 Dejavnost taksistov
– I/60.211 Mestni in primestni potniški promet na re-

dnih linijah
– I/60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na re-

dnih linijah

8. člen
Poleg v prejšnjem členu opredeljene dejavnosti oprav-

lja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti,
kot so:

– spodbuja in organizira interesno in  družbeno aktiv-
nost otrok in se v ta namen povezuje s starši, kulturnimi in
drugimi organizacijami ter ostalimi občani,

– skupaj s starši in drugimi uporabniki v krajevni skup-
nosti in občini razvija in organizira širše možnosti za aktiv-
nost otrok, učencev, druge mladine in občanov na področju
vzgoje, izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.

V. ORGANI ZAVODA

9. člen
(Organi zavoda)

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či zavod s pravili.

1. Svet zavoda

10. člen
(Sestava sveta zavoda)

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije pred-
stavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in
trije predstavniki staršev.

Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika
člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

11. člen
(Imenovanje predstavnikov ustanovitelja)

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Me-
stne občine Novo mesto.

12. člen
(Volitve predstavnikov delavcev)

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
na neposrednih in tajnih volitvah.

13. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v

svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe sveta in določi rokovnik za izvedbo
volitev ter določi tričlansko volilno komisijo, ki vodi postopek
izvolitve predstavnikov delavcev v svet. Volilna komisija pri-
pravi tudi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po
njegovem konstituiranju.

Sklep o razpisu se mora v zavodu javno objaviti na
običajen način.

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestni-
ki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.

14. člen
Kandidate izmed vseh delavcev zavoda za člane sveta

zavoda lahko predlagajo: vzgojiteljski zbor, reprezentativni
sindikati zavoda in zbor delavcev.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu
volitev, morajo biti pismeni s podpisi vseh predlagateljev in s
priloženimi pismenimi soglasji h kandidaturi vseh predlaga-
nih kandidatov.

15. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci,
ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.

Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima toliko glasov,
kolikor predstavnikov se voli. Na glasovnici se navedejo
imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo,
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koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo
zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se
želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih
je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovi-
ca delavcev zavoda.

16. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so

dobili največje število glasov. Če sta kandidata dobila enako
število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v
zavodu.

17. člen
(Volitve predstavnikov staršev)

Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev
zavoda izmed sebe.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži vsaj polovica čla-
nov sveta staršev.

Voli se z glasovnicami, in sicer tako, da ima vsak član
sveta staršev toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli.
Glede veljavnosti glasovnic se smiselno uporabljajo določbe
tega odloka, ki opredeljujejo način volitev predstavnikov
delavcev.

Za člane sveta so izvoljeni kandidati, ki so dobili najve-
čje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število
glasov, se ponovno glasuje samo o teh dveh kandidatih, pri
čemer je za člana sveta izvoljen tisti, ki dobi več glasov.

18. člen
(Mandatna doba)

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
Član sveta zavoda je lahko ponovno imenovan oziroma

izvoljen največ dvakrat zaporedoma.

19. člen
(Konstituiranje sveta zavoda)

Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo
predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od
tega dneva začne teči mandat sveta zavoda.

Prvo sejo zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predse-
dnik sveta zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziro-
ma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda
vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši novoizvoljeni
oziroma novoimenovani član sveta zavoda.

Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta
zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sve-
ta zavoda.

20. člen
(Predčasen potek mandata člana sveta zavoda)

Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom
dobe, za katero je imenovan oziroma izvoljen, če:

– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Predstavniku staršev preneha mandat tudi z dnem, ko

preneha njenemu oziroma njegovemu otroku status udele-
ženca predšolske vzgoje v zavodu.

Predstavnike ustanovitelja ustanovitelj razreši poleg
vseh ostalih razlogov, če ne spoštujejo in ne delujejo v
skladu z navodili občinskega sveta.

Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenova-
nje pristojni organ na način in po postopku, določenem za
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prve-
ga odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in ime-
nuje tričlansko komisijo v skladu z devetim členom tega
odloka.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini
članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot
6 mesecev.

Mandat morebitnega nadomestnega člana sveta zavo-
da se izteče s prenehanjem mandata preostalih članov sveta
zavoda.

21. člen
(Pristojnosti sveta zavoda)

Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon,
še naslednje pristojnosti:

– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-
nosti,

– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih
vprašanjih,

– po potrebi natančneje določi postopek volitev delav-
cev v svet zavoda.

2. Ravnatelj

22. člen
(Ravnatelj, pomočnik ravnatelja)

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavo-
da. Način imenovanja, razrešitve ter pravice in dolžnosti
ravnatelja določa zakon. Mandat ravnatelja traja pet let.

V zavodu se imenuje eden ali več pomočnikov ravnate-
lja v skladu z zakonom. Pravice in dolžnosti pomočnika
ravnatelja določi ravnatelj.

23. člen
(Vodja enote vrtca)

Enoto vrtca vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za
katere ga pismeno pooblasti ravnatelj.

3. Strokovni organi

24. člen
(Strokovna organa zavoda)

Strokovna organa zavoda sta:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
Sestavo in naloge obeh strokovnih organov določa

zakon.

4. Svet staršev

25. člen
(Sestava, volitve in naloge sveta staršev)

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na rodi-
teljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Naloge sveta staršev določa zakon.
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VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

26. člen
(Sredstva za opravljanje dejavnosti zavoda)

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-
mičnine in premičnine oziroma opremo, ki so jo do uveljavi-
tve tega odloka uporabljale za opravljanje registrirane dejav-
nosti enote, ki sestavljajo s tem odlokom ustanovljeni zavod.

Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovi-
telja, z njo pa upravlja zavod. Zavod lahko prosto razpolaga
s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa
samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko
prostore v času, ko jih sam ne uporablja, odda v najem.

Zavod je dolžan upravljati premoženje ustanovitelja s
skrbnostjo dobrega gospodarja.

27. člen
(Način pridobivanja sredstev zavoda)

Zavod pridobiva sredstva za delo iz proračuna ustano-
vitelja in iz državnega proračuna v skladu z zakoni in statu-
tom Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, za
nadstandardne storitve pa z darili, donacijami, lahko pa tudi
iz drugih virov v skladu z zakonom.

Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se
določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda
na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz
letnega delovnega načrta zavoda.

28. člen
(Presežek sredstev zavoda)

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov, oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skla-
du s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stro-
škov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem
soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

29. člen
(Pravni promet in odgovornost zavoda)

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prome-
tu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, sa-
mostojno.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s
26. in 27. členom tega odloka.

Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.

30. člen
Zavod lahko organizira za potrebe oseb, ki opravljajo

dejavnost predšolske vzgoje kot svojo glavno dejavnost sku-
pne službe, in sicer za administrativna, vzdrževalna, kuhar-
ska, čistilna dela in dela pralnice ter druga podobna potre-
bna dela za normalno izvajanje vzgojno-izobraževalnega pro-
cesa.

Zavod in osebe iz prejšnjega odstavka uredijo medse-
bojna razmerja s pogodbo samostojno.

Osebe, odgovorne za vodenje predpisanih knjig, evi-
denc in druge dokumentacije, so dolžne knjige in evidence
ter drugo dokumentacijo voditi in hraniti za vsak zavod loče-
no oziroma posebej.

Ustanovitelj je dolžan obveznosti zavoda iz tega člena
upoštevati pri letnem načrtovanju sredstev, ki jih nameni za
opravljanje dejavnosti zavoda.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

31. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– zagotavlja sredstva v skladu s 27. členom tega odlo-

ka,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslo-

vanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki
so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

IX. JAVNOST DELA

32. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in

javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgoj-

no-izobraževalnemu delu zavoda starši in predstavniki javno-
sti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon
oziroma drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.

Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

33. člen
Ravnatelj zavoda in drugi delavci zavoda morajo varo-

vati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi
seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
so določeni za poslovno skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija.

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

34. člen
(Pravila in drugi splošni akti zavoda)

Zavod v zadevah, ki jih ne ureja zakon ali ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi določili,
uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.
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Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
uredi druge zadeve, če tako določa zakon ali ta odlok.

35. člen
(Pristojnost za sprejem splošnih aktov zavoda)

Splošne akte zavoda iz drugega odstavka prejšnjega
člena sprejme svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojno-
sti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Priprave za začetek dela zavoda opravi pod nadzor-

stvom ustanovitelja vršilec dolžnosti ravnatelja, ki ga s po-
sebnim sklepom imenuje Občinski svet Mestne občine No-
vo mesto. Vršilec dolžnosti ravnatelja mora imeti strokovno
izobrazbo, ki je določena za ravnatelje z zakonom.

Vršilec dolžnosti ravnatelja opravlja naloge ravnatelja,
dokler svet zavoda ne imenuje ravnatelja zavoda po postop-
ku, ki ga določa zakon.

Vršilec dolžnosti ravnatelja izvede v okviru nalog iz prej-
šnjega odstavka tudi vpis zavoda v sodni register pristojnega
sodišča v Novem mestu in v razvid zavodov vzgoje in izobra-
ževanja pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo.

37. člen
Razporeditev kadra preoblikovane Vzgojno-varstvene

organizacije Novo mesto med Vrtec Ciciban in Vrtec Pede-
njped se opravi na podlagi števila oddelkov v šolskem letu
2002/03 v skladu s predpisi o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Vršilec dolžnosti ravnatelja je pooblaščen, da skupaj z
ravnateljem Vzgojno-varstvene orgnizacije Novo mesto opravi
razporeditev strokovnih in drugih delavcev, katerih delo ni
neposredno povezano z vzgojno-izobraževalnim delom. Po-
stopek določanja delavcev in sklepanja pogodb o zaposlitvi
teh delavcev se zaključi najkasneje do 1. 12. 2002. Delov-
na razmerja v Vrtcu Pedenjped se sklenejo z dnem 1. 1.
2003, do tedaj ostanejo delavci v delovnem razmerju v
Vzgojno-varstveni organizaciji Novo mesto.

38. člen
Svet zavoda kot organ zavoda se mora konstituirati

najkasneje do 30. 1. 2003. Takoj po konstituiranju se zač-
ne postopek za imenovanje ravnatelja.

Vršilec dolžnosti ravnatelja izpelje vse naloge iz svoje
pristojnosti, da zagotovi pravočasen postopek volitev sveta
zavoda in drugih organov.

39. člen
Delitvena bilanca med z odlokom preoblikovanega jav-

nega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organi-
zacija Novo mesto (sedaj Vrtec Ciciban) in s tem odlokom
ustanovljenim Vrtcem Pedenjped se opravi po zaključnem
računu Vzgojno-varstvene organizacije Novo mesto.

40. člen
Vrtec Pedenjped začne opravljati svojo dejavnost v skla-

du z zakonom in s tem odlokom s 1. 1. 2003.

41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.

Št. 015-05-36/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

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

4643. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Razvojno
izobraževalni center Novo mesto

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP, 66/93-
ZP, 66/93-ZVDK, 45/99 – odločba US, 8/96-ZZ-A in
36/00-ZPDZC) 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 12/96) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne
10. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Razvojno izobraževalni center

Novo mesto

1. člen
Ta odlok določa spremembe Odloka o ustanovitvi jav-

nega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
(Uradni list RS, št. 31/98) (v nadaljevanju: odlok).

2. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se po novem

glasi:
“Zavod se registrira za opravljanje naslednjih dejavno-

sti:
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje.
Zavod lahko registrira kot dopolnilne dejavnosti tudi

naslednje dejavnosti:
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških

šol
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z

motnjami v razvoju
M/80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje
M/80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izo-

braževanje
M/80.301 Višje strokovno izobraževanje
M/80.410 Dejavnost vozniških šol
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
DE/22.230 Knjigoveštvo
DE/22.240 Priprava za tisk
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.400 Točenje pijač
H/55.510 Dejavnost menz
K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi in sveto-

vanje
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju  družboslovja
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K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja de-

lovna sile
K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.872 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
N/85. 143 Druge zdravstvene dejavnosti, d. n.
N/85.329 Druge socialne dejavnosti
O/91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.511 Dejavnost knjižnic.“

3. člen
Peta alineja 12. člena odloka se spremeni tako, da se

po novem glasi: “Zaproša ustanovitelja in pristojni strokovni
organ zavoda za mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja
zavoda“.

4. člen
Prvi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da

se beseda “ustanovitelja“ zamenja z besedo “pristojnega
ministra“.

Drugi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da
se besedna zveza “4 leta“ zamenja z besedno zvezo “5 let“.

