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DRŽAVNI ZBOR
94. Odlok o letnem planu razvoja in vzdrževanja

avtocest za leto 2003 (OdLPVA03)

Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o jav-
nih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/2002 in 50/2002
– odločba US) in 171. člena svojega poslovnika (Uradni list
RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 18. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest

za leto 2003 (OdLPVA03)

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003
temelji na:

– nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republi-
ki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98, v nadaljnjem
besedilu: NPIA),

– zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97,
18/2002 in 50/2002 – odločba US, v nadaljnjem besedi-
lu: ZJC),

– zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in
18/2002, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC) in

– proračunu Republike Slovenije za leto 2003 ter za-
konu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/2002).

1. RAZVOJ AVTOCEST
1.1. Priprava projektne dokumentacije in druge do-

kumentacije ter izvajanje aktivnosti pred gradnjo za
avtocestne odseke, katerih gradnja je predvidena po
letu 2003

V letu 2003 bo potekala priprava projektne dokumen-
tacije in druge dokumentacije za vse avtocestne odseke iz
nacionalnega programa, za katere še niso sprejete uredbe
o lokacijskih načrtih in za vse odseke, za katere je začetek
gradnje predviden po letu 2003.

Priprava projektne in druge dokumentacije obsega:
– tehnično in strokovno preverjanje različnih variant po-

teka tras v prostoru in njihovo usklajevanje med posamezni-
mi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki naprav, objek-
tov in zemljišč,

– izdelavo idejnih študij in idejnih projektov,
– pripravo lokacijskih načrtov,
– izvedbo razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj nave-

denih del, kjer je to potrebno.

Priprava projektne in druge dokumentacije bo v letu
2003 potekala za naslednje avtocestne odseke (oznake
pred odseki in etapami so povzete po NPIA, Tabela 3 –
Dinamika gradnje):

– (6.1) Lenart – Cogetinci,
– (7) Beltinci – Pince,
– (8) Fram – Hajdina,
– (10.2) Hajdina – Ptuj,
– (10.3) Ptuj – Markovci,
– (10.5) Gorišnica – Ormož (navezava na obvoznico z

mostom preko Drave),
– (11.2) Priključek Ljubečna,
– (22.3) Navezava na luko Koper,
– (24) Koper – Izola,
– (26) Jagodje – Lucija,
– (31) Vrba – Peračica,
– (32) Peračica – Podtabor,
– (35) Šentvid – Koseze (priključna cesta Stanežiče –

Brod),
– (37) Bič – Trebnje – Hrastje (Pluska – Ponikve, Poni-

kve – Hrastje) in
– (38) Hrastje – Kronovo (Lešnica – Kronovo).
Skladno z dinamiko aktivnosti pridruževanja Slovenije

Evropski uniji je v letu 2003 predvidena tudi priprava projek-
tne dokumentacije za mednarodne mejne prehode in njiho-
vo navezavo na avtocestni sistem, in sicer je za avtocestno
povezavo Hajdina – Gruškovje v letu 2003 predvidena izde-
lava primerjalne študije z izborom najprimernejše variante,
začetek izdelave idejnega projekta in drugih potrebnih stro-
kovnih podlag.

Poleg odsekov, za katere uredba o lokacijskem načrtu
še ni sprejeta, bodo v letu 2003 potekale aktivnosti pred
gradnjo za odseke, za katere že velja uredba o lokacijskem
načrtu, vendar začetek gradnje na teh odsekih v letu 2003
še ni predviden. To so naslednji odseki:

– (3.2) Ptujska – priključek Zrkovska,
– (5) Maribor – Lenart,
– (6.2) Cogetinci – Vučja vas in
– (10.4) Markovci – Gorišnica.
Za pripravo projektne in druge dokumentacije na vseh

navedenih odsekih je v letu 2003 predvidenih 1.710 mio
tolarjev.

1.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki
se bodo začeli graditi po letu 2003

V letu 2003 bo možno pridobivati zemljišča in nepre-
mičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, za katere
uredba o lokacijskem načrtu že velja ali pa je v letu 2003
predviden sprejem le-te in je s tem podan formalno pravni
pogoj za začetek premoženjsko pravnih opravil, sama grad-
nja pa v letu 2003 še ni predvidena. Dinamika odkupov
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nepremičnin bo prilagojena predvideni dinamiki gradnje av-
tocest v naslednjih letih.

V letu 2003 je predvideno skupaj 560 mio tolarjev za
izvajanje premoženjsko pravnih opravil na opisanih odsekih.

1.3. Gradnja avtocest in drugih cest
V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine

odsekov, ki se izvedejo v letu 2003 in vrednosti del v tisoč
tolarjih. Podrobneje so posamezna dela prikazana v opisih,
ki sledijo.

Št. poglavja Skupina odsekov Dolžina v km Vrednost del
v letu 2003

1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2003 predani v promet  22,1 17.885.642
1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2003 nadaljuje  65,2 49.524.692
1.3.3. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2003 začne  39,5  8.891.829
1.3.4. Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu 2003 izvaja zaključna dela 224,7  2.500.646
1.3.5. Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 2003 izvaja zaključna dela —– 1.207.400
1.3.6. Nove cestninske postaje —– 638.000

Skupaj 80.648.209

1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2003 predani v pro-
met

V letu 2003 bo dokončana gradnja naslednjih odsekov
in pododsekov (imenovanja in oznake so v skladu s Tabelo
3 iz NPIA):

(6) Lenart – Beltinci, dolžina 42,3 km
(6.3) Vučja vas – Beltinci z rekonstrukcijo R 353

(celotna dolžina 14,6 km, v gradnji 7 km)
predvidena predaja v promet 1. etapa dolžine 7 km:

november 2003
(del odseka dolžine 7,6 km predan prometu že v letu

2002)
Zaključena bodo dela na mostu čez Muro, vodnogo-

spodarske ureditve in izgradnja II. etape AC od priključka
Vučja vas do priključka Murska Sobota.

(13) Blagovica – Šentjakob, dolžina 20,2 km
(13.3) Lukovica – Blagovica (6 km)
predvidena predaja v promet: oktober 2003
Z izjemo zaključnih del bo dokončana gradnja glavne

trase, deviacij, priključkov, premostitvenih objektov, cestnin-
ske postaje Blagovica in deviacije Šentvid – AC. Predvidena
je izgradnja CP Krtina, CP Lukovica in CP Blagovica, naba-
va mehanizacije in opreme za vzdrževanje ter izvedba ABC
sistema na teh cestninskih postajah.

(33) Podtabor – Naklo, dolžina 4,3 km
predvidena predaja v promet: konec leta 2003
Dokončana bodo dela na mostu čez Tržiško Bistrico,

podaljšanje podvozov in dela na trasi na celotnem odseku,
razen zaključnih del. V letu 2003 bo izveden razpis za odda-
jo del za protihrupne ukrepe in izvedba protihrupnih ukre-
pov.

(37) Bič – Trebnje – Hrastje
etapa Bič – Korenitka, (4,8 km)
predvidena predaja v promet: konec leta 2003
Izdelana bo projektna dokumentacija PGD in PZI, izva-

jale se bodo aktivnosti za pridobitev nepremičnin ter posto-
pek za pridobitev delnih in dopolnilnih dovoljenj za gradnjo.
Pospešeno se bodo nadaljevala vsa gradbena dela, ki bodo
dokončana v novembru 2003. Izveden bo javni razpis za
oddajo del za protihrupne ukrepe in izgradnja protihrupnih
ograj.

Skupno gre za 22,1 km štiripasovnih avtocest, ki bodo
v letu 2003 predane v promet.