5. člen
V 23. členu odloka se beseda “polletna“ zamenja z

besedo “letna“.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-40/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

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

4644. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega  družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 1998 in 1999

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) na 42. seji dne 10. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

in srednjeročnega  družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta

1990 za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 1998 in 1999

1. člen
(Uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000 za območje Mestne občine
Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88,
6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92,
58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98,
21/99, 59/99, 63/99, 92/99 in 52/00) in srednjeročne-
ga  družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo
mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89,
15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92,
28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93,
69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95,
11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98,
21/99, 59/99, 63/99, 92/99 in 52/00) – v nadaljnjem
besedilu: dolgoročni in srednjeročni plan Mestne občine
Novo mesto, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe
in programsko zasnovo za avtocesto na odseku Hrastje –
Lešnica.

2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

(1) Besedilo v poglavju 3.1.3.3. Promet in zveze, v
odstavku Cestni promet: se spremeni tako, da se za prvim
odstavkom doda še naslednje besedilo:

Predvidena je izgradnja avtoceste Ljubljana – Obrežje,
ki na odseku Hrastje – Lešnica poteka večinoma po obmo-
čju Mestne občine Novo mesto. Na območju Mestne obči-
ne Novo mesto sta predvidena dva priključka, in sicer “Novo
mesto – zahod“ in “Novo mesto – vzhod“.

Odsek je posebej pomemben za gospodarsko in pro-
storsko integracijo širše dolenjske regije ter jugovzhodnega
dela širše ljubljanske regije, saj prevzema največji del ce-
stnega prometa med razvojnimi središči teh dveh regij. Na
tem odseku se na avtocesto priključujejo prečne povezave
dolin Save in Krke, ima pa tudi pomembno vlogo pri povezo-
vanju turističnih zmogljivosti tega območja, ki temeljijo na
termalno-zdraviliških, kulturnih in izletniških potencialih. Dol-
žina celotnega odseka avtoceste (po območju Občine Mirna
Peč in Mestne občine Novo mesto) je 7,770 km in prevze-
ma funkcijo obstoječe H1, ki se po izgradnji prekategorizira.

(2) V kartografskem delu dolgoročnega plana se vsebi-
na karte Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in obmo-
čij za poselitev v merilu 1:25000 dopolni s traso avtoceste
na odseku Hrastje – Lešnica na delu, ki poteka po območju
Mestne občine Novo mesto.

(3) V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu
je na kartah PKN v merilu 1:5000 Novo mesto 15, 16, 26,
27, 28 in 37 prikazana meja območja lokacijskega načrta s
predvidenimi posegi:

– na območju kmetijskih zemljišč
– na območju gozdnih zemljišč
– na ureditvena območja naselij in območja razpršene

gradnje
– na zavarovana območja naravne in kulturne dedi-

ščine
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3. člen
(Spremembe in dopolnitve  družbenega plana)

(1) Besedilo poglavja 4.11. Promet in zveze, v točki
4.11.2. Ceste se spremeni tako, da se v prvem odstavku na
koncu doda nova alinea:

– “avtocesto Ljubljana – Obrežje na odseku Hrastje –
Lešnica”

(2) Besedilo poglavja 6.4. Načini urejanja prostora se
spremeni tako, da se v osmem odstavku tabela pod naslo-
vom V obdobju 1986-1990 so predvidene naslednje faze
planskih aktivnosti po posameznih področjih dopolni v
točki 2. PROMET IN ZVEZE, 2.2. Cestno omrežje z:

Krajevna Naziv Vrsta Planske
skupnost PIN faze

Občina Novo mesto avtocesta Ljubljana – Obrežje LN C
odsek Hrastje – Lešnica

(3) Besedilo poglavja 6.6. Kartografski del in pro-
gramske zasnove se spremeni tako, da se na koncu doda
besedilo:

PROGRAMSKE ZASNOVE ZA LOKACIJSKI NAČRT ZA
AVTOCESTO NA ODSEKU HRASTJE – LEŠNICA

1. Opredelitev območja urejanja
Avtocesta na odseku Hrastje – Lešnica poteka po ob-

močju Mestne občine Novo mesto v delu od naselja Selo pri
Zagorici do območja med naseljema Mačkovec in Lešnica.
Ureditveno območje obsega zemljišča cestnega sveta avto-
ceste, površine za prestavitve, novogradnje in ureditve in-
frastrukturnih objektov in naprav, površine potrebne za pre-
oblikovanje reliefa in renaturacije površin. Odsek meri v
dolžino 7,770 km, skupaj s priključkoma, avtocestno bazo
in deviacijami pa obsega približno 140 ha.

2. Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba
površin

Opis območja
Obstoječa raba površin na širšem območju, po kate-

rem poteka avtocesta, je večinoma v kmetijski rabi, delno
poteka po gozdnih in drugih površinah.

Odsek avtoceste se prične pri naselju Zagorica in po-
teka preko kmetijskih površin vzporedno obstoječi hitri ce-
sti. V nadaljevanju preide v koridor ceste H 1 in se prične
postopno poglabljati in poteka v gozdu. Na vrhu Karteljev-
skega klanca poteka v pokritem vkopu, prične pa se tudi
dvigovati na višino terena. Sledi izvennivojski priključek “No-
vo mesto – zahod“. V tem delu avtocesta poteka pretežno
po gozdu in bolj ali manj vzporedno cesti H 1. V km 5,4 je na
severni strani avtoceste predvidena avtocestna baza in v
nadaljevanju izvennivojski priključek “Novo mesto – vzhod“,
ki je lociran nekoliko zahodneje od sedanjega priključka na
Mačkovcu. Nato avtocesta zopet prečka cesto H1 in preko
kmetijskih površin poteka proti vzhodu ter severno od Mač-
kovca v viaduktu prečka dolino. Obravnavani odsek trase se
zaključi v km 7,770, z bodočo navezavo na odsek Lešnica –
Kronovo, začasno pa je predvidena predvidena navezava na
obstoječo cesto H1.

Prečni prerez avtoceste je zasnovan kot štiri pasovna
cesta s širino vozišča 3,75 m, z robnima pasovoma ob
prehitevalnem pasu, dvema odstavnima pasovoma, dvema
ločilnima pasovoma in dvema bankinama, v skupni širini
26,60 m.

Vse prometne povezave, ki jih poseg prekinja, se nad-
omestijo z novimi, prav tako vsi prekinjeni dostopi do obde-
lovalnih površin in drugih območij ob avtocesti. Obstoječa
hitra cesta (H1) bo zaradi posega prestavljena v delu Karte-
ljevskega klanca, ter na območju priključka “Novo mesto –
vzhod“.

Zaradi gradnje avtoceste je treba odstraniti oziroma
odkupiti naslednje objekte:

kozolci
– na parc. št. 934/1, k.o. Zagorica; tangiran z deviaci-

jo 1-2 v profilu deviacije P44
– na parc. št. 785, k.o. Zagorica; tangiran s traso

avtoceste v profilu avtoceste P57
– na parc. št. 1017, k.o. Zagorica; tangiran z deviacijo

1-3 v profilu deviacije P3
– na parc. št. 2116, k.o. Ždinja vas; tangiran s traso

avtoceste v profilu avtoceste P324
– na parc. št. 2251, k.o. Ždinja vas; tangiran z deviaci-

jo 1-13 v profilu deviacije P9
– na parc. št. 2205, k.o. Ždinja vas; tangiran z deviaci-

jo 1-13 v profilu deviacije P19 lesena lopa
– na parc. št. 2247, k.o. Ždinja vas; tangiran s traso

avtoceste v profilu avtoceste P335 stanovanjski objekt Mač-
kovec 4 in pomožni objekti

– na parc. št. 2360/2, 2360/3 in 2360/4, k.o. Ždi-
nja vas; tangiran z deviacijo 1-12 v profilu deviacije P101
stanovanjski objekt Šmarješka cesta 68

– na parc. št. 363, 465 in 2364, k.o. Ždinja vas;
tangiran z deviacijo 1-12 v profilu deviacije P107.

Poleg navedenih objektov se zaradi izgradnje avtoce-
ste ruši tudi del obstoječe ceste H1 nad Mačkovcem, ker
bo promet stekel po novi vpadni in priključni cesti. H1 se
ruši tudi v delu ob avtocesti (od km 7,4 do km 7,8).

Objekti
Na trasi avtoceste bo zgrajen en viadukt (Mačkovec),

pokriti vkop na vrhu Karteljevskega klanca, 2 podvoza, 3
nadvozi, 1 prepust za regulacijo Karteljevskega potoka in
trije armiranobetonski oporni oziroma podporni zidovi.

3. Zasnova infrastrukturnih omrežij in naprav
Za vse prestavitve in zaščite vodov komunalnega in

energetskega omrežja ter omrežja zvez, ki jih povzroča pred-
videna gradnja avtoceste, so bile izdelane posebne strokov-
ne podlage, ki določajo mikrolokacijo prestavitev in tehnič-
ne rešitve upoštevaje predhodno postavljene pogoje uprav-
ljalcev.

Meteorna kanalizacija
Kontroliran sistem odvodnje meteornih voda je urejen

za celotno traso avtoceste in priključke ter za deviacije 1-6,
1-11 ter del deviacije 1-12 med severno obvoznico Novega
mesta in deviacijo 1-11. Meteorne vode z vozišča se vodi do
zadrževalnikov/usedalnikov preko vodotesne kanalizacije ali
jarkov, tesnjenih z glino (ali brez tesnjenja, če ležijo le-ti v
glinenih slojih).

Zaradi odvodnje vode iz zadrževalnikov se izvedejo
sledeči kanali:

– kanal iz zadrževalnika 6
– kanal iz zadrževalnika 7
– kanal iz zadrževalnika 8
– kanal iz zadrževalnika 11.
Zadrževalniki
Za zaščito odvodnika meteornih vod s cestišča so pred-

videni naslednji zadrževalniki/usedalniki:
– Z0 – Med avtocesto in deviacijo 1-2, levo ob deviaci-

ji 1-2 v km 0,1+80
– Z1 – desno ob avtocesti v km 0,6 ob deviaciji 1-2
– Z2 – desno ob avtocesti v km 1,3.
– Z3 – desno ob avtocesti v km 3,6.
– Z4 – desno ob avtocesti v km 4,6.
– Z5 – desno ob avtocesti v km 5,3.
– Z6 – levo ob deviaciji 1-11 v km deviacije 0,7+60.
– Z7 – desno ob avtocesti v km 6,8.
– Z8 – desno ob avtocesti v km 7,7+20.
– Z9 – desno ob deviaciji 1-6 v km deviacije 0,9+20.
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– Z10 – levo ob deviaciji 1-12 v km deiacije 0,1.
– Z11 – v krožnem križišču na deviaciji 1-12.
Fekalna kanalizacija
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev predvidenih

v lokacijskem načrtu, je treba prestaviti ali prilagoditi nasled-
nje kanalizacijske objekte in naprave:

– Fekalna kanalizacija d 20 cm levo ob deviaciji 1-13
od profila deviacije P1 do križanja z avtocesto pod viaduk-
tom 6-1 v km 6+894

– Izvede se novoprojektirana fekalna kanalizacija d 20
cm, ki poteka od upravne zgradbe avtocestne baze Novo
mesto do novoprojektirane greznice

Vodovod
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev predvidenih

v lokacijskem načrtu, je potrebno prestaviti ali prilagoditi
oziroma zgraditi naslednje vodovode:

– D 90 mm desno ob glavni cesti H1 med profili avto-
ceste P1-15m in P3+8m

– D 90 mm levo od deviaciji 1-1 med profili deviacije
P1-2m in P3+2m

– D 500 mm desno od deviaciji 1-12 med profili devia-
cije P55 in P59

– D 500 mm levo med profili avtoceste P325-10m in
P327+18m

– D 63 mm desno ob deviaciji 1-13 med profili deviaci-
je P20-10m do P20

– Izvede se nov vodovod d 100 mm za avtocestno
bazo Novo mesto, ki poteka levo ob avtocesti od P325-10m
do P304-9m, nato pa levo ob deviaciji 1-11 do avtocestne
baze

Elektrika
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev predvidenih

v lokacijskem načrtu, je treba prestaviti ali prilagoditi oziro-
ma zgraditi naslednje elektroenergetske vode:

– daljnovod D1 – DV 2×110 kV Brestanica – Hudo
– daljnovod D2 – DV 2×110 kV Krško – Hudo
– daljnovod D3A – DV 20 (110 kV) Brestanica – Bršljin
– elektrovod V1A, V1B, V2 – DV 20 kV Jezero – Zago-

rica (V1A in V1B) in DV 20 kV Jezero; odsek Karteljevo–
Daljni vrh (V2)

– elektrovod V3 – DV 20 kV Jezero, odsek Karteljevo
– Kamenje

– elektrovod V4 in transformatorska postaja – Za pre-
skrbo avtocestne baze in osvetlitve avtocestnega priključka
“Novo mesto-vzhod“ z električno energijo se izvede nov DV
20 kV VN vod in uredi VN/NN razklopišče. VN odcep za
avtocestno bazo se izvede iz 20 kV daljnovoda Mačkovec-
Bajnof na območju Srednje kmetijske šole Grm pri Bajnofu.

– elektrovod V5 – Za preskrbo napajanja osvetlitve
priključka “Novo mesto-zahod“ se iz TP “Avtocestna baza“
izvede nov DV 20kV visokonapetostni vod, ki poteka v kori-
dorju 20 kV daljnovoda Mačkovec-Bajnof do TP “Novo me-
sto-zahod“.

– elektrovod V5A, V5B, V5C – DV 20 kV Šentjernej,
odsek Mačkovec – Bajnof

– elektrovod N1 – Tangirana so stojna mesta nizkona-
petostnega omrežja NNO Zagorica.

– elektrovod N2A, N2B – Nizkonapetostno omrežje
NNO Dobje in NNO Telekom

– elektrovod N8A – Za napajanje objektov Pod Trško
goro 111 in Ločna 31

– elektrovod N8B – Za napajanje objekta Ločna 31
Plin
Zaradi izgradnje avtoceste bo potrebno prilagoditi viso-

kotlačni magistralni plinovod M4 in sicer:
– Križanje z deviacijo 1-11
– Križanje z deviacijo 1-12

– Križanje z avtocesto pod viaduktom 6-1 “Mačkovec“
– Križanje z deviacijo 1-13 med profiloma deviacije P9

in P10
– Križanje z deviacijo krajevne poti levo od avtoceste

med profiloma avtoceste P346 in P347
– Križanje z deviacijo poljske poti med profiloma devia-

cije 1-12 P81 in P82
Telekomunikacije
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s

to uredbo, je potrebno preurediti ali zgraditi naslednje tele-
komunikacijske objekte in naprave:

– PEHD cev 2x50mm (dvojček) – nadomesti medna-
rodni koaksialni kabel K14

– Medkrajevni kabel K75
– Medkrajevni kabel K89
– KATC Mirna Peč – TKR 1 / RNO
– Krajevni kabel K1 (GATC II Novo mesto)
– PEHD cev 2x50mm (dvojček) in kabel TK 59 50x4

za avtocestno bazo
– Kabelska kanalizacija ob severni obvoznici
– K6 – KO 1 / RNO KM Ločna
– K8 – GC Novo mesto II
– Medkrajevni kabel K15 ter MK Novo mesto – Oto-

čec (skupna trasa)
Klic v sili
Ob celotni trasi avtoceste se izvede kabelska kanaliza-

cija za sistem klica v sili, katerega stebrički bodo postavljeni
na medsebojni razdalji cca 2000 m.

Javna razsvetljava
Javna razsvetljava je predvidena:
– na obeh avtocestnih priključkih vključno s križišči
– na celotni dolžini deviacij 1-6 in 1-11
– na deviaciji 1-12 (odsek med severno obvoznico

Novega mesta in križišča z deviacijo 1-13)
– za razsvetljavo ceste v pokritem vkopu
Semaforizacija
Semaforizirana so naslednja križišča:
– obe križišči na priključku “Novo mesto-vzhod“
– križišče deviacij 1-12 in 1-13
– prehod javne poti preko deviacije 1-12
4. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajin-

sko oblikovanje
Cestni objekti in oprema morajo biti arhitektonsko obli-

kovani v skladu s podobnimi principi oblikovanja ter usklaje-
ni z urbano in krajinsko podobo. Cestna oprema in razsvet-
ljava ceste morajo izkazovati enotne oblikovne elemente.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju via-
duktov in nadvozov preko avtoceste ter ureditvam vmesnega
prostora med priključnimi rampami in avtocesto na območju
priključkov.

Za ozelenjevanje je potrebno uporabljati izključno avto-
htona vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošte-
va vzorec naravne in kulturne krajine ter sedanja smer razra-
ščanja drevesnih in grmovnih vrst. Med gradnjo se vegetaci-
jo odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno.

Vsi posegi v relief se morajo v največji meri prilagajati
obstoječemu reliefu, brežine vkopov in nasipov morajo biti
mehko izpeljani v obstoječi teren in ustrezno biotehnično
utrjene, zavarovane in zasajene z ustrezno vegetacijo. V
gozdni rob se sme posegati samo neposredno na mestu
izgradnje avtoceste, po končani izgradnji pa je potrebno
gozdni rob obnoviti z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami. Regulirane struge vodotokov je potrebno urejati
sonaravno, tako, da se ohranijo biotopi, pri saditvah naj se
uporabi samo rastje tega območja.

Protihrupne zaščite je potrebno oblikovno prilagajati
urbani in krajinski podobi prostora ter jih zaradi percepcije
voznika na avtocesti spreminjati na ustrezni razdalji.
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5. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dedišči-
ne ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Na območju, po katerem poteka avtocesta so evidenti-
rani trije kulturni spomeniki, od katerih sta območje Hmeljni-
ka in Stari Grad zavarovana kot kulturna spomenika, obmo-
čje Trške gore pa je zavarovano kot kulturna krajina. Vse
spomenike je potrebno varovati v skladu s pogoji Uprave RS
za kulturno dediščino.

Večji posegi v naravno dediščino se kažejo pri prečka-
nju suhe struge potoka Igmanca ter Karteljevskega potoka.
Izpostavljen habitatski pomen ima tudi gozdni kompleks (Du-
le, Dobrava, Brezovica) z migracijskimi potmi prostoživečih
živalskih vrst. Ureditve je potrebno uskladiti z vodnogospo-
darskimi pogoji in Upravo za varstvo narave. Prehodi živali
so mogoči:

– skozi podvoz 3-1 (neasfaltiran prehod širine 2 m),
– preko nadvoza 4-3 (neasfaltiran prehod širine 12 m),
– preko pokritega vkopa 8-1 (širina zatravljenega pre-

hoda je 291 m),
– pod viaduktom 6-1 “Mačkovec“ (širina prehoda je

približno 60 m).
6. Usmeritve za varovanje bivalnega in delovnega

okolja
Z namenom varovanja življenjskega okolja je potrebno

predvideti zaščito pred prekomernim hrupom ter onesnaže-
vanjem zraka in tal. Za varstvo pred hrupom so predvideni
aktivni ukrepi v obliki protihrupnih ograj v dolžini približno
2500 m (2300 m ob avtocesti in 200 m ob deviacijah) ter
približno 530 m protihrupnih nasipov – nadvišanja predvide-
nih vkopov za zaščito objektov ob trasi avtoceste (440 m ob
avtocesti in 90 m ob deviacijah). Vsi aktivni protihrupni ukre-
pi imajo tudi funkcijo varovanja pred emisijami plinov. Obe-
nem je predvidena tudi dodatna pasivna zaščita za enajst
stanovanjskih objektov vzdolž trase.

Na celotnem odseku avtoceste se sme v struge vodo-
tokov in v podtalje spuščati samo čista meteorna voda oziro-
ma voda, ki ustreza določilom Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96).

7. Zasnova zaporednosti gradnje
Predvidena je izgradnja po posameznih fazah, ki se

lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo
zaključene funkcionalne celote.

(4) V kartografskem delu dolgoročnega plana se vsebi-
na karte Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in obmo-
čij za poselitev v merilu 1:25000 dopolni s traso avtoceste
na odseku Hrastje – Lešnica na delu, ki poteka po območju
Mestne občine Novo mesto.

(5) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v
kartografski dokumentaciji k planu, na listih PKN v merilu
1: 5000 Novo mesto 15, 16, 26, 27, 28, in 37.

(6) Sestani del programskih zasnov je tudi kartografska
dokumentacija na kartah – listih PKN v merilu 1: 5000:
Novo mesto 15, 16, 26, 27, 28, in 37.

4. člen
(Pričetek veljavnosti)

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

Št. 015-05-38/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

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

4645. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ureditvenem načrtu za romsko naselje Šmihel

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Me-
stne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem

načrtu za romsko naselje Šmihel

1. člen
S tem odlokom se spreminjajo in dopolnjujejo določila

8. člena Odloka o ureditvenem načrtu za romsko naselje
Šmihel (Uradni list RS, št. 35/02 z dne 19. 4. 2002) – v
nadaljevanju odlok, ki ga je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto sprejel dne 7. 3. 2002.

2. člen
Tekst 8. člena odloka se dopolni z novim odstavkom z

naslednjim besedilom: “Določilo o maksimalni bruto tlorisni
površini ne velja za dva nova predvidena dvojčka, kjer gre za
dvojno predpisano maksimalno površino.“

Črtata se dve navedbi v četrti (4) in dvanajsti (12) alineji
8. člena o maksimalni višini kapi nad koto raščenega terena
ter se namesto tega doda nov stavek za zadnjo alinejo, ki se
glasi: “Maksimalna višina kapi nad raščenim terenom se
opredeli vsakokratno pri posameznem izvlečku iz ureditve-
nega načrta.“

Na koncu dopolnjenega 8. člena odloka se doda novi
stavek, ki se glasi:

“Obstoječi objekti se (v skladu s grafičnim delom odlo-
ka) legalizirajo v zatečenih gabaritih brez prizidkov in nad-
zidkov.“

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-13/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

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

OSILNICA

4646. Odlok o spremembi proračuna Občine Osilnica
za leto 2002

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 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, 39/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 22. člena statuta
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99)
je Občinski svet občine Osilnica na 19. redni seji dne
18. 10. 2002 na predlog župana sprejel
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O D L O K
o spremembi proračuna Občine Osilnica

za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2002

(Uradni list RS, št. 109/01) se 3. člen spremeni tako, da se
glasi:

“Splošni del proračuna Občine Osilnica za leto 2002
na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev

Skupina/Podskupina kontov  Rebalans proračuna za leto 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 71.843
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.713

70 DAVČNI PRIHODKI 13.639
700 Davki na dohodek in dobiček 11.772
703 Davki na premoženje 1.086
704 Domači davki na blago in storitve 781
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.074
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.590
711 Takse in pristojbine 450
712 Denarne kazni –
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 27
714 Drugi nedavčni prihodki 7

72 KAPITALSKI PRIHODKI 189
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja 189
73 PREJETE DONACIJE  10

730 Prejete donacije iz domačih virov 10
731 Prejete donacije iz tujine  –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 54.931
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 54.931

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 71.843
40 TEKOČI ODHODKI 33.252

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 22.211
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.940
402 Izdatki za blago in storitve 8.001
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve 100

41 TEKOČI TRANSFERI 14.801
410 Subvencije –
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 800
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam –
413 Drugi tekoči domači transferi 14.001
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 23.790
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 23.790

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI –
430 Investicijski transferi –

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

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v tisoč tolarjev

Skupina/Podskupina kontov  Rebalans proračuna za leto 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) –

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV –
440 Dana posojila –

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

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

C) RAČUN FINANCIRANJA v tisoč tolarjev

Skupina/Podskupina kontov  Rebalans proračuna za leto 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE –

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) –
55 ODPLAČILA DOLGA –

550 Odplačila domačega dolga –

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

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.) –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) –

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifika-
ciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podsku-
pin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.”

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 001-291/01
Osilnica, dne 18. oktobra 2002.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

PUCONCI

4647. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01 in 65/02) je
Občinski svet občine Puconci na 41. redni seji dne 10. 10.
2002 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Puconci

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sve-
ta in župana v Občini Puconci.

II
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stro-
škov volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu.
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III
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila oddanih glasov, in sicer 40 SIT za vsak dobljen glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 20 SIT za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov
na ponovnem glasovanju.