1.3.2. Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2003
nadaljuje

V letu 2003 bo potekalo nadaljevanje gradnje nasled-
njih odsekov in pododsekov (imenovanje in oznake so v
skladu s Tabelo 3 iz NPIA):

(3) Pesnica – Slivnica, dolžina 20,7 km
(3.3) AC Zrkovska – priključek Pesnica (6,3 km)
Nadaljevali se bodo odkupi zemljišč in objektov ter

plačila sprememb namembnosti, izdelava projektne doku-
mentacije (PGD in PZI) in pridobivanje dovoljenj za gradnjo.
Izvajala se bodo dela za odpravo napak po tehničnem pre-
gledu na deviacijah lokalnih cest. Gradilo se bo rondojsko
križišče Pesnica.

(11.1) Priključek Lopata (3,9 km)
predvidena predaja v promet: v drugi polovici leta 2004
V letu 2003 je predvideno pridobivanje zemljišč in ob-

jektov, podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih del ter zače-
tek izvajanja gradbenih del.

(22) Klanec – Ankaran, dolžina 14,6 km
(22.1) Srmin – Socerb (10,1 km)
predvidena predaja prometu: do priključka Črni kal –

konec leta 2004, preostali del odseka dolžine 2,3 km pa v
prvi polovici leta 2005 *

Izvajali se bodo odkupi zemljišč, na delu trase od km
15,9 do km 19,5 bodo dokončana zemeljska dela, dela na
odvodnjavanju ter prestavitve komunalnih in energetskih vo-
dov. Nadaljevala se bodo dela na zidovih in deviacijah, pri-
čela se bodo dela na regulacijah in vodnogospodarskih
ureditvah ter zgornjem ustroju. Na viaduktih Črni kal in Bivje
se bodo izvajala dela na spodnji in zgornji konstrukciji ter
krovu. Na predoru Dekani se bodo nadaljevala dela na izko-
pih in podgradnji, pričelo se bo z deli na odvodnjavanju,
izolaciji, oblogah in temeljih. Na objektih od km 19,5 do km
26,4 bodo dokončana dela na štirih podvozih, dveh mosto-
vih in viaduktu Lama, pričelo se bo z deli na enem nadvozu
in dveh mostovih.

* Kolikor bodo tehnične možnosti omogočale hitrej-
še napredovanje del, bo tudi ta del odseka predan pro-
metu konec leta 2004.

(22.2) Socerb – Klanec (4,5 km)
predvidena predaja prometu: konec leta 2004
Nadaljevala in zaključila se bodo začeta gradbena de-

la. Na trasi bodo dokončana zemeljska dela, izvajala se
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bodo dela na odvodnjavanju, zidovih, deviacijah, regulaci-
jah, prestavitvah komunalnih in energetskih vodov ter dela
na zgornjem ustroju. Na predoru Kastelec bodo dokončana
dela na izkopih in podgradnji, dokončana bodo dela na
odvodnjavanju in izolaciji, izvajala se bodo dela na oblogah
in temeljih ter dela na robnikih, kinetah in spodnjem ustroju.

(27) Razdrto – Vipava, dolžina 15,8 km
(27.2) Rebernice (10,7 km)
predvidena predaja prometu: 2007
Za del trase od km 6,3 do km 11,7 se bodo vršili

odkupi zemljišč, izdelava projektne dokumentacije (PGD,
PZI), nadaljevale se bodo geološko – geomehanske razi-
skave. Izdelovala se bo projektno tehnična dokumentacija
za vzdrževalno bazo Vipava, za sanacijo plazu na območju
viadukta Boršt II in plazu v brežini ukopa stranskega odvze-
ma, kjer se bo pričela tudi izvedba sanacije plazu. Pričela se
bodo dela na trasi od km 1,057 do km 6,2 s premostitveni-
mi objekti (brez viadukta 6-2/1 Boršt II). Na območju via-
dukta 6-2/1 Boršt II se bo izvajala sanacija plazu.

(30) Vransko – Blagovica, dolžina 16,8 km
(30.2) Trojane – Blagovica (8,2 km)
predvidena predaja prometu: 2005 **
Nadaljevala se bo gradnja predora Trojane z izvajanjem

rudarskih del s primarno podgradnjo, izvedbo hidroizolacije
in notranje betonske obloge ter voziščne konstrukcije. V
predoru Podmilj je predvideno izvajaje izkopov na predor-
skih portalih iz zahodne strani, izkop leve in desne predor-
ske cevi na vzhodu, izdelava hidroizolacije, notranje beton-
ske obloge v predoru in voziščne konstrukcije.

Na delu trase od km 82.150 do km 85.880 se bodo
izvajala zemeljska dela, gradnja voziščnih konstrukcij, pro-
metna oprema in protihrupne ograje, gradnja petih viaduk-
tov, vodnogospodarske ureditve ter prestavitve komunalnih
vodov in naprav.

Na delu trase od km 85.880 do km 87.507 se bodo
izvajala zemeljska dela na trasi, gradnja voziščnih konstruk-
cij, prometna oprema in protihrupne ograje, gradnja dveh
viaduktov, vodnogospodarske ureditve ter prestavitve komu-
nalnih vodov in naprav.

** Kolikor bodo tehnične možnosti omogočale hi-
trejše napredovanje del, bo tudi ta del odseka predan
prometu konec leta 2004.

(39) Kronovo – Smednik, dolžina 9,2 km
predvidena predaja prometu: konec 2004
Nadaljevale se bodo aktivnosti za pridobitev nepremič-

nin, postopek za pridobitev dovoljenj za gradnjo, izvedba
gradbenih del na novi levi polovici AC, tehnični pregled ter
preusmeritev prometa, začela se bo izvedba del na desni
polovici AC.

(41) Krška vas – Obrežje, dolžina 12,3 km
predvidena predaja prometu: konec 2004
V letu 2003 je predvidena izdelava projektne doku-

mentacije PGD in PZI, nadaljevanje aktivnosti za pridobitev
nepremičnin, postopek za pridobitev dovoljenj za gradnjo,
dokončanje arheoloških izkopavanj, izvedba postopka za
oddajo del za most 5-1, začetek gradbenih del na platoju na
Čateškem polju, izvajanje glavnih gradbenih del (trasa in
objekti) ter preusmeritev prometa iz severne na južno polovi-
co avtoceste.

Skupno gre za nadaljevanje gradnje 50,6 km štiripa-
sovnih avtocest, 10,7 km hitrih cest in 3,9 km priključkov.

1.3.3. Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2003
začne

(9.3) Obvoznica Pragersko (5,3 km)
V letu 2003 so predvideni odkupi zemljišč, plačilo spre-

membe namembnosti zemljišč in izvajanje gradbenih del.

(23) Škofije – Srmin (2,4 km)
predvidena predaja prometu: 2004 ***
Predvideno je pridobivanje zemljišč in izdelava projek-

tne dokumentacije PGD in PZI, razpisni postopek za oddajo
del in pričetek izvedbe del (preddela, zemeljska dela, od-
vodnjavanje in prestavitve komunalnih vodov) na trasi od km
1.660 do km 2.400.

*** Do konca leta 2004 je predvidena izgradnja sa-
mo 740 m te trase kot navezava na novi ankaranski pri-
ključek.

(35) Šentvid – Koseze (skupaj s priključno cesto
Stanežiče – Brod), dolžina 5,7 km

etapa Šentvid – Koseze (3,7 km)
predvidena predaja prometu: konec leta 2006
Nadaljevalo se bo pridobivanje zemljišč, izdelava pro-

jektne dokumentacije, arheološke raziskave, razpisni posto-
pek za gradnjo, pripravljalna gradbena dela, gradnja predo-
ra, trase, komunalnih naprav, regulacij, deviacij in gradnja
nadomestnih objektov.