IV
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Puconci v roku 30 dni po predložitvi poročila občinske-
mu svetu oziroma po objavi dokončnega poročila računske-
ga sodišča.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00607-1/2002
Puconci, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

ROGAŠOVCI

4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Rogašovci za leto 2002

Skladno določilom zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter na podlagi 57.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01) in 22. člena statuta Občine Rogašovci
(Uradni list RS, št. 66/99 in 76/02) je Občinski svet občine
Rogašovci sprejel na seji dne 18. 10. 2002

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Rogašovci
za leto 2002

1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen odloka o proračunu

Občine Rogašovci za leto 2002 (Uradni list RS, št. 109/01)
tako, da glasi:

Proračun občine Rogašovci za leto 2002 je določen v
skupni višini 464,206.598 SIT in se glasi:

v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Rebalans leta 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 458.695

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 73.011
70 DAVČNI PRIHODKI 67.362

700 Davki na dohodek in dobiček 61.755
703 Davki na premoženje 1.041
704 Domači davki na blago in storitve 4.566
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.649
710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 1.564
711 Takse in pristojbine 2.200
712 Denarne kazni –
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 200
714 Drugi nedavčni prihodki 1.685

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 2.000
73 PREJETE DONACIJE –

730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 383.684
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 383.684

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 464.407
40 TEKOČI ODHODKI 87.470

400 Plače in dodatki - zaposleni 16.026
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.336
402 Izdaki za blago in storitve 66.598
403 Plačila domačih obresti 2.310
409 Rezerve 200

41 TEKOČI TRANSFERI 134.639
410 Subvencije 9.400
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 46.090
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 15.225
413 Drugi tekoči domači transferi 63.924
414 Tekoči tranferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 226.951
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 226.951

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 15.347
430 Investicijski transferi 15.347

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -5.712

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽ (750+751+752) 5.512
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5.512

750 Davki na dohodek in dobiček 5.512
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV (440+441+442) 3.900
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV 3.900
440 Davki na dohodek in dobiček 3.900
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.) 1.612

–
C) RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE –

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 4.900
55 ODPLAČILA DOLGA 4.900

550 Odplačila domačega dolga 4.900
–

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -9.000

–
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 4.100
–

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 5.712

2. člen
Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih

delov), ki so zajeti v 1. členu, se namenijo izključno za
njihovo neposredno porabo.

3. člen
Zmanjšanje sredstev na računih v višini 9,000.000 SIT

se pokrije iz sredstev na računih ožjih delov lokalne skupno-
sti prenesenih iz preteklega proračunskega leta.

4. člen
Prerazporejanje sredstev proračunskih postavk mora

biti v skladu z določili 38. in 39. člena ZJF zaradi zagotavlja-
nja zakonskih nalog in nemotenega izvrševanja proračuna
oziroma neusklajenosti med prihodki in odhodki za posa-
mezne namene.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z

dnem sprejetja, objavijo pa se v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 403 02-2/2002-3
Rogašovci, dne 18. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

4649. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi –
javno dobro

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) in 10. člena statuta Občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02)
je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 6. izredni
redni seji dne 21. 10. 2002 sprejel

5S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi –

javno dobro

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

– javno dobro za nepremičnino parc. št. 2480/3 cesta v
izmeri 427 m2 k.o. Slov. Bistrica.

Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica,
s čemer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 10/032-01/6-2/2002
Slovenska Bistrica, dne 21. oktobra 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

4650. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 29/00 in 77/02) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob
Ščavnici na 4. izredni seji dne 10. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju

Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave sez-
nama 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 ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

4. člen
Komisija skupaj s predstavniki bivše krajevne skupnosti

oziroma vaškimi odbori za izgradnjo telekomunikacijskega
omrežja pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in po-
datkov iz arhivov, s katerimi razpolaga Občina Sv. Jurij ob
Ščavnici ali druge pravne in fizične osebe.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski 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 upoš-
tevanju določb 4. člena zakona.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičen-
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ca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb 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 nasled-
stvu.

9. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo

neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02).

10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 34500-00001/2002
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

ŠALOVCI

4651. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Šalovci

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99)
je Občinski svet občine Šalovci na 28. seji dne 30. 8. 2002
sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Šalovci

UVODNA DOLOČILA

1. člen
Ta odlok določa upravičence, zavezance, višino, način

in pogoje vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omre-
žje na območju Občine Šalovci.

Občina Šalovci po določbah tega odloka nastopa kot
zavezanec za vračila vlaganj fizičnim in pravnim osebam na
območju bivših krajevnih skupnosti Šalovci, Čepinci in Do-
manjševci.

UPRAVIČENCI

2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacij-

sko omrežje Telekoma, d.d., so lahko vsi naročniki, ki so bili
na podlagi sklenjenih pogodb med njimi bivšo PTT organiza-
cijo kasneje s Telekomom d.d. ali v njihovem imenu preko
Krajevne skupnosti Šalovci, Krajevne skupnosti Čepinci ali
Krajevne skupnosti Domanjševci vključeni v telekomunika-
cijsko omrežje oziroma so pridobili telefonski priključek.

Po tem odloku so upravičenci tiste osebe, ki so skleni-
le zgoraj navedene pogodbe in so vplačale svoj del sredstev
po pogodbi v obdobju od 1974 do 1. 1. 1995.

Občina Šalovci bo samo za upravičence, ki so preko
Krajevnih skupnosti Šalovci, Čepinci in Domanjševci sklepa-
li pogodbe z bivšo PTT organizacijo, oziroma kasneje s
Telekomom d.d. uveljavljale vrnitev vlaganj. Ostali občani in
pravne osebe, ki so direktno sklepali pogodbe oziroma na-
ročniška razmerja s PTT organizacijo oziroma Telekom d.d.,
bodo sami vlagali zahtevke za vračilo sredstev pri skladu
zavračanja vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.

3. člen
Občina Šalovci bo objavila na javnem mestu sezname

upravičencev, za katere ima shranjene pogodbe in dokazila
o plačilih in jih obvestila o načinu, kako bodo lahko uveljav-
ljali vračilo vlaganj.

Za upravičence, ki jih ne bo na seznamu, bo naknadno
določila in objavila postopek uveljavljanja njihovih vlaganj.

VIŠINA PLAČILA

4. člen
Upravičencem bo glede na njihov prispevek vrnjen so-

razmerni delež od zneska, ki ga bo Občina Šalovci prejela iz
sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omre-
žje. V prispevek, ki so ga upravičenci vložili v telekomunika-
cijsko omrežje in za katerega so upravičeni za vračilo sora-
zmernega dela, ne štejemo sredstva, ki so bila za te namene
plačane iz samoprispevka.

Delež, ki ga bo Občina Šalovci vrnila posameznim upra-
vičencem, bo določil Občinski svet občine Šalovci po skle-
nitvi pisne poravnave ali po pravnomočni sodbi sodišča iz 8.
člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje.

ZAVEZANCI ZA VRAČILO

5. člen
Zavezanec za vračilo sredstev na podlagi zakona o

vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je Re-
publika Slovenija. Občina Šalovci pa je neposredni zaveza-
nec za vračilo vlaganj za tiste občane in pravne osebe, ki
so sklepali pogodbe s PTT organizacijo oziroma Teleko-
mom d.d. preko Krajevnih skupnosti Šalovci, Čepinci in
Domanjševci in izpolnjujejo vse pogoje in kriterije za vrača-
nje po zakonu o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko
omrežje.

Vsa dejanja in aktivnosti v zvezi z vlaganjem zahtevkov
Občine Šalovci pri skladu za vračanje vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje, opravlja komisija za vodenje aktiv-
nost, na področju vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje.

POSTOPEK ZA VRAČANJE SREDSTEV POSAMEZNIM
UPRAVIČENCEM

6. člen
Občina bo vračala posameznim upravičencem na pod-

lagi njihove vloge. Občina bo objavila na krajevno običajen
način poziv upravičencem, kdaj in kje morajo oddati svojo
vlogo. Istočasno jih bo seznanila, kaj morajo k vlogi priložiti
in kako bo potekal postopek obravnave posamezne vloge
ter o načinu izplačila njihovih prispevkov. Vse aktivnosti v
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zvezi s postopki obravnave vloženih zahtevkov opravi komi-
sija iz zadnjega odstavka 5. člena tega odloka. Če posamez-
ni upravičenec z odločitvijo ni zadovoljen ima pravico vložiti
pritožbo na Občinski svet občine Šalovci. Odločitev občin-
skega sveta je dokončna.

KONČNE DOLOČBE

7. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo

neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v telekomu-
nikacijsko omrežje.

8. člen
Nadzor nad izvajalcem tega odloka upravlja župan Ob-

čine Šalovci.

9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 345-01/02
Šalovci, dne 30. avgusta 2002.

Župan
Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r

4652. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za
volitve članov državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) ter 16. člena statuta Občine
Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine
Šalovci na 29. seji, ki je bila dne 11. 10. 2002 sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve

članov državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika

Občine Šalovci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev
člana državnega sveta ter postopek določitve kandidatur za
člana državnega sveta.

2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem

svetu izvoli Občinski svet občine Šalovci v volilno telo za
volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadalje-
vanju: elektor) ter lahko določi enega kandidata za člana
državnega sveta.

II. POSTOPEK PREDLAGANJA IN IZVOLITVE ELEKTORJA
IN KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidata za elektorja

ter izvolitev oziroma predlaganje kandidata za člana državne-
ga sveta in določitev kandidata.

4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlaga skupina najmanj

treh članov občinskega sveta.
Vsaka skupina lahko predlaga največ toliko kandida-

tov, kot se jih voli.
Kandidati za elektorja morajo imeti volilno pravico in

stalno prebivališče na območju volilne enote.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo ene-

ga kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo
predložiti tudi 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 v
15 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v
razpisu volitev.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov za elektorja in kandi-
datov za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu
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.

Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna
številka pred njegovim imenom.

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina
navzočih članov občinskega sveta.

Če nihče izmed kandidatov ni prejel večine glasov, se
glasovanje ponovi izmed dveh kandidatov, ki sta pri prvem
glasovanju prejela največ glasov.

8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim

glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati

napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna
številka pred njegovim imenom. Izvoljen je kandidat, za kate-
rega je glasovala večina navzočih članov občinskega sveta.
Če nihče izmed kandidatov ni prejel večine glasov, se glaso-
vanje ponovi izmed dveh kandidatov, ki sta pri prvem glaso-
vanju prejela največ glasov.

9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje

oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela
enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno
število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki
se takoj opravi na seji občinskega sveta.
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10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je

predstavnik občinskega sveta.
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta dolo-

čen župan, se za predstavnika kandidature določi podžu-
pan.

11. člen
Sekretar občinskega sveta mora najpozneje 30. dan

pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji sez-
nam izvoljenega elektorja ter kandidaturo za člana državne-
ga sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.

III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,

jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih
članov občinskega sveta.

13. člen
Predloge kandidatov za elektorja oziroma za člana dr-

žavnega sveta za splošne volitve 27. novembra 2002 posre-
dujejo predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanje najpozneje v roku 5 dni od dneva sprejetja teh
pravil.

14. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji

občinskega sveta, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve
27. novembra 2002.

Št. 006-05-01/02
Šalovci, dne 11. oktobra 2002.

Župan
Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

ŠENTJUR

4653. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v
izgradnjo javnega telekomunikacijskega
omrežja

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
15. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99
in 01/02) je Občinski svet občine Šentjur dne 16. 9. 2002
sprejel

P R A V I L N I K
o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo

javnega telekomunikacijskega omrežja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom je določen način sestave seznama

fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci, način
ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoji in roki vračanj
deležev, ki so bili vloženi v izgradnjo javnega telekomunika-

cijskega omrežja od leta 1974 do konca leta 1994 na
območju Občine Šentjur.

2. člen
Zavezanka za vračilo po tem pravilniku je v skladu z

2. členom ZVVJTO Občina Šentjur.
Zavezanka vloži zahtevek za vračilo vlaganj v roku štirih

mesecev od objave poziva, ki ga komisija, ki opravlja stro-
kovne in tehnične naloge na podlagi ZVVJTO (v nadaljeva-
nju: komisija), objavi v Uradnem listu RS.

Zahtevek z dokazili vloži zavezanka pri Državnem pra-
vobranilstvu v Celju.

Državno pravobranilstvo na podlagi dokazil in tabele, ki
jo določa 4. člen ZVVJTO, sestavi predlog sklenitve pisne
poravnave, ki vključuje tudi rok, v katerem se lahko sklene
pisna poravnava. Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj
zahtevka in državni pravobranilec, je izvršilni naslov za so-
dno izvršbo v breme sklada za vračanje vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.

Kolikor do sklenitve pisne poravnave ne pride, lahko
vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po preteku navedenega
roka začne postopek pred pristojnim sodiščem.

Upravičenec mora v 30 dneh od dneva sklenitve pisne
poravnave le-to dostaviti komisiji.

II. NAČIN IN POSTOPEK SESTAVE SEZNAMA
DEJANSKIH UPRAVIČENCEV

3. člen
V skladu s tem pravilnikom je upravičenec vsaka fizična

in pravna oseba z območja Občine Šentjur, za katere je
občina ali krajevna skupnost sklepala pogodbe o združeva-
nju sredstev in dela za izgradnjo telekomunikacijskega omre-
žja oziroma so pridobili telefonski priključek od leta 1974 do
konca leta 1994.

V primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne
osebe je potrebno dokazati pravno nasledstvo. Če je dedi-
čev več, ti enemu izmed sebe izročijo skupno pisno poobla-
stilo za dvig vračila.