(37) Bič –Trebnje – Hrastje
etapa Korenitka – Pluska (2,8 km)
predvidena predaja prometu: konec leta 2004
Izdelovala se bo projektna dokumentacija PGD, PZI in

PZR ter investicijski program, izvajale se bodo aktivnosti za
pridobitev nepremičnin, arheološka dela, postopek za pri-
dobitev dovoljenja za gradnjo, postopek za oddajo in priče-
tek začetnih gradbenih del.

(38) Hrastje – Kronovo, dolžina 13,2 km
etapa Hrastje – Lešnica (7,7 km)
predvidena predaja prometu: 2006
Izdelovala se bo projektna dokumentacija PGD, PZR in

PZI, investicijski program, postopki za pridobivanje nepre-
mičnin, arheološka dela, postopek za pridobitev dovoljenja
za gradnjo, postopek za oddajo začetnih gradbenih del in
pričetek gradbenih del.

(40) Smednik – Krška vas, dolžina 17,6 km
predvidena predaja prometu: konec leta 2004
Nadaljevalo se bo pridobivanje zemljišč, izdelava pro-

jektne dokumentacije, arheološke raziskave, razpisni posto-
pek za gradnjo, začetna gradbena dela objektov, cestnin-
ske postaje, trase, komunalnih naprav, regulacij, deviacij,
bencinske črpalke in servisne baze AC ter izvajanje nado-
mestnih gradenj.

V letu 2003 se bo z gradnjo začelo na 34,2 km nove
štiripasovne avtoceste in na 5,3 km obvoznice.

1.3.4. Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se
v letu 2003 izvaja zaključna dela

V letu 2003 se izvede zaključna dela na naslednjih
odsekih in pododsekih avtocest in cest iz nacionalnega
programa (zaključna dela na odsekih, ki so bili predani pro-
metu pred letom 1994, to je pred začetkom izvajanja nacio-
nalnega programa izgradnje avtocest so prikazani v poglavju
1.3.5.) (imenovanja in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz
NPIA):

(2) Pesnica – Šentilj
(3.1) AC Slivnica – priključek Ptujska
(3.4) Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87
(3.6) Hitra cesta – 2B
(4) Slivnica – Fram – BDC
(7.5) Obvoznica Lendava
(9.1) Priključek Slovenska Bistrica – sever
(9.2) Rekonstrukcija G1-2 od priključka Slovenska

Bistrica do obvoznice Pragersko
(10.1) Obvoznica Ormož
(11) Hoče – Arja vas
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(12) Arja vas – Vransko
(13.1) Šentjakob – Krtina
(13.2) Krtina – Lukovica
(14) Zadobrova – Tomačevo
(15) Malence – Šentjakob
(16a) priključek Razdrto
(17) Čebulovica – Divača
(18) Divača – Dane
(19) Dane – Fernetiči
(20) Divača – Kozina
(21.1) Kozina – Klanec od km 6,7 do km 7,5
(21.2) Kozina – Klanec od km 7,5 do km 11,5
(25) Izola – Jagodje
(27.1) HC razcep Razdrto – km 1,3
(27.3) HC Vipava – Podnanos (priključek Vipava)
(28) Vipava – Selo
(29) Selo – Šempeter
(30.1) Vransko – Trojane
(34) Naklo – Kranj
(36) Višnja Gora – Bič.
Na zgornjih odsekih se v letu 2003 skladno z mož-

nostmi izvede dokončne zemljiško knjižne ureditve, monito-
ringe, odpravo pomanjkljivosti ter druga dela, potrebna za
dokončanje odsekov.

V okviru odseka Malence – Šentjakob se v letu 2003
nadaljujejo tudi dela na povezovalni cesti od Ceste Dolo-
mitskega odreda do priključka Brdo in sicer skladno s
pogodbo o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov
Malence – Šentjakob in Zadobrova – Tomačevo, sklenje-
no med Mestno občino Ljubljana in DARS d.d. v letu
1996.

V letu 2003 se izvaja zaključna dela na novih avtoce-
stah in cestah (zgrajenih po letu 1994) na skupno:

– 114,9 km štiripasovnih avtocest,
– 35,1 km hitrih cest,
– 58 km dograjenih dvopasovnih avtocest v štiripasov-

nice,
– 0,9 km dvopasovnic,
– 10,6 km obvoznic (Lendava, Ormož),
– 3,5 km rekonstrukcij (med priključkom Sl. Bistrica –

sever in obvoznico Pragersko),
– 1,7 km priključkov (Sl. Bistrica – sever in Razdrto).

1.3.5. Zaključna in dodatna dela na avtocestah,
zgrajenih pred letom 1994

Na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani
prometu že pred letom 1994 (pred ustanovitvijo DARS d.d.),
se izvede zaključna in dodatna dela, ki so bila zahtevana ob
izdaji lokacijskih odločb in so posledica meritev hrupa, ali
pa so bila zahtevana pri tehničnih pregledih in jih zaradi
potrebnih predhodnih postopkov ni bilo mogoče zaključiti
hkrati z ostalimi deli. V sredstvih, namenjenih za ta dela, so
zajeta tudi sredstva za opremo teh cest z dodatnimi naprava-
mi za varovanje prometa in obveščanje udeležencev v pro-
metu, sredstva za rekonstrukcije (ojačitve) vozišč ter sred-
stva za dokončno premoženjsko – pravno ureditev zadev na
teh avtocestnih odsekih. Dela med drugim obsegajo:

– izvedbo protihrupnih ukrepov na območju Brezovice,
Kozarij, Vodic,

– ojačitev vozišč na AC odseku Brezovica – Razdrto,
– ojačitev vozišč na AC odseku Fram – Arja vas,
– zaščito brežin na AC odseku Hrušica – Vrba (pod

Mežaklo),
– postavitev svetlobno informacijskih portalov,
– izgradnjo kabelske kanalizacije in položitev optične-

ga kabla na AC Naklo – Ljubljana.

1.3.6. Gradnja dodatnih cestninskih postaj
V letu 2003 se bo skladno s sprejetimi ukrepi na osno-

vi novelacije študije o cestninskem sistemu na avtocestah in
hitrih cestah v Republiki Sloveniji in sklepov Odbora Držav-
nega zbora za infrastrukturo in okolje z dne 9. 4. 2002, za
dograjevanje cestninskega sistema v obdobju do 2004 na
avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji nadaljevalo z
aktivnostmi za izgradnjo dodatnih cestninskih postaj Vogr-
sko, Ivančna Gorica in Vodice. Predvideno je dokončanje
priprave projektne dokumentacije ter pridobivanje upravnih
dovoljenj, upoštevajoč pri tem predvideno poenostavitev po-
stopkov za njihovo umestitev v prostor. Sledila bo izvedba
postopka oddaje del in začetek izvajanja gradbenih del.