4. člen
Zavezanka v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne

poravnave iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika ali
pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določi-
tev odškodnine, na krajevno običajen način objavi seznam
fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci.

III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV

5. člen
Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost, ki je

razvidna iz pogodbe iz prvega odstavka 3. člena tega pravil-
nika.

Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih, izra-
čunano v naslednjih odstotkih od osnove:

1. za pogodbe, sklenjene od leta 1974–1980: 20%
2. za pogodbe, sklenjene od leta 1981–1983: 25%
3. za pogodbe, sklenjene od leta 1984–1987: 30%
4.  za pogodbe, sklenjene od leta 1988–1990: 35%
5. za pogodbe, sklenjene od leta 1991–1994: 40%.
Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se vrne tako,

da se višina izračunanega vračila preračuna v nemške mar-
ke (v nadaljevanju: DEM) po srednjem tačaju Banke Sloveni-
je oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve po-
godbe. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po
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nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. ja-
nuarja 1999, ki znaša 1,95583 DEM za 1 EUR, in se nato
preračuna v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila vračila.

6. člen
Podlago za izračun višine vračila bo zavezanka dobila iz

tabele, ki jo bo Minister, pristojen za telekomunikacije, obja-
vil v Uradnem listu RS na predlog komisije, ki opravlja stro-
kovne in tehnične naloge na podlagi ZVVJTO.

Tabela bo prikazovala višine priključnine v posameznih
časovnih obdobjih in geografskih območjih PTT organizacij,
prispevek za SIS in srednji tečaji Banke Slovenije oziroma
njene pravne predhodnice za preračun zneskov v DEM kot
podlago za ugotavljanje višine vračila 5. člena tega pravilni-
ka.

Če je bilo v pogodbi določeno, da naročniki telefon-
skih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se
količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organiza-
cij, 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.

IV. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ

7. člen
Upravičenec mora vložiti zahtevek za vračilo vlaganj v

izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
Upravičenec dokaže obstoj pravice do vračil vlaganj v

izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja s pogodbo.
Pogodbeno vrednost dokazuje upravičenec s pogod-

bo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.

8. člen
Zavezanka bo pripravila enotni obrazec zahtevka za

vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega
omrežja, ki bo na voljo upravičencem na sedežih krajevnih
skupnosti Občine Šentjur.

9. člen
K zahtevku iz 8. člena tega pravilnika mora upraviče-

nec priložiti poleg pogodbe, računov ter drugih verodostoj-
nih listin in dokazil, še dokaz, da je dejanski upravičenec,
številko računa, kamor naj se vračilo nakaže, v primeru smrti
fizične osebe ali prenehanja pravne osebe pa izkazati prav-
no nasledstvo.

Upravičenci vlagajo zahtevke na sedežih krajevnih sku-
pnosti.

Zahtevke upravičencev obravnava občinska komisija
za čezmerna vlaganja v izgradnjo javnega telekomunikacij-
skega omrežja, ki jo imenuje župan in je sestavljena iz delav-
cev občinske uprave in občanov, ki so sodelovali pri izvedbi
akcij uvedbe telekomunikacijskega omrežja v krajevnih sku-
pnostih na območju Občine Šentjur pri Celju od leta 1974
do 1994.

V. POGOJI ZA VRAČANJE

10. člen
Pravico do povračila ima upravičenec, ki bo pravico do

vračila izkazal z listinami iz 9. člena tega pravilnika in bo
zahtevek vložil v roku 30 dni od objave poziva občinske
komisije.

Upravičenec, ki izkaže pravni interes, vendar ne more
dokazati vlaganj v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja z
listinami iz 7. člena tega pravilnika, ni upravičen do vračila
vlaganj, razen v primeru, da si listine sam pridobi pri Teleko-
mu Slovenije d.d.

VI. ROKI

11. člen
Zavezanka prične z zbiranjem zahtevkov upravičencev

z dnem, določenim v objavi poziva občinske komisije, in jih
bo zbirala 30 dni od objave poziva. Po tem roku se zahtevki
več ne bodo upoštevali.

12. člen
Vračilo, prejeto od sklada za vračanje vlaganj v javno

telekomunikacijsko omrežje, vrne zavezanka upravičencem
v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih
na seznamu iz 5. člena tega pravilnika.

Zavezanka začne denarna redstva vračati v roku 30 dni
po prejemu vračila.

13. člen
Za zadeve, ki jih ta pravilnik ne opredeljuje, se uporab-

ljajo neposredno določbe ZVVJTO.

14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 346-3/02-151
Šentjur, dne 16. septembra 2002.

Župan
Občine Šentjur

Jurij Malovrh l. r.

ŠKOFJA LOKA

4654. Odlok o ureditvenem načrtu za širitev
gramoznice Reteče

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list SRS, št. 18/84, 15/89), prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 18. člena statuta Obči-
ne Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je
Občinski svet občine Škofja Loka na 25. redni seji dne
29. 8. 2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za širitev gramoznice

Reteče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se skladno z usmeritvami iz dolgoroč-

nega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in skladno z določbami srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do
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1990, sprejme ureditveni načrt za gramoznico Reteče, ki ga
je izdelal Projektivni atelje – Prostor d.o.o. Ljubljana v juliju
2002 pod številko 1205/01.

2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena tega odloka vsebu-

je naslednje sestavine:

Tekstualni del:
– splošni del,
– obrazložitev postopka priprave ureditvenega načrta,
– normativni del,
– obrazložitev ureditvenega načrta,
– seznam parcel.

Grafični del:
– Pregledna karta M 1:5000,
– Izsek iz planskih dokumentov M 1:5000,
– Kopija katastrskega načrta M 1:2880,
– Geodetski načrt obstoječega stanja M 1:1000,
– Ureditvena situacija s prikazom
  komunalnih vodov in naprav M 1:1000,
– Etape izvajanja M 1:1000,
– Stanje po končani sanaciji M 1:1000.

II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen
Celotno območje ureditvenega načrta in vse v zvezi s

tem povezane ureditve so na območju katastrske občine
Reteče.

Območje ureditvenega načrta obsega naslednje par-
cele oziroma njihove dele s številko: 428, 430, 431, 433/1,
433/2, 433/3, 435, 436, 438, 440, 441, 442, 445,
446, 448, 547, 548, 553/1, 553/2, 554/1, 554/2, 555,
562, 563/1, 563/2, 566/1, 566/2, 567, 573, 574, 577,
578, 580/2, 583 - del, 584, 585, 587, 588 - del, 591 -
del, 592, 593, 595/1 - del, 595/2 - del, 595/3, 598/1 -
del, 598/2 - del, 599/1, 599/2, 600, 601 - del, 604 - del,
605, 610/1 - del, 610/2, 610/3, 611, 613/3, 613/4,
616 - del, 617, 618, 619/1 - del, 619/2, 622 - del, 623,
625, 626 - del, 1061, 1062/1 - del, 1062/2, 1062/3,
1062/4 - del, 1065, 1067 - del.

Širitev gramoznice je predvidena na jug do meja dolo-
čenih s starim prostorskim planom in obdelano že z rudar-
skim projektom iz leta 1987 (parc. št. 617, 618, 623 in
625) ter na zahod do meja določenih z dopolnilom prostor-
skega plana (parc. št. 436, 433/2, 433/3, 433/1, 431,
438, 440, 441, 428, 442, 445, 446, 448, 1062/1, 1065
in 1067). Skupna površina širitve je okoli 10,5 ha.

Zaloge materiala v gramoznici so izračunane na osnovi
površine in predvidene globine izkopa z upoštevanjem izgub
zaradi površinskega dela (humus in jalovina). Izračun je pri-
bližen in zaokrožen na 1000 m3.

Zaloge znašajo približno 725.000 m3 v raščenem sta-
nju, kar ob predvidenem letnem odvzemu 40.000 m3 zado-
šča za dobo obratovanja približno 16 let. Skupna količina
odkrivke je 92.000 m3 kar predstavlja okoli 12,5% skupno
odkopanega materiala. Skupne količine gramoza so
633.000 m3 v raščenem stanju.

Izkoriščanje proda se izvaja etapno.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

4. člen
Ureditveni načrt gramoznica Reteče določa način, ob-

seg in pogoje izkoriščanja gramoza v gramoznici Reteče ter
ukrepe za sanacijo med in po končani eksploataciji.

IV. POGOJI ZA EKSPLOATACIJO GRAMOZNICE

5. člen
Vsi posegi v prostor namenjeni pridobivanju gramoza

se morajo izvajati izključno v znotraj meje pridobivalnega
prostora.

6. člen
Izkopavanje gramoza se vrši v treh delovnih etažah

višine do 5 m. Delovni naklon etaže je 1:1. Delovna širina
etaže na kateri stoji delovni stroj je najmanj 5 m, delovna
širina etaže na kateri stoji transportno vozilo je najmanj 12 m,
delovna širina etaže na kateri vozila obračajo je najmanj
25 m.

Prva, zgornja etaža se izvede na absolutni koti terena
348,0. Druga etaža se izvede na absolutni koti terena 345,0,
tretja etaža oziroma osnovni plato pa se izvede na koti 342,0
ali 340,0, odvisno od globine konglomerata.

7. člen
Način pridobivanja gramoza je mogoč na dva načina:
– pri pridobivanju z bagrom se material koplje od zgo-

raj navzdol tako, da se direktno nalaga na kamion prekucnik
ali vlačilec na isti ali spodnji etaži;

– kombinirana uporaba buldožerja in nakladalnika ta-
ko, da buldožer nariva material na spodnjo etažo, kjer se z
nakladalnikom ali z bagrom naklada na kamion prekucni ali
vlačilec.

8. člen
Rastlinske odpadke (podrast, korenine dreves) se de-

ponira na začasnem kompostnem kupu, kjer odpadki mine-
ralizirajo, nakar se jih skupaj z jalovino uporabi pri sanaciji.

9. člen
Pri pridobivanju se najprej odstrani humusna plast. Ta

se deponira na začasnih deponijah in se jo uporabi ob
sanaciji.

10. člen
Pridobljeno jalovino se deponira na začasnih deponijah

in se jo uporabi ob sanaciji.

11. člen
Pridobljen gramoz se vozi na predelavo v separacijo

Stari Dvor.

12. člen
Detajlnejša tehnologija pridobivanja gramoza se opre-

deli z rudarskim projektom za izkoriščanje rudnin ki se izdela
na osnovi zakona o rudarstvu in z določilom pravilnika o
tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje rudnin (Ura-
dni list SFRJ št. 4/86 in 62/87) in pravilnikom o tehničnih
normativih za površinsko pridobivanje arhitektonskega grad-
benega kamna, tehničnega kamna, gramoza in peska ter za
predelavo arhitektonskega gradbenega kamna (Uradni list
SFRJ, št. 11/86).
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13. člen
“Varstveni ukrepi pri eksploataciji morajo upoštevati

določila zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) in
zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS,
št. 56/99)” in podzakonske akte izdane na njihovi podlagi.

V. ETAPNOST IZVEDBE

14. člen
Etape I., II., III. in V., opredeljene v Dopolnilnem rudar-

skem projektu pridobivanja gramoza in sanacije gramoznice
Reteče, julij 1987 so že izkoriščene. Trenutno je v izkori-
ščanju IV.A etapa ki obsega parcele 613/4, 613/3, 616,
619/2, 619/1, 622, 626 vse k.o. Reteče in se bo nadalje-
vala z etapo IV.B ki obsega parcele 617, 618, 623, 625
vse k.o. Reteče.

Širitev gramoznice obsega štiri dodatne etape (VI., VII.,
VIII. in IX.), zadnja X. etapa pa obsega zaključna sanacijska
dela. Etape se izvajajo na naslednjih parcelah:

VI. etapa: parcele št. 431, 433/1, 433/2, 433/3,
435, 436, 438, 1062-1 in 1067,

VII. etapa: parcele št. 428, 430, 440, 441, 1065 in
1067,

VIII. etapa: parcele št. 428, 430, 440, 441, 1065 in
1067,

IX. etapa: parcele št. 440, 441, 442, 445, 446, 448,
1062-1 in 1065,

X. etapa: parcele št. 440, 441, 442, 445, 446, 448,
1062-1 in 1065.

Vsaka etapa obsega približno 2 ha, kar zadostuje za tri
do pet let. Med zaključevanjem del na območju ene etape
se opravijo pripravljalna dela za napredovanje na naslednjo.

Po zaključku del na posamezni etapi se takoj prične z
njeno sanacijo.

15. člen
Do pričetka eksploatacije posamezne etape ostaja na-

membnost zemljišč nespremenjena.
Po končni eksploataciji se skladno z določili tega odlo-

ka za območja vseh etap razen I. in II. opravi vsa dela in
ukrepe za vrnitev površin v prvotno rabo.

VI. POGOJI ZA UREJANJE IN POSEGE V OBMOČJU
UREDITVENEGA NAČRTA

16. člen
Izkoriščanje gramoznice se izvaja po potrebi. Predvide-

na letna količina odvzema je 40.000 m3 raščenega terena
letno. Ob predvideni letni dinamiki odvzema in sanacije je
življenjska doba gramoznice 20 let.

Dnevne količine odvzetega materiala so približno
250 m3. Glede na organizacijo delovišča je možen tudi kam-
panjski odvoz v večjih dnevnih količinah tudi do 600 m3 ali
več. Delovni proces v gramoznici se vrši izključno v dnev-
nem času.

Izvaja se po potrebi preko celega leta razen v mesecih
december, januar in februar.

Odločitev o tem koliko se bo odvažalo je pri tehničnem
vodji gramoznice, ki bo glede na dejanske razmere in potre-
be določil odvoziroma

17. člen
Za druge posege v območju ureditvenega načrta velja-

jo naslednji pogoji:

– v prostoru ureditvenega načrta gramoznice Reteče
so dovoljeni le posegi, ki spremljajo osnovno dejavnost;

– zahodni in južni del na področju etap IV.A (del) in
IV.B se v postopku sanacije zasuje za nadomestitev prej-
šnjega stanja. Zasipanje se opravlja z nenevarnimi inertnimi
materiali, materiali, ki nastajajo pri talnem izkopu in pri grad-
benih delih in z neonesnaženo jalovino ali nenevarnimi iner-
tnimi odpadki, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju,
obogatitvi in predelavi ter skladiščenju mineralnih surovin ali
pri delih v površinskih kopih. Za navedena dela ne veljajo
določila Pravilnika o odlaganju odpadkov (3. člen Uradni list
RS 5/00);

– način in tehnologija sanacije se podrobneje opredeli
v rudarskem projektu.

VII. POGOJI ZA UREJANJE IN POSEGE V ŠIRŠI
PROSTOR

18. člen
Izven območja ureditvenega načrta, zaradi posledic

dejavnosti v gramoznici, ne smejo biti ogrožene možnosti za
razvoj dejavnosti, ki so v prostoru in ki so opredeljene z
veljavnim prostorskim planom Občine Škofja Loka.

VIII. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

19. člen
Javna prometnica
Območje gramoznice je dostopno po dovozni cesti

dolžine ca. 450 m, katera se navezuje na regionalno cesto
I. reda; R1 Škofja Loka–Jeprca; št. ceste 210, št. odseka
1078, v km 5+050 m. Obstoječ cestni priključek na regio-
nalno cesto je potrebno preurediti, za kar je potrebno izde-
lati ustrezno tehnično dokumentacijo. Dovozno cesto in vse
dele cestišča je potrebno redno vzdrževati (ustroj, odvodnja-
vanje, brežine). Odsek dovozne ceste, ki bo potekal znotraj
območja ureditvenega načrta se zavaruje z nasipom višine
1 m z obeh strani.

Po končani eksploataciji VI. etape se dovozna cesta s
parc. št. 1067 od križanja s potjo (parc. št. 762) do naveza-
ve na cesto s parc. št. 1062-1 prestavi približno 20 m
vzhodno in poglobi na nivo saniranih površin VI. etape. Po
končani eksploataciji VII. etape se omenjeni odsek situativ-
no prestavi na prvotno traso, niveletno pa ostane na nivoju
saniranih površin.

Uvoz v gramoznico na parc. št. 577 se utrdi z BNOP in
se ohrani do končne sanacije območja. Uvoz mora biti
opremljen z zapornico ali z rdeče belo pobarvano desko na
ustreznem stojalu ter ustreznim prometnim znakom o prepo-
vedi prometa.

Obstoječo cesto, ki bo spuščena na koto etaže je
potrebno izdelati za dvosmerni promet. Prehod ceste s kote
terena na koto etaže je potrebno izdelati v naklonu 10% do
največ 15%. Cesto se izvede v širini za dvosmerni promet
po določilih pravilnika o tehničnih normativih za površinsko
izkoriščanje ležišč mineralnih surovin (Uradni list SFRJ, št.
4/86).

20. člen
Interne prometnice
Uvozi na območja posameznih faz se navezujejo na

dovozno cesto s parc. št. 1067. Ti uvozi so začasni in se
uporabljajo do konca eksploatacije posamezne etape, na-
kar se uredi nov uvoz na območje naslednje etape.
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Uvoz na območje IV. etape izkoriščanja se bo vršil po
obstoječi uvozni rampi na parc. št. 605, katero se podaljša
do dovozne ceste s parc. št. 1067.

Uvoz na območje VI. etape izkoriščanja se bo vršil po
uvozni rampi na parc. št. 431, katero se priključi na dovoz-
no cesto s parc. št. 1067.

Uvoz na območje VII. etape izkoriščanja se bo vršil po
uvozni rampi na parc. št. 430, katero se priključi na dovoz-
no cesto s parc. št. 1067.

Uvozi na območja posameznih etap v gramoznico mo-
rajo biti opremljeni z zapornico ali z rdeče belo pobarvano
desko na ustreznem stojalu ter ustreznim prometnim zna-
kom o prepovedi prometa.

Začasne poti se izvedejo v širini za enosmerni promet
po določilih pravilnika o tehničnih normativih za površinsko
izkoriščanje ležišč mineralnih surovin (Uradni list SFRJ,
št. 4/86).

21. člen
Kanalizacija
Za potrebe delavcev se v upravno-servisnem objektu

gramoznice uredi nepropustna greznica brez odtoka v pod-
talje. Vsebino greznice prazni komunalna služba ter jo odva-
ža na čistilno napravo Škofja Loka.

V okolici gramoznice ni stalnih ali občasnih vodotokov.
Nivo podtalnice je na koti okoli +332 m in niha do ± 1 m in
je najmanj 7 m pod spodnjo etažo pri globljem pridobivanju
na severni strani ter okoli 10 m pod koto spodnje etaže pri
pretežnem pridobivanju na južni strani.

Vsa padavinska voda relativno hitro pronica v globino,
le po daljših deževnih obdobjih ali nalivu se v posameznih
kotanjah za krajši čas zadržujejo luže, kar pa ne ovira prido-
bivanja in transporta.

Odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin
se vrši z odtekanjem oziroma pronicanjem v naravni recipi-
ent.

Odvodnjavanje križišča z R1-210/1078 se uredi s pro-
jektno dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena.

22. člen
Vodovod
Objekt v peskokopu ni priključen na vodovodno omre-

žje. Za potrebe uporabe sanitarne vode se uporablja kapni-
ca, ki se zbira v upravno servisnem objektu. Hidrantno omre-
žje na območju ni urejeno. Požarno vodo se odvzema iz
poplavljenega dela gramoznice.

23. člen
Elektrika
Objekt v peskokopu ni priključen na elektro omrežje.

Za potrebe razsvetljave in ogrevanja se uporabi agregat.
Preko območja ureditvenega načrta poteka 35 kV da-

ljnovod. Nosilni steber št. 27, ki stoji na severozahodnem
delu parc. št. 605 se zaščiti z neodkopanim varnostnim
stožcem.

24. člen
Javna razsvetljava
V gramoznici ni predvideno delo ponoči ali v temi, zato

tudi ni predvidena posebna razsvetljava.

25. člen
Telefon
Objekt v peskokopu ni priključen na telefonsko omre-

žje.

IX. POGOJI ZA KRAJINSKO UREJANJE GRAMOZNICE

26. člen
Krajinska ureditev določa pogoje za oblikovanje gra-

moznice, oblikovanje terena med eksploatacijo.
Na ojezerjenem delu gramoznice, kjer se je razvil kvali-

teten sekundarni biotop se območje zaščiti z varnostnimi
zemeljskimi nasipi višine najmanj 1,2 m, katere se zasadi z
gosto, neprehodno vegetacijo. Ureditev območja I. in II.
etape se uredi s krajinsko arhitekturnim načrtom, katerega
se izdela v sklopu projekta iz 12. člena tega odloka. Krajin-
sko arhitekturni načrt mora biti izdelan v sodelovanju z Zavo-
dom za varstvo narave.

Na območju ostalih etap se vzpostavi prvotna namem-
bnost površin. Površine, ki so bile prvotno poraščene z
gozdom, se pogozdi. Zasaditev se opravi skladno z načrtom
ogozditve gramoznice Reteče, ki ga je leta 1998 pripravil
Zavod za gozdove.

Vse nivojske razlike v prostoru se izvede z blagimi
prehodi.

X. TEHNIČNA SANACIJA

27. člen
Območje I. in II. etape:
Na območju se odstranijo obstoječi nanosi odpadkov.
Celoten gornji rob ukopa se zavaruje z varnostnim nasi-

pom višine najmanj 1,2 m. Na mestih, kjer ni možno urediti
varnostnega nasipa se izvede varnostna ograja višine naj-
manj 1,2 m.

Nasip ali ograja sta od roba brežine, če je ta oster,
oddaljena najmanj 2 m. Če je prehod blag sta lahko oddalje-
na najmanj 1 m.

28. člen
Območje III., IV.A (del) in V. etape:
Sanacija izkoriščenih površin gramoznice se izvaja spro-

ti z nanosom do 0,25 m debele plasti jalovine, preko katere
se razprostre najmanj 0,3 m debela plast humusa.

Nakloni brežin se ublažijo na način, da se ob vznožju
nasuje jalovina, da se doseže nagib 1:3. Brežine se sanira
na način opisan v prvem odstavku tega člena.

29. člen
Območje IV.A (del), IV. B, VI., VII., VIII. in IX. etape:
Sanacija površin se izvede z nenevarnimi inertnimi ma-

teriali, materiali, ki nastajajo pri talnem izkopu in pri gradbe-
nih delih in z neonesnaženo jalovino ali nenevarnimi inertni-
mi odpadki, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obo-
gatitvi in predelavi ter skladiščenju mineralnih surovin ali pri
delih v površinskih kopih.

Zasipavanje gramoznice poteka v plasteh, katerih en-
kratna višina ne presega 1,5 metra. Vsako plast se utrdi z
buldožerjem, valjarjem ali drugim težkim gradbenim strojem.

Preko saniranih površin se razprostre najmanj 0,3 m
debela plast humusa.

Med izvajanjem sanacije se v gramoznici uredi nadzor
nad pripeljanimi gradbenimi in inertnimi odpadki za predela-
vo. Pri vseh odpadkih bo treba pred zasipanjem preveriti vso
predpisano dokumentacijo (oceno, kemično analizo, izpol-
njen evidenčni list) ter preveriti istovetnost pripeljanih od-
padkov glede na vrsto, količino in njihove lastnosti z doku-
mentacijo odpadkov. Vse odpadke bo treba pred odlaga-
njem organoleptično preveriti in izločiti vse, ki bi bili eventu-
alno onesnaženi.
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Vsi gradbeni in inertni odpadki, ki se uporabljajo za
predelavo in sanacijo izkoriščenih površin, se uporabljajo za
vzpostavitev prejšnjega stanja okolja oziroma za povrnitev
površin v prvotno stanje ter za izboljšanje ekološkega stanja
zemljine in ponovno uporabo za kmetijske namene.

Vsi odpadki, ki se uporabljajo za zasipanje izkorišče-
nih površin v gramoznici, se uporabljajo za nadomestitev
prejšnjega stanja okolja oziroma za povrnitev površin v
prvotno stanje in njihovo ponovno izkoriščanje za kmetij-
ske namene.

Za predelavo in vgrajevanje odpadkov se izdela Načrt
ravnanja z odpadki, v katerem bodo določeni postopki za
predelavo in vgrajevanje inertnih odpadkov. Načrt mora
upoštevati tudi usmeritve iz operativnih programov ravnanja
z odpadki v Sloveniji ter ostale predpise s tega področja.

Za spremljanje vplivov gramoznice na podtalnico se
izvede dolvodno vrtina (peziometer) na kateri se skladno z
obratovalnim monitoringom spremlja kakovost podtalnice
dolvodno, gorvodno od gramoznice Reteče pa se uporabi
vrtine in obdelane podatke HMZ-ja. Z ustreznimi kemijskimi
analizami odvzetih vzorcev bo zagotovljen nadzor nad vpli-
vom vgrajenih predelanih inertnih odpadkov ter kakovostjo
podtalnice, s čimer bo omogočeno hitro ukrepanje v prime-
ru kemijskega poslabšanja kakovosti podtalnice zaradi gra-
moznice Reteče.