1.3.7. Vrednost del v letu 2003 pri gradnji avto-
cest, ki bodo v letu 2003 predane v promet in na
katerih se gradnjo v letu 2003 nadaljuje ali začne

Vrednost del v letu 2003 po odsekih, ki bodo v letu
2003 predani v promet in na katerih se gradnjo v letu 2003
nadaljuje ali začenja, je določena v Tabeli 1.
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1.3.8. Odstopanje investicijskih vrednosti
Investicijske vrednosti odsekov, na katerih je ugotovlje-

na sprememba investicijskih vrednosti, so podane v Tabeli
2, ki prikazuje stare in nove ocene investicijskih vrednosti,
razlike med njimi ter predvidene vire sredstev.
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1.3.9. Investicijske vrednosti novih odsekov
Ocena investicijskih vrednosti odsekov, na katerih je v

letu 2003 določen začetek gradnje in doslej niso bili nave-
deni v letnih planih, je podana v Tabeli 3. V njej so podane
ocene investicijskih vrednosti odsekov po stalnih cenah
(september 1997), predvideni viri sredstev in skladnost pla-
niranih investicij z veljavnim nacionalnim programom.

1.3.10. Investicijske vrednosti dodatnih cestnin-
skih postaj

Ocena investicijskih vrednosti dodatnih cestninskih po-
staj, katerih gradnja ni bila predvidena v spremembah in
dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest, je
podana v Tabeli 4. Podane so ocene investicijskih vrednosti
po stalnih cenah (september 2002) in predvideni viri sred-
stev.
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2. VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST
2.1. Redno vzdrževanje avtocest
Cilji, naloge in obveznosti DARS, d.d. s področja re-

dnega vzdrževanja avtocest so opredeljene s predpisi o
javnih cestah, predpisi o varnosti v cestnem prometu in
predpisi o varstvu okolja. Vzdrževalna dela bodo v največji
možni meri izvajana izven prometnih konic.

Osrednja izvršilna predpisa k zakonu o javnih cestah,
ki podrobneje določata naloge rednega vzdrževanja avto-
cest in način njihovega izvajanja, sta pravilnik o vrstah vzdr-
ževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja
javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) ter uredba o preobli-
kovanju Podjetja za vzdrževanje avtocest Ljubljana, p.o. v
javno podjetje Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o. (Ura-
dni list RS, št. 56/96).

S pravilnikom je redno vzdrževanje avtocest po naravi
del razdeljeno na:

– vzdrževalna dela v letnem obdobju, ki obsegajo pre-
gledniško službo, vzdrževanje prometnih površin, naprav za
odvodnjavanje, bankin in brežin, obnovo in zamenjavo po-
škodovane prometne signalizacije in opreme, vzdrževanje
cestnih naprav in ureditev, intervencije ob prometnih nesre-
čah, izvajanje ukrepov za zavarovanje prometa, čiščenje
cestišča ter površin ob njem in druga dela

ter
– vzdrževalna dela v zimskem obdobju, ki obsegajo

postavitev dodatnih prometnih znakov, obvestilnih tabel in
snežnih kolov, postavitev palisad za obrambo pred snežnimi
zameti, preprečevanje in odpravljanje poledice, odstranje-
vanje snega s prometnih površin in druga dela. V stroške
zimske službe je vključena tudi nabava posipnih materialov
za preprečevanje poledice.

V zimskem obdobju so vse avtoceste in hitre ceste ter
priključki nanje v prvem prednostnem razredu, kar pomeni,
da se zagotavlja njihova trajna prevoznost; ob močnem sne-
ženju pa mora biti trajno zagotovljena prevoznost vsaj enega
voznega pasu teh cest in vsaj dovoz k večjim parkiriščem ob
njih. Število delavcev, ki skrbi za izvajanje zimske službe, je
določeno glede na primerljive službe v razvitih zahodnih
državah.

Redno vzdrževanje avtocest opravlja Podjetje za vzdr-
ževanje avtocest d.o.o. (PVAC d.o.o.), ki je bilo z že ome-
njeno uredbo ustanovljeno za izvajanje te gospodarske jav-
ne službe. Ta uredba med drugim določa, da se s pogodbo
za redno vzdrževanje avtocest lahko določi, da izvajalec
rednega vzdrževanja avtocest lahko posamezna dela odda
podizvajalcu in da se mora oddaja teh del opraviti po predpi-
sih o javnih naročilih.

S pogodbo, ki jo DARS d.d. sklene s PVAC d.o.o. za
redno vzdrževanje avtocest, se določijo tista dela in nabave,
ki so sicer vezana na redno vzdrževanje avtocest, vendar ne
sodijo v osnovno dejavnost PVAC d.o.o. (npr. vzdrževanje
objektov visoke gradnje ter razne opreme in ureditev za
obratovanje avtocest in cestnih baz) ali pa PVAC d.o.o. nima
lastnih kapacitet ali naravnih virov (npr. posipni materiali). Za
izvajanje nemotenega rednega vzdrževanja bo že s pogod-
bami za leto 2003 omogočena izvajalcu rednega vzdrževa-
nja izvedba javnih razpisov za dobavo materialov in storitev
po posebnih pogodbah v letu 2004 v višini 50% vrednosti
teh pogodb v letu 2003.

Obseg rednega vzdrževanja avtocest za leto 2003:
Dolžina avtocest in priključkov na dan 31. 12. 2002 bo

znašala skupno 462,223 km avtocest, od tega 353,4 km
AC in HC ter 115 km priključkov.

V letu 2002 so bila za redno vzdrževanje zagotovljena
sredstva v višini 4.387 mio tolarjev, za leto 2003 pa ta
znesek znaša 4.900 mio tolarjev.

Vrednost del za izvedbo rednega vzdrževanja je dolo-
čena na osnovi porabe v preteklih letih in z upoštevanjem
odprtja novih odsekov avtocest v letu 2003.

Vrednosti posameznih del rednega vzdrževanja avto-
cest:

– stroški v zvezi z delom
   PVAC d.o.o. 3.450 mio tolarjev
– nabava posipnih materialov 250 mio tolarjev
– odprava lokalnih poškodb na voziščih 210 mio tolarjev
– ostali ukrepi vzdrževanja prometnih
   površin 100 mio tolarjev

Drugi stroški v zvezi z rednim vzdrževanjem avtocest
obsegajo:

– pripravo strokovnih podlag predlogov ukrepov v zvezi
z vzdrževanjem zgrajenih avtocest, vodenjem prometa in
izboljševanjem njihove prometne varnosti;

– del stroškov vzdrževanja in obratovanja površin, ob-
jektov in naprav, kjer je več uporabnikov oziroma upravljav-
cev (del površin za spremljajoče dejavnosti, ki niso razmeje-
ne med funkcionalne površine izvajalcev spremljajočih
dejavnosti in del površin na MMP Karavanke, ki jih souprav-
ljajo carina, mejna policija in DARS d.d.);

– stroški električne energije po odjemnih mestih, zgra-
jenih za potrebe avtocest, ki so evidentirana na DARS d.d.
kot investitorja;

– stroške nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
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Navedeni stroški so predvideni v višini:
– za strokovne in svetovalne storitve na
   področju zgrajenih AC 300 mio tolarjev
– za vzdrževanje dela površin za
   spremljajoče dejavnosti 145 mio tolarjev
– za električno energijo 250 mio tolarjev
– za del vzdrževanja MMP Karavanke  65 mio tolarjev
– za stroške nadomestila za uporabo
   stavbnih zemljišč 130 mio tolarjev

2.2. Obnavljanje avtocest
Nadaljevalo se bo z obnavljanjem vozišč, objektov in

opreme avtocest, ki so v slabem stanju zaradi pomanjkanja
sredstev za njihovo vzdrževanje v preteklosti. Zaradi tega
bodo potrebne zapore odsekov avtocest v obnavljanju, s
tem, da se bodo vsa večja obnovitvena dela izvedla v najve-
čji možni meri izven sezonskih prometnih obremenitev, ra-
zen obnovitev objektov, ki jih ni možno prekiniti.

Razpoložljiva sredstva za obnove ne zadoščajo za iz-
vedbo vseh potrebnih ukrepov, zato bodo prioritetno obnov-
ljeni najbolj dotrajani odseki najstarejših avtocest. Obnovi-
tvena dela na avtocesti Ljubljana – Postojna se bodo
izjemoma izvajala istočasno na več mestih.

Vrednost obnov vozišč, objektov in opreme bo v letu
2003 znašala 1.720 mio tolarjev in bo obsegala sledeča
večja dela:

Obnova vozišč, objektov in opreme bo tako obsegala
sledeča večja dela:
– obnova vozišč – manjši ukrepi   30 mio tolarjev
– obnova objektov
   (viadukt Slatina 530 mio tolarjev,
   drugi manjši objekti 300 mio tolarjev,
   predor Karavanke 275 mio tolarjev) 1.105 mio tolarjev
– obnova opreme in signalizacije  370 mio tolarjev
– ostalo (monitoringi, projekti)  105 mio tolarjev
– elementar   10 mio tolarjev
– izvedba nepredvidenih del v skladu z odločbo
   Prometnega inšpektorata
   Republike Slovenije  100 mio tolarjev

Že v letu 2003 se bo izvedel tudi del postopkov izbire
najugodnejših ponudnikov za obnove vozišč in objektov iz
sredstev prihodnjega leta. Namen vnaprejšnjega vodenja
postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo dela obnovi-
tvenih del v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je
še v času pred začetkom turistične sezone.

2.3. Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avto-
cest

Za zagotavljanje enake stopnje opremljenosti in varstva
okolja pred vplivi cest je potrebno stare avtoceste opremiti s
sodobno elektrostrojno in drugo opremo ter z mehanizacijo
za vzdrževanje. Spoznane potrebe bistveno presegajo mož-
nosti njihovega financiranja iz prilivov cestnine oziroma raz-
poreditve teh prilivov po vseh predpisanih namenih njihove
porabe. Za naložbe bo v letu 2003 zagotovljenih 1.675 mio
tolarjev.

V letu 2003 bodo opravljena naslednja dela in nabave:
– nabava nove mehanizacije in

opreme za nadomestitev dotrajane
mehanizacije in opreme za vzdrževanje 250 mio tolarjev

– nabava »ABC« elektronskih tablic 250 mio tolarjev
– naložbe v cestninski sistem
   in cestninske postaje 505 mio tolarjev
   (nadgradnja in razširitev ABC sistema,
   ukrepi na CP)
– razširitev AC baz (Ljubljana, Sl. Konjice)  70 mio tolarjev

– naložbe v opremo za prenos podatkov 200 mio tolarjev
– zapiranje intervencijskih prehodov 100 mio tolarjev
– nabava vremenskih postaj (Verd,
   Devina, Mlake, Šentjakob)  50 mio tolarjev
– oprema počivališč (sanitarije)
   in nabava ter postavitev tipskih
   tabel in kioskov  50 mio tolarjev
– signalizacija za povečanje prometne varnosti
   (preprečitev vožnje v napačno smer)  20 mio tolarjev
– ostale naložbe 180 mio tolarjev
   (projektna dokumentacija, radar, odkupi
   zemljišč, obcestni prostor,
   zajem požarne vode za predor Pletovarje
   in Golo rebro, drugo)

2.4. Upravljanje avtocest in pobiranje cestnine
Za naloge s področja upravljanja avtocest se nameni

4.847 mio tolarjev. Skladno z zakonom o javnih cestah in
zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji se opra-
vijo naslednje naloge:

– strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge, ki so povezane z vzdrževanjem in varovanjem
avtocest,

– organiziranje pobiranja cestnine,
– pobiranje nadomestil za površine za spremljajoče de-

javnosti,
– strokovne naloge v zvezi s povečanjem prilivov iz

naslova gospodarjenja z avtocestami (razvoj cestninskega
sistema, trženje obcestnega prostora ipd.),

– strokovne naloge v zvezi z optimizacijo vzdrževalnih
del s ciljem zmanjševanja stroškov,

– nadzor nad stanjem avtocest,
– zagotavljanje pogojev za varno vožnjo, skladno z ve-

ljavnimi predpisi,
– stroški, vezani na delo zaposlenih v DARS d.d. ter

strokovnih in nadzornih organov družbe,
– komuniciranje in razvoj strateškega marketinga.
Za izvedbo del pobiranja cestnine DARS, d.d. sklene

pogodbo s PVAC d.o.o.
Za stroške pobiranja cestnine je namenjenih 3.150

mio tolarjev.
Stroški pobiranja cestnine so ocenjeni kot najnižji mož-

ni za izvedbo te dejavnosti.

3. DRUGE DRŽAVNE CESTE V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se
nadaljuje izgradnja nekaterih državnih cest, ki omogočajo
boljše navezovanje širših urbanih območij na V. in X. kori-
dor.

V letu 2003 se bo izvajalo dela na sledečih odsekih
državnih cest (imenovanja in oznake so v skladu s Tabelo 3
iz NPIA)

(1.1) Maribor – Levi breg
Dokonča se odkupe zemljišč po dokončni odmeri in

vpis v zemljiško knjigo.
(1.2) Maribor – Most – Erjavčeva
Dokončani bodo odkupi zemljišč. Pridobljeno bo do-

voljenje za gradnjo zahodne obvoznice, upravna soglasja in
uporabno dovoljenje.

(1.3) Maribor – Erjavčeva – Proleterskih brigad
Izvedene bodo aktivnosti za podpis sporazuma o sofi-

nanciranju z Republiko Slovenijo, MO Maribor in upravljalci
komunalnih vodov. Kolikor bo podpisan sporazum, se bodo
izvedli odkupi zemljišč ter rušenje objektov, pridobivala se
bodo upravna soglasja in dovoljenja, izvedla plačila spre-
membe namembnosti, izvedel razpisni postopek za oddajo
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del za gradnjo in izdelavo študije nameravane investicije.
Pričela se bo gradnja odseka.

(2) Celje – Magistrala sever – rekonstrukcija Mari-
borska c. (III. in IV. etapa)

Na III. etapi bodo dokončani odkupi zemljišč in objek-
tov, nadaljevala se bodo gradbena dela na prestavitvi komu-
nalnih vodov, pričela se bo gradnja podvoza pod železnico.

(4.2) Šmarje – Dragonja (III. pas)
Dokončana bodo dela na dograditvi tretjega pasu od

km 6,220 do km 6,920. Dokončno bodo urejena pravno
premoženjska razmerja.

(4.2) Slavček – Tomos
Izdelana bo projektna dokumentacije PGD in PZI, vršili

se bodo odkupi zemljišč ter izdelava in potrditev investicij-
skega programa. Izveden bo razpis za izvajalca gradbenih
del.

(5.2) Bučna vas – Ločna
V letu 2003 bo izvršena dokončna odmera zemljišč ter

dokončana pravno premoženjska ureditev, dokončana bo-
do dela na protihrupni zaščiti.

Vrednost gornjih del po posameznih cestnih odsekih
prikazuje Tabela 5.

V letu 2003 se bo izdelovala projektna dokumentacija
za odseke državnih cest Žeje – Vodice, Mengeš – Žeje in
Želodnik – Mengeš v vrednosti 35 mio tolarjev.

4. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH
V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA

V obdobju 1998–2001 je bilo v nacionalnem progra-
mu izgradnje avtocest predvideno, da se del namenskih
sredstev nameni za urejanje cestno železniških prehodov na
železniških progah, ki predstavljajo V. prometni koridor na
območju Republike Slovenije. Ker v omenjenem obdobju
tem ukrepom še niso bila namenjena vsa po nacionalnem
programu predvidena sredstva, se financiranje teh ukrepov
nadaljuje še v letu 2003. Za ta namen je v letu 2003 predvi-
denih 165 mio tolarjev. Plan ukrepov v letu 2003 je prikazan
v spodnji preglednici.