30. člen
Pred zaključkom vseh dejavnosti na območju ureditve-

nega načrta se upravno servisni objekt gramoznice odstrani.
Odpadke, ki bodo nastali pri rušitvi se porabi za predelavo v
gramoznici.

Pred rušitvijo se iz objekta odstranijo vse nevarne sno-
vi. Greznica se izprazni in zasuje.

XI. BIOLOŠKA SANACIJA

31. člen
Območje I. in II. etape:
Na ojezerjenem delu gramoznice se je razvil kvaliteten

sekundarni biotop, katerega se varuje pred onesnaženjem
oziroma ostalimi negativnimi antropogenimi vplivi. Varnostne
nasipe se zasadi z gosto, neprehodno vegetacijo.

32. člen
Območje III., IV.A, IV.B, V., VI., VII., VIII. in IX. etape:
Tehnično sanirane površine se pripravijo za kmetijsko

obdelavo, s čimer se vzpostavi prvotno stanje.
Vse površine, ki so bile prvotno poraščene z gozdom,

se povrne v prvotno stanje. Zasaditev se opravi skladno z
načrtom ogozditve gramoznice Reteče, ki ga je leta 1998
pripravil Zavod za gozdove.

XII. POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE

33. člen
Na območju ureditvenega načrta sta kot naravni vre-

dnoti evidentirana:
– osrednji del gramoznice Reteče (evidenčna št. 86),
– ostanki nižinskega gozda na Sorškem polju (eviden-

čna št. 41).
Pri poseganju na območja evidentiranih naravnih vre-

dnot se upošteva naravovarstvene smernice Zavoda Repu-
blike Slovenije za varstvo narave.

XIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

34. člen
V času mirovanja gramoznice je nosilec pravice izkori-

ščanja dolžan območje zaščititi in takoj začeti s sanacijo.

35. člen
Med obratovanjem gramoznice mora nosilec pravice

izkoriščanja izvajati naslednje ukrepe za varstvo ljudi, živali in
okolja:

Z zemeljskim nasipom višine najmanj 1,2 m iz jalovine,
oziroma varovalno ograjo višine najmanj 1,2 m se zavaruje
vsa območja, kjer obstaja možnost padca čez rob brežine.

Prostor neposredno pred čelom fronte napredovanja
zgornje etaže peskokopa je očistiti podrasti, da ni privlačen
za živali.

Na vseh dostopnih poteh postaviti opozorilne table z
opisom nevarnosti padca v globino.

36. člen
Drugi ukrepi za varstvo okolja
V gramoznici je onemogočiti odlaganje smeti in drugih

odpadkov. Onemogočiti je tudi izlitje nafte in njenih deriva-
tov.

Vsa redna vzdrževalna dela gradbenih strojev se vršijo v
obratu Stari Dvor, kamor se jih prepelje s kamioni.

Gorivo za gradbene stroje se dovaža po potrebi s pose-
bej prirejenim kombiniranim vozilom. Pretakanje goriva se
izvaja v garaži upravno servisnega objekta, kjer so na nepro-
pustni talni plošči nameščeni lovilci bencina in olj. Na obmo-
čju gramoznice se goriva ne skladiščijo.

Protipožarna zaščita se izvaja s prenosnimi gasilnimi
aparati, katere se hrani v upravno servisnem objektu oziro-
ma s črpanjem požarne vode iz poplavljenega dela gra-
moznice

XIV. MONITORING

37. člen
Enkrat letno se preveri stanje erozije na območju sani-

ranih brežin gramoznice. V primeru povečanja le-te se izve-
de ustrezne protierozijske ukrepe. Pri pregledu območja
saniranih površin je treba preveriti tudi stanje travne ruše in
gozdnega roba ter v primeru poškodb ustrezno ukrepati.

38. člen
Za spremljanje kakovosti podtalnice in vpliva gramozni-

ce na njeno kvaliteto je treba izdelati eno vrtino dolvodno od
gramoznice ter na njej redno opravljati monitoring, ki ga
določi pooblaščenec za opravljanje monitoringa.

XV. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UN

39. člen
Nosilec pravice izkoriščanja rudnin mora pri izvajanju

upoštevati:
– določbe lokacijskega dovoljenja za izkoriščanje, ter

dovoljenja za izvajanje del, ki temeljijo na pogojih ureditve-
nega načrta,

– namembnost površin kot jih določa ureditveni načrt,
– da lahko za posamezna dela pri pridobivanju poobla-

sti le tiste, ki predložijo dokazilo o izpolnjevanju ustreznih
pogojev določenih z zakonom o rudarstvu.
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40. člen
Investitor realizacije ureditvenega načrta gramoznice

Reteče je SGP Tehnik d.d., Škofja loka oziroma njegovi
pravni nasledniki.

XVI. KONČNA DOLOČBA

41. člen
Ureditveni načrt za gramoznico Reteče je na vpogled

občanom, organizacijam in skupnostim na Občini Škofja
Loka, oddelek za okolje in prostor.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

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

Št. 35200-0166/01
Škofja Loka, dne 29. avgusta 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

TIŠINA

4655. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Tišina za leto 2002

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01), zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 56/98), 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 16. člena statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99, 47/01, 77/02) je Občinski svet
občine Tišina na 40. seji dne 11. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Tišina za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2002

(Uradni list RS, št. 13/02) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

»Proračun Občine Tišina za leto 2002 se določa v
naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov  Znesek v SIT

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 514.264.179

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 221.149.832
70 DAVČNI PRIHODKI 173.450.198

700 Davek na dohodek in dobiček 133.613.000
703 Davki na premoženje  13.598.143
704 Domači davki na blago in storitve  26.239.055
706 Drugi davki  –

71 NEDAVČNI PRIHODKI  47.699.634
710 Udeležba na dobičku in odhodki

od premoženja  7.522.786
711 Takse in pristojbine  3.037.497
712 Denarne kazni  255.523
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  12.015.000
714 Drugi nedavčni prihodki  24.868.828

72 KAPITALSKI PRIHODKI  –
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  –
721 Prihodki od prodaje zalog  –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja –
73 PREJETE DONACIJE  –

730 Prejete donacije iz domačih virov  –
731 Prejete donacije iz tujih virov  –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 293.114.347
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 293.114.347

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  609.888.471

40 TEKOČI ODHODKI 141.239.933
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  42.052.725
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  5.792.252
402 Izdatki za blago in storitve  78.444.956
403 Plačila domačih obresti  12.450.000
409 Rezerve  2.500.000

41 TEKOČI TRANSFERI 153.901.475
410 Subvencije  10.425.459
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom  16.550.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam  21.223.504
413 Drugi tekoči domači transferi 105.702.512
414 Tekoči transferi v tujino  –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 267.515.633
420 Nakup in gradnja osnovnh sredstev 267.515.633

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  47.231.430
430 Investicijski transferi  47.231.430

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –95.624.292

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV  3.400.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  3.400.000
750 Prejeta vračila danih posojil  3.400.000
751 Prodaja kapitalskih deležev  –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV  275.573

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV  275.573
440 Dana posojila  –
411 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  275.573

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  3.124.427

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE  90.000.000
50 Zadolževanje  90.000.000

500 Domače zadolževanje  90.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA  –
55 ODPLAČILA DOLGA  –

550 Odplačila domačega dolga  –

XI. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)  –2.499.863

X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA  2.499.863

Splošni del občinskega proračuna, posebni del občin-
skega proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k
temu odloku. Sestavni del tega odloka sta tudi finančna
načrta krajevnih skupnosti.
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Zmanjšanje sredstev na računih proračuna Občine Ti-
šina za leto 2002 se financira iz naslova prenosa stanja
sredstev na računih preteklega leta.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032–22/02
Tišina, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

4656. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Tišina

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih stran-
kah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99,
24/99 – odl. US in 72/00) in 16. člena statuta Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občin-
ski svet občine Tišina na 40. redni seji dne 11. 10. 2002
sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Tišina

1. člen
Političnim strankam, katerih kandidati so bili izvoljeni za

člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna
Občine Tišina v višini 29 SIT mesečno, za vsak dobljen glas
na volitvah za člane občinskega sveta.

2. člen
Sredstva se strankam nakazujejo mesečno na njihove

žiro račune.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

financiranju političnih strank v Občini Tišina (Uradni list RS,
št. 47/01).

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 032–23/02
Tišina, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

VODICE

4657. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Vodice za leto 2002

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in
61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) in statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št.
49/95, 31/98 in Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/98,
7/98) je Občinski svet občine Vodice na 34. redni seji dne
3. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice

za leto 2002

 1. člen
V odloku o spremembi odloka o proračunu Občine

Vodice za leto 2002, ki ga je sprejel Občinski svet občine
Vodice na 31. redni seji, dne 28. 6. 2002 se spremeni v
3. členu »bilanca prihodkov in odhodkov« tako, da se glasi:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. skupni prihodki 813,963.691 SIT
II. skupni odhodki 1.713,963.691 SIT,

od tega tekoči odhodki in tekoči transferi 425,951.691
SIT in investicijski odhodki in transferi 1.288,012.000 SIT.

III. Proračunski primanjkljaj 900,000.000 SIT
 
Bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del prora-

čuna je sestavni del tega odloka.

2. člen
Ostala določila odloka ostajajo nespremenjena.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 032-01-001/02-049
Vodice, dne 3. oktobra 2002.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.

VOJNIK

4658. 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 18. člena statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in št. 68/02) je Občinski
svet občine Vojnik na seji dne 23. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v letu 2002
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1. člen
Organizatorjem volilne kampanje, jim glede na rezulta-

te volitev pripadajo mandati v Občinskem svetu občine Voj-
nik, se prizna povračilo stroškov za organizacijo volilne kam-
panje v višini 60 SIT za dobljeni glas za člane sveta.

2. člen
Organizatorjem volilne kampanje za župana Občine Voj-

nik se prizna povračilo stroškov za organizacijo volilne kam-
panje 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, razvi-
dnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za
volilno kampanjo, ki ga organizator volilne kampanje predlo-
ži 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 Urad-

nem listu RS.

Št. 1193/10-2002/7
Vojnik, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

4659. Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča je Občinski svet občine Vojnik na
32. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun in odmero

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke znaša 0,055 SIT in velja od 1. 1. 2003

dalje.

2. člen
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije.

Št. 1194/10-2002/7
Vojnik, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

4660. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Socka

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,
52/93, 71/93 in 44/97) in 12. ter 45. člena statuta Obči-
ne Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), je župan Občine Vojnik
dne 28. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

Socka

I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev Zazidalne-

ga načrta Socka, ki ga je izdelalo podjetje AR PROJEKT
d.o.o. Sevnica pod številko 56/02, oktobra 2002.

II
Osnutek Zazidalnega načrta Socka se nanaša na ob-

močje, ki vključuje zemljišča v k.o. Čreškova, parc. št.
184/1, 184/15, 184/16, 184/17, 184/18. Meja obmo-
čja zazidalnega načrta meji na severozahodni strani z obsto-
ječo pozidavo naselja, na jugovzhodni strani z obstoječo
regionalno cesto R3-693 Strmec–Socka–Vitanje in na za-
hodni strani z obstoječim gozdom. Velikost zazidalnega na-
črta znaša ca. 6.050 m2.

III
Javna razgrnitev osnutka Zazidalnega načrta Socka se

začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na
sedežu KS Nova Cerkev in v prostorih Občine Vojnik ter
traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnu-
tek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve
osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira
Občina Vojnik. V času javne razgrnitve bo izvedena javna
obravnava v Krajevni skupnosti Nova Cerkev.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da
se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu obči-
ne Vojnik.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 672-10/2002-15
Vojnik, dne 28. oktobra 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.
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4661. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Vojnik cona 7

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,
52/93, 71/93 in 44/97) in 12. in 45. člena statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), je župan Občine Vojnik
dne 28. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

Vojnik cona 7

I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev zazidalne-

ga načrta Vojnik cona 7, ki ga je izdelalo podjetje ARPRO-
JEKT d.o.o. Sevnica pod številko 40/02, oktobra 2002.

II
Osnutek zazidalnega načrta Vojnik cona 7 se nanaša

na območje, ki vključuje zemljišča v k.o. Vojnik okolica:
1033, 1034, 1032, 1031, 1030, 1028, 1029, 1036.
Meja območja zazidalnega načrta meji na severni strani s
travniki na južni strani z dostopno cesto in na zahodni
strani z obstoječim potokom. Velikost območja ZN znaša
ca 7.700 m2.