Predvidena dela Vrednost del
v letu 2003

(delež DARS)
v tisoč tolarjih

Ukinitev treh prehodov na odseku Ponikve
– Dolga gora, NPr 548+236-Lutarje
2, NPr 548+555-Lutarje 2 in NPr
549+294-Dobovec z izvedbo
povezovalne poti
na že avtomatizirane prehode  80.000
Izvedba posodobitve NPR
v km 584+400-Godešič 2 na progi
Lj.-Jesenice ter ukinitev
NPr Godešič 1 v km 583+886 in NPr
Godešič 3 v km 584+901  50.000
Na progi Metlika – Lj. Se NPr
v km 69+682-Birčna vas opremi
z avtomatskimi zapornicami
(križanje s cesto R3 664)  35.000

Skupaj 165.000

5. STROŠKI ZA PRIPRAVO INVESTICIJ IN NADZOR
IZVAJANJA (»INŽENIRJI«)

DARS d.d. ima z organizacijami, ki opravljajo delo »In-
ženirjev«, sklenjene dolgoročne pogodbe za izvajanje stro-
kovnih in svetovalnih storitev v zvezi z graditvijo avtocest in
drugih cest, predvidenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest. V letu 2003 predstavlja delo »Inženirjev« organiza-
cijo in nadzor nad 48 velikimi investicijami na področju avto-
cest in ostalih cest. Poleg tega se izvajajo dela na sedmih
investicijah na odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega
programa. V letu 2003 strokovne ekipe »Inženirjev« nadalju-
jejo organizacijo in nadzor nad predhodnimi deli in pripravo
projektne dokumentacije na 19 odsekih avtocest, katerih
gradnja je predvidena po letu 2003.

Za opravljanje del »Inženirjev« so v letu 2003 predvide-
na finančna sredstva v višini 2.690 mio tolarjev.

Delež stroškov »Inženirjev« v letu 2003 predstavlja
2,31% od celotne vrednosti del določenih s planom razvoja
in vzdrževanja avtocest za leto 2003.

Dela Inženirjev zajemajo predvsem naslednje naloge:
– pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in projek-

tne dokumentacije, dela za naročanje lokacijskih načrtov in
pridobivanje investicijske dokumentacije;

– izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objek-
ti, deviacije, regulacije, nadomestni objekti, elektrovodi, pli-
novodi in druge komunalne naprave);

– skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in
napak v garancijski dobi,

– priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postop-
kov, potrebnih za gradnjo in vzdrževanje AC;

– pridobivanje projektne dokumentacije PGD, PZI za
vse objekte in strokovno svetovanje (objekti, mostovi, via-
dukti, podvozi, nadvozi);

– vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reše-
vanje druge pravne problematike;

– vodenje postopkov za vse razpise, preverjanje po-
nudbenih cen in vrednosti vseh ponujenih del (vodenje raz-
pisnih postopkov, priprava presoje in vrednotenje prispelih

TABELA 5
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ponudb, pregled cen in priloženih analiz v fazi javnega razpi-
sa in sestavljanje ustreznih poročil komisiji za oddajo del,
izdelava poročil o izvedenih razpisnih postopkih, priprava
pogodb in aneksov);

– računalniška obdelava podatkov in podpora strokov-
nim službam,

– komuniciranje in razvoj strateškega marketinga;
– pridobivanje celotne projektne dokumentacije in iz-

vajanje nadzora nad gradnjo predorov;
– tehnična kontrola projektne dokumentacije in stro-

kovnih rešitev;
– vodenje in nadzorovanje del v zvezi z arheološkimi

izkopavanji ter razreševanje celovite ekološke problematike
v zvezi z izgradnjo AC;

– storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ek-
spertize.

6. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN VZDRŽE-
VANJA AVTOCEST, PROGRAMA RAZVOJA OSTALIH DR-
ŽAVNIH CEST IN PROGRAMA UKREPOV NA ŽELEZNI-
CAH

6.1. Sredstva na osnovi zakona o zagotovitvi na-
menskih sredstev za graditev državnih cest določenih
v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republi-
ki Sloveniji.

Osnovni vir za financiranje nacionalnega programa iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji so sredstva, ki se
zagotavljajo na osnovi zakona o zagotovitvi namenskih sred-
stev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZSNGC
Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02). Nacionalni program
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2003 predvi-
deva iz tega naslova priliv v višini 69.721,5 mio tolarjev. V
Proračunu Republike Slovenije za leto 2003 je priliv iz tega
vira določen v višini 37.000 mio tolarjev.

Zmanjšan priliv namenskih sredstev vpliva na finančno
konstrukcijo in spreminja razmerje med temeljnimi lastnimi
viri in najetimi posojili.

6.2. Cestnine in druga povračila
6.2.1. Prilivi iz cestnin
Od 1. 7. 2002 znaša višina cestnine za prvi, najnižji

cestninski razred 10,413 tolarjev za kilometer cestninske
ceste, razmerja med cestninskimi razredi pa znašajo
1:1,5:2,75: 4. Na dan 1. 1. 2003 se bo cestnina pobirala
za 295,7 km avtocest, skupna dolžina avtocest in hitrih
cest, s katerimi DARS d.d. upravlja in jih vzdržuje, pa bo
znašala 353,4 km cest in 115 km priključkov.

Za leto 2003 je ocenjeno, da bo pobrana cestnina
znašala 24.800 mio tolarjev.

Za uresničitev navedene višine pobrane cestnine mo-
rajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– povečanje višine cestnine s 1. 1. 2003 za 3% glede
na preteklo rast življenjskih stroškov ter ponovna uskladitev
višine cestnine s 1. 6. 2003 za 2,1%; Obe uskladitvi ne
presegata predvidene rasti življenjskih stroškov v letu 2003,
to je 5,1%;

– pričakovana 1,1% povprečna rast prometa v letu
2003 glede na leto 2002;

– uveljavitev krčenja oprostitev plačila cestnine na med-
narodno prevzete obveznosti in na intervencijska vozila s 1.
1. 2003;

– predaja AC odseka Lukovica – Blagovica v dolžini
6,0 km v promet dne 1. 10. 2003 in istega dne pričetek
pobiranja cestnine na CP Kompolje za celoten avtocestni
odsek Ljubljana – Blagovica;

– predaja AC odseka Bič – Korentika v dolžini 4,8 km
v promet dne 1. 11. 2003 in istega dne pričetek pobiranja

cestnine na CP Dob za celoten avtocestni odsek Ljubljana –
Bič – Korenitka;

– predaja AC odseka Podtabor – Naklo v dolžini 4,3
km v promet dne 1. 11. 2003 in istega dne pričetek pobira-
nja cestnine na CP Torovo za celoten avtocestni odsek
Ljubljana – Naklo – Podtabor;

– nespremenjeno stanje na področju razmerij med ce-
stninskimi razredi ter postopno omejevanje odvijanja prome-
ta težkih tovornih vozil po vzporednih ostalih cestah;

– uvedba elektronskega plačilnega medija pri abonent-
skih načinih cestninjenja.

6.2.2. Prilivi iz povračil za spremljajoče dejavnosti
ob avtocestah

V letu 2003 bo iz naslova povračil za uporabo površin
za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah skupno realizira-
nih 400 mio tolarjev prilivov. Med ta povračila so všteta tudi
povračila za postavitev baznih postaj in repetitorjev mobilne
telefonije.