III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Vojnik co-

na 7 se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS, na sedežu KS Vojnik, Vojnik Keršova 8, 3212
Vojnik in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik
ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni
osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgr-
nitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizi-
ra Občina Vojnik. V času javne razgrnitve bo izvedena javna
obravnava v Krajevni skupnosti Vojnik.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da
se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu obči-
ne Vojnik.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 673-10/2002-15
Vojnik, dne 28. oktobra 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

4662. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta URŠT I

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,
52/93, 71/93 in 44/97) in 12. in 45. člena statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), je župan Občine Vojnik
dne 28. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

URŠT I

I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev zazidalne-

ga načrta URŠT I, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT
d.o.o. Sevnica pod številko 53/02, oktobra 2002.

II
Osnutek zazidalnega načrta URŠT I se nanaša na ob-

močje, ki vključuje zemljišča v k.o. Strmec pri Vojniku: 672,
671, 671, *87. Meja območja zazidalnega načrta meji na
severni strani s travniki na južni strani z dostopno cesto in na
zahodni strani z obstoječim potokom. Velikost območja ZN
znaša ca. 7.370 m2.

III
Javna razgrnitev osnutka Zazidalnega načrta URŠT I se

začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS, na
sedežu KS Nova Cerkev, Nova Cerkev 22, 3203 Nova
Cerkev in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Voj-
nik ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnje-
ni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne
razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo
organizira Občina Vojnik. V času javne razgrnitve bo izvede-
na javna obravnava v Krajevni skupnosti Nova Cerkev.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da
se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu obči-
ne Vojnik.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 674-10/2002-15
Vojnik, dne 28. oktobra 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.
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ŽALEC

4663. Sklep o razrešitvi in imenovanju občinske volilne
komisije

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99 in 43/00, 37/01, 25/02) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 3. 10. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

I
Občinski svet:
– razreši funkcije namestnice članice občinske volilne

komisije Judito Knap, Zabukovica 89, 3302 Griže in imenu-
je za namestnico članice občinske volilne komisije Majdo
Gominšek, Heroja Staneta 5, 3310 Žalec;

– razreši funkcije namestnika članice občinske volilne
komisije Romana Viranta, Čopova 6, 3310 Žalec in imenuje
za namestnico članice občinske volilne komisije Loro Pir-
manšek Virant, Čopova 6, 3310 Žalec;

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03201/0001/99
Žalec, dne 3. oktobra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

4664. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2124/5
k. o. Zabukovica

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 27/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji
dne 3. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2124/5 k. o.

Zabukovica

I
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št.

2124/5 v izmeri 135 m2 k. o. Zabukovica.

II
Pristojno okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je navedeno v točki I. tega sklepa.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03201/001/99
Žalec, dne 3. oktobra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

VLADA

4665. Uredba o dopolnitvi uredbe o pogojih, pod
katerimi je potrebno plačila in prejemke
davčnim zavezancem nakazovati na njihove
račune pri bankah in hranilnicah ter o načinu
poročanja bank in hranilnic

Na podlagi 26. člena zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 – odl. US, 82/98,
91/98, 1/99, 108/99, 37/01 – odl. US in 97/01) ter v
zvezi z 29. členom zakona o davčni službi (Uradni list RS, št.
18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 54/99, 85/00,
79/01 in 52/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o pogojih, pod katerimi je

potrebno plačila in prejemke davčnim
zavezancem nakazovati na njihove račune pri
bankah in hranilnicah ter o načinu poročanja

bank in hranilnic

1. člen
V uredbi o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in

prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove raču-
ne pri bankah in hranilnicah ter o načinu poročanja bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 59/99) se v prvem odstavku
4. člena doda nova alinea, ki se glasi:

“– nadomestil, izplačanih predsedniku in članom volil-
nih odborov ter njihovim namestnikom za opravljanje funkci-
je v skladu s predpisi, ki urejajo volitve.”.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 445-03/2002-1
Ljubljana, dne 29. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

4666. Sklep o opustitvi nadomeščenega dela državne
ceste in prenosu med občinske ceste

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena in 18. člena
zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in
50/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o opustitvi nadomeščenega dela državne ceste

in prenosu med občinske ceste

I
Priključek na avtocesto v Sinji Gorici, ki se je uporabljal

kot začasen priključek na avtocesto med Postojno in Vrhni-
ko do njene dograditve od Vrhnike do Ljubljane, se opusti
kot državna cesta in se prenese med občinske ceste Obči-
ne Vrhnika v kategoriji javne poti.
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II
Občina Vrhnika lahko na prenesenem delu državne

ceste uredi predvidena parkirišča tako, da bo vozišče ceste
za dostop do parkirišč in intervencijski dostop do avtoceste
izvedeno in vzdrževano najmanj v širini 5 m.

III
Občina Vrhnika izvede parcelacijo prenesenega dela

državne ceste, ki poteka od njenega križanja s Tržaško
cesto do meje avtoceste in ki je sedaj sestavni del parc. št.
2937/1, za formiranje nove parcele in njeno vknjižbo v
zemljiško knjigo.

IV
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 346-22/2001-7
Ljubljana, dne 22. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

Popravek

V zaključnem računu proračuna Republike Slovenije za
leto 1999 (RZ99), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
65-3089/02 z dne 25. 7. 2002, se stran 7073 zamenja in
se glasi:

(glej naslednjo stran)

Uredništvo
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Preklic

Občina Brezovica preklicuje predpisa:
– program priprave sprememb in dopolnitev odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brez-
ovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice,

– program priprave sprememb in dopolnitev odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Ra-
kitna,

objavljena v Uradnem listu RS, št. 81/02 z dne 20. 9.
2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

– Popravek odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo Zagrad (Celje)

Popravek
V odloku o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo

Zagrad (Celje), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64-
3079/02 z dne 19. 7. 2002, se 11. člen pravilno glasi:

“11. člen
Komunalna, energetska in teleprenosna infrastruktura
Vsi priključki na omrežja so možni skladno s pogoji

upravljavcev.

Oskrba s pitno vodo
Na obravnavanem območju je potrebno zgraditi zanka-

sto zasnovan cevovod pitne vode minimalnega prereza ∅
100 mm.

Protipožarno zaščito obravnavanega območja zagotav-
lja namestitev nadzemnih hidrantov.

Zaradi zagotavljanja ustrezne protipožarne zaščite z
nadzemnimi hidranti, je potrebno del cevovoda PVC ∅  80
mm, na odseku med cevovodom TRM 10 in predvidenim
cevovodom na obravnavanem območju nadomestiti s cevo-
vodom minimalnega prereza ∅  100 mm.

Odcepe od povezovalnega cevovoda in priključke na
stanovanjske objekte je potrebno izdelati skladno s pogoji
upravljavca.

Odvod meteornih vod
Za potrebe odvodnje meteornih vod in utrjenih povoz-

nih površin in ostalih površin znotraj obravnavanega obmo-
čja je potrebna izgradnja meteornega kanala.

Zajem padavinskih vod se izvede preko požiralnikov s
preskolovi.

Za ustrezen odvod površinskih vod do površinskega
odvodnika je potrebna izgradnja meteornega kanala na ob-
močju južno od obravnavanega območja predvidene pozi-
dave dolžine ca. 80 m. Za predvideno meteorno kanalizaci-
jo, ki poteka izven obravnavanega območja, je potrebno
pridobiti služnostno pravico na parcelah preko katerih pred-
viden kanal poteka ter izdelati predpisano tehnično doku-
mentacijo.

Odvod fekalnih odplak
Odvod fekalnih vod je potrebno zgraditi fazno.
Prva faza je izgradnja omrežja z izgradnjo male čistilne

naprave in iztokom v meteorni kanal preko katerega se
ustrezno očiščene odvajajo v površinski odvodnik.

Mala čistilna naprava mora biti ustrezno dimenzionira-
na in mora zagotavljati stopnjo čiščenja fekalnih vod, ki jo
predpisuje veljavna zakonodaja za mejno vrednost onesna-
ženja, ki jo je dopustno izpuščati v površinske odvodnike.

Drugo fazo pa predstavlja opustitev male čistilne napra-
ve in priključitev na izgrajeni sistem fekalne kanalizacije po
projektni dokumentaciji Savinja projekt, št. 55/96.

Kolikor bo kanalizacijski sistem Celja že zgrajen se
mala čistilna naprava ne gradi in se naselje direktno priključi
na kanalizacijski sistem Celja skladno s projektno dokumen-
tacijo Savinja projekt, št. 55/96.

Pogoj za pridobitev soglasja Vodovod-kanalizacija JP,
d.o.o., h gradnji stanovanjskih objektov je izgrajeno kanali-
zacijsko omrežje na območju zazidalnega načrta z malo
čistilno napravo ali navezavo na kanalizacijski sistem Celja
po IP Savinja projekt, št. 55/96.

Oskrba z električno energijo
Na obravnavanem območju je potrebno obstoječa nad-

zemna voda kablirati od transformatorske postaje do meje
obravnavanega območja pozidave, kjer je potrebno postaviti
končni betonski drog.

Nizkonapetostno omrežje, ki zagotavlja oskrbo predvi-
dene pozidave, je potrebno izvesti s kablovodi min. prese-
kov 25 mm2, 70 mm2 in 150 mm2.

Nizkonapetostni vodi potekajo paralelno s cestiščem v
odmiku do 1 m.

Pri križanju komunalnih vodov, asfaltnih in voznih povr-
šin je kable potrebno položiti v obbetonirane zaščitne cevi.

TK omrežje
Potrebna je izgradnja TK omrežja na obravnavanem

območju s priključitvijo na obstoječe omrežje.

Ogrevanje
Energetska oskrba predmetnega območja bo možna z

navezavo na predvideno plinsko omrežje.
Do izgradnje plinskega omrežja bo ogrevanje rešeno

individualno, z upoštevanjem veljavne regulative.”

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

– Popravek odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2001

Popravek

V odloku o potrditvi zaključnega računa proračuna Ob-
čine Cerkno za leto 2001, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 85-4188/02 z dne 4. 10. 2002, se 2. člen pravilno
glasi:

“2. člen
1. Zaključni račun proračuna za leto 2001 izkazuje:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki 605,009.858,26 SIT,
– odhodki 606,326.869,36 SIT,
– presežek odhodkov –1,317.011,10 SIT
Račun finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil 602.616,10 SIT
Račun financiranja:
Zadolževanje proračuna
– odplačilo glavnice 1,156.713,00 SIT
Zmanjšanje sredstev na računih –1,871.108,00 SIT”

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.
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– Preklic odloka o vodovarstvenih območjih vodnih virov na območju Občine Kuzma

Preklic

Preklicujemo odlok o vodovarstvenih območjih vodnih
virov na območju Občine Kuzma, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 78-8559/02 z dne 6. 9. 2002.

Župan
Občine Kuzma

Škalič Jožef l. r.
– Popravek sklepa o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romskeskupnosti (Kuzma)

Popravek

V sklepu o imenovanju komisije za pripravo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti (Kuzma), objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 78-8563/02 z dne 6. 9. 2002,
se besedio pod zap. št. 3, pravilno glasi:

8. Simon Šarkezi, roj. 20. 1. 1980, Gornji Slaveči 75,
9263 Kuzma – član.

Župan
Občine Kuzma

Škalič Jožef l. r.
– Popravek sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve članov Občinskegasveta občine Kuzma

Popravek

V sklepu o imenovanju Posebne občinske volilne komi-
sije za volitve članov Občinskega sveta občine Kuzma, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 78-8563/02 z dne 6. 9.
2002, se besedilo pod zap. št. 8, pravilno glasi:

8. Jožef Recek, roj. 12. 3. 1976, Dolič 27, 9263
Kuzma – namestnik člana.

Župan
Občine Kuzma

Škalič Jožef l. r.

– Popravek odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in

Popravek

V odloku o ustanovitvi Razvojnega centra občin: Len-
dava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 68/95, 22/98 in 15/99, se
v četrtem odstavku 4. člena beseda in številka: “Partizan-
ska 46” nadomesti z besedama oziroma številko: “Glavna
ulica 54”.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

– Popravek odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka

Popravek

V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja
Loka, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77/98 in 22/02,
se popravi 7. člen – Javne poti (JP) v naseljih in med naselji:

– tabela KS Lenart–Luša,
– zap. št. 151., pri št. ceste 901210, v stolpcu “Dolži-

na v obč. (v km)” pravilno glasi: 3.825 in vrednost v stolpcu
“Preost. dolž. v sos. obč.” se črta brez nadomestitve;

– zap. št. 145., pri št. ceste 994580, v stolpcu “Dolži-
na v obč. (v km)” pravilno glasi: 2.219 in vrednost v stolpcu
“Preost. dolž. v sos. obč.” se črta brez nadomestitve;

– dolžina v vrstici “Skupaj KS Lenart–Luša” se pravilno
glasi: 19.888.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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