V obratovanju bodo naslednje večje površine za sprem-
ljajoče dejavnosti ob avtocestah: Fernetiči, Lopata, Postoj-
na, Lom, Tepanje, Voklo, Jesenice, Barje, Slivnica, Dobre-
nje, Podsmreka, Kozina, Lukovica in Vogrsko.

6.2.3. Drugi prilivi
Po določilih pogodbe o rednem vzdrževanju avtocest

in hitrih cest med DARS, d.d. in izvajalcem PVAC, d.o.o. je
dolžno to javno podjetje prilive iz naslova storitev tretjim
osebam (npr. cestne zapore za druge izvajalce idr.) sproti
evidentirati, mesečno poročati o realizaciji in jih nakazati na
račun DARS, d.d.

Drugi prilivi so za leto 2003 ocenjeni na 150 mio
tolarjev.

6.3. Posojila
V letu 2003 bodo črpani krediti v skupnem znesku

53.547,024.000 tolarjev.
6.3.1. Črpanje kreditov po že sklenjenih pogodbah
V letu 2003 bo črpano 42.322.326.000 tolarjev kre-

ditov po že sklenjenih kreditnih pogodbah, in sicer:

A) KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ
IN TUJI KREDITI
kredit Evropske investicijske banke SIT
– EIB II 3.469,500.000
kredit Evropske investicijske banke
– EIB III 9.520,000.000
kredit Evropske investicijske banke
– EIB IV 16.881,967.000
kredit Autovie Venete
S.p.A.- AUV 885,860.000

B) TUJI FINANČNI KREDITI
kredit banke Kreditanstalt für
Wiederaufbau – KfW III 11.564,999.000 tolarjev.

SKUPAJ VSI KREDITI (A+B) 42.322,326.000 tolarjev.

Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR =
231,3 SIT.

Za operativnost kredita KfW III je potrebno še sprejeti
posebni zakon o poroštvu še v letu 2002.

6.3.2. Zagotovitev potrebnih virov sredstev za od-
seke, ki so se začeli graditi v letu 2002 oziroma pred
letom 2002 in za odseke, ki se začnejo graditi v letu
2003

V letu 2003 se bo končal postopek za najetje novega
kredita Evropske investicijske banke (EIB V) v višini 120 mio
EUR, ki je namenjen financiranju odsekov AC Bič – Trebnje
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– Hrastje (etapa: Bič – Korenitka), Kronovo – Smednik,
Šentvid – Koseze in Smednik – Krška vas.

V letu 2003 je predvideno črpanje kredita pri Evropski
investicijski banki (EIB V) v višini 6.231.245.000 tolarjev.

C) Krediti mednarodnih finančnih institucij
kredit Evropske investicijske banke SIT
– EIB V 6.231.245.000

Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR =
231,3 SIT.

Za financiranje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se
začeli graditi pred letom 2003 bo DARS d.d. začel posto-
pek za najetje domačega finančnega kredita v okviru sred-
stev, za katere je Državni zbor Republike Slovenije že spre-
jel zakon o soglasju in zakon o poroštvu v skupni višini
330,3 mio USD, in sicer za financiranje AC Razdrto – Vipa-
va: Rebrnice. Do konca leta 2002 je bilo na podlagi zakona
o soglasju in zakona o poroštvu za kredite v višini 330,3 mio
USD sklenjenih že za 168,35 mio USD kreditnih pogodb. V
letu 2003 bo potrebno za črpanje sredstev iz omenjenega
kredita v višini 3.868,453.000 tolarjev pridobiti še sklep
Vlade Republike Slovenije o poroštvu za ta kredit.

Za pridobitev potrebnih sredstev iz državnih in kohezij-
skih skladov EU je potrebno v letu 2003 pričeti postopke za
črpanje teh sredstev iz omenjenih skladov. V letu 2003 bo
potrebno za financiranje izgradnje AC odseka Škofije – Sr-
min in Podtabor – Naklo pridobiti sredstva iz državnih skla-
dov. Poleg tega so za financiranje odsekov predvidena tudi

sredstva iz kohezijskih skladov. Kolikor sredstev iz državnih
in kohezijskih skladov ne bo mogoče dobiti, bodo potrebna
sredstva zagotovljena iz finančnih kreditov.

V letu 2003 je predvideno črpanje kreditov za odseke,
ki so se začeli graditi v letu 2002 in za odseke, ki se
začnejo graditi v letu 2003 v skupni višini 4.993.453.000
tolarjev.

D) Domači krediti SIT
Domači finančni kredit 3.868,453.000

E) Državni skladi/krediti 1.125,000.000
Skupaj vsi krediti (C+D+E) 11.224,698.000

Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR =
231,3 SIT.

Za odseke, katerih gradnja se začne v letu 2003 (tabe-
la 3), bo možno oddati dela, ko bodo sprejeti potrebni
zakoni o soglasju in poroštvu in izpolnjeni pogoji za začetek
črpanja kreditov.

7. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZ-
VOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2003 Z
OBSEGOM PREDVIDENIM V NACIONALNEM PROGRA-
MU IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI
ZA LETO 2003

Tabela 6 v nadaljevanju prikazuje primerjavo obsega
virov in porabe sredstev predvidenih v veljavnem nacional-
nem programu za leto 2003 z obsegom predvidenim v pla-
nu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003.
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Z rebalansom nacionalnega programa je določena po-
raba za leto 2003 v višini 171.573,035 mio tolarjev. V let-
nem planu razvoja za leto 2003 je na strani virov zagotovlje-
no 116.494,517 mio tolarjev, temu je prilagojena tudi
realizacija v letu 2003.

Predvidena realizacija pokriva 68% realizacije, predvi-
dene z nacionalnim programom.

Št. 321-10/89-2/542
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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REKAPITULACIJA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST V LETU 2003

v 000 SIT

VIRI
namenska sredstva 37.000.000
cestnine in druga povračila 25.350.300
posojila mednarodnih finančnih institucij 30.757.327

EIB II 3.469.500
EIB III 9.520.000
EIB IV 16.881.967
AUV 885.860

tuji finančni krediti 11.564.999
KfW III 11.564.999

predvideni krediti 11.224.698
posojila mednarodnih finančnih institucij (EIB V) 6.231.245
domači finančni krediti 3.868.453
državni skladi/krediti 1.125.000

drugi viri 597.796

SKUPAJ VIRI 116.495.120

PORABA

priprava projektne dokumentacije za odseke po l. 2003 1.710.000
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke po l. 2003 560.000
gradnja avtocest 76.302.163

nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov 67.410.334
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 8.891.829

stroški financiranja 3.201.440
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih po letu 1994 2.500.646
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994 1.207.400
dodatane cestninske postaje 638.000
dela Inženirja 2.690.000
potrjevanje kvalitete 70.000
upravljanje in stroški pobiranja cestnin 4.847.000
redno vzdrževanje avtocest 4.770.000
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 130.000
obnavljanje avtocest 1.720.000
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest 1.675.000
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa 2.101.833
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa 165.000
obveznosti iz investicijskih kreditov 12.115.403

redne obresti 8.065.953
odplačilo glavnice 4.049.450

SKUPAJ PORABA 116.403.885

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO 91.235
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95. Odlok o soglasju k Programu dela Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 2002
(OdDARS2002)

Na podlagi 6. člena zakona o Družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in tretjega
odstavka 108. člena poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 18. decembra 2002 sprejel

O D L O K
o soglasju k Programu dela Družbe za avtoceste

v Republiki Sloveniji d.d. za leto 2002
(OdDARS2002)

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k Pro-
gramu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za
leto 2002 z dne 25. 7. 2002 in 28. 11. 2002.

Št. 321-10/89-2/534
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

96. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14.
členom zakona o poslancih opravlja funkcijo
poslanca namesto poslanca, ki je prevzel
funkcijo v vladi

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92, 15/94-ZustS, 19/94-ZSS in 44/94 – odl.
US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. 12.
2002 sprejel naslednji

S K L E P

V času dokler poslanec dr. Slavko Gaber, ki je bil
imenovan za ministra, v skladu s prvim odstavkom 14. člena
zakona o poslancih, ne more opravljati funkcije poslanca,
opravlja to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena
navedenega zakona, s 27. 12. 2002 Janez Komljanec, ro-
jen 7. aprila 1938, stanujoč Celjska cesta 60, Slovenj Gra-
dec.

Št. 020-02/92-27/147
Ljubljana, 27. decembra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

97. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17.
členom zakona o volitvah v državni zbor postane
poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal
mandat

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92, 15/94-ZustS, 19/94-ZSS in 44/94 – odl. US)
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. 12.
2002 sprejel naslednji

S K L E P

Potrdi se poslanski mandat Richardu Beuermannu,
rojenemu 20. aprila 1954, stanujočemu Raskovec 11, Vr-
hnika.

Št. 020-02/92-27/149
Ljubljana, dne 27. decembra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

98. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu z 9. členom zakona o
poslancih

Državni zbor Republike Slovenije se je na podlagi
9. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92,
15/94-ZustS, 19/94-ZSS in 44/94 – odl. US) na seji dne
27. 12. 2002 seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Na podlagi pete alinee prvega odstavka in drugega
odstavka 9. člena zakona o poslancih Richard Beuerman s
27. 12. 2002 preneha opravljati funkcijo poslanca, ki jo je
opravljal na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o
poslancih namesto ministra mag. Janeza Kopača.

Št. 020-02/92-27/149
Ljubljana, dne 27. decembra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

99. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14.
členom zakona o poslancih opravlja funkcijo
poslanca namesto poslanca, ki je prevzel
funkcijo v vladi

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92, 15/94-ZustS, 19/94-ZSS in 44/94 – odl.
US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. 12.
2002 sprejel naslednji

S K L E P

V času dokler poslanec mag. Janez Kopač, ki je bil
imenovan za ministra, v skladu s prvim odstavkom 14. člena
zakona o poslancih, ne more opravljati funkcije poslanca,
opravlja to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena
navedenega zakona, s 27. 12. 2002 Jaša Zlobec Lukič,
rojen 21. januarja 1951, stanujoč Vilharjeva ul. 9, Piran.
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Št. 020-02/92-27/145
Ljubljana, dne 27. decembra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

100. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17.
členom zakona o volitvah v državni zbor postane
poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal
mandat

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92, 15/94-ZustS, 19/94-ZSS in 44/94 – odl. US)
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. 12.
2002 sprejel naslednji

S K L E P

Potrdi se poslanski mandat Mariu Gaspariniju, rojene-
mu 23. avgusta 1935, stanujočemu Levstikova 2, Izola.

Št. 020-02/92-27/146
Ljubljana, dne 27. decembra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
101. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Albaniji s sedežem v Skopju

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, št. 42/97,
66/00) in prvega odstavka 17. člena zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Albaniji s sedežem v Skopju

Odpoklicujem Mitjo Štruklja, izrednega in pooblašče-
nega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji
s sedežem v Skopju.

Št. 001-19-3/03
Ljubljana, dne 13. januarja 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

102. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Makedoniji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, št. 42/97,
66/00) in prvega odstavka 17. člena zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Makedoniji

Odpoklicujem Mitjo Štruklja, izrednega in pooblašče-
nega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Make-
doniji.

Št. 001-19-2/03
Ljubljana, dne 13. januarja 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

103. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja
vojaškega roka

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in
drugega odstavka 22. člena zakona o vojaški dolžnosti (Ura-
dni list RS, št. 18/91, 74/95 in 86/02) ter na predlog
Ministrstva za obrambo št. 823-01-7/2002-1 z dne 14. 1.
2003 izdajam

O D L O K
o predčasnem odpustu vojakov s služenja

vojaškega roka

1. člen
Vojake, ki so služenje vojaškega roka v Slovenski voj-

ski začeli 15. oziroma 16. julija 2002, se s služenja vojaške-
ga roka odpusti 24. januarja 2003.

Vojake iz prvega odstavka odpustijo pristojni štabi in
poveljstva Slovenske vojske.

2. člen
Ta odlok začne veljati takoj. Odlok se objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 823-00-1/03
Ljubljana, dne 14. januarja 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije
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VLADA
104. Memorandum o soglasju med Evropskimi

skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi
Slovenije šestemu okvirnemu programu
Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki
razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo
k oblikovanju Evropskega raziskovalnega
območja in k inovacijam (2002–2006) in
šestemu okvirnemu programu Evropske
skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za
jedrske raziskave ter izobraževanje in
usposabljanje, ki prav tako prispeva k
oblikovanju Evropskega raziskovalnega
območja (2002–2006)

Na podlagi uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/2002 Pri-
družitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih do-
ločil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v progra-
mih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in sklepa
Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 94. seji dne
24. 10. 2002 se objavi

M E M O R A N D U M  O  S O G L A S J U
med Evropskimi skupnostmi in Republiko
Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu

okvirnemu programu Evropske skupnosti za
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene

dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju
Evropskega raziskovalnega območja in k

inovacijam (2002-2006) in šestemu okvirnemu
programu Evropske skupnosti za atomsko
energijo (Euratom) za jedrske raziskave ter
izobraževanje in usposabljanje, ki prav tako

prispeva k oblikovanju Evropskega
raziskovalnega območja (2002-2006)

Evropska komisija, v nadaljevanju: imenovana “Komisi-
ja”, v imenu Evropskih skupnosti

na eni strani in

Vlada Republike Slovenije, v nadaljevanju: imenovana
“Slovenija”

na drugi strani,

ker Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evrop-
sko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 20021 določa
splošna načela sodelovanja Slovenije v programih Skupno-
sti, pri čemer je Komisiji in pristojnim organom v Sloveniji
prepuščena določitev posebnih pogojev, vključno s finan-
čnim prispevkom, za omenjeno sodelovanje v posameznih
programih,

ker je bil šesti okvirni program Evropske skupnosti za
raziskovanje, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti,
ki prispevajo k oblikovanju Evropskega raziskovalnega ob-
močja in k inovacijam (2002-2006) vzpostavljen na podlagi
Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES
z dne 27. junija 20022,

ker je bil šesti okvirni program Evropske skupnosti za
atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave ter izobra-
ževanje in usposabljanje, ki prav tako prispeva k oblikovanju
Evropskega raziskovalnega območja (2002–2006), vzpo-

stavljen na podlagi sklepa Sveta (Sklep št. 2002/668 z dne
3. junija 20023),

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1
Programi

Slovenija se pridruži
– šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti

za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti,
ki prispevajo k oblikovanju Evropskega raziskovalnega ob-
močja in k inovacijam (2002-2006) (v nadaljevanju: imeno-
vanem “okvirni program ES”), kot je bil vzpostavljen na pod-
lagi Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta, s katerim se
sprejema ta okvirni program, Uredbe Evropskega parlamen-
ta in Sveta, ki se nanaša na pravila sodelovanja podjetij,
razikovalnih centrov in univerz in razširjanja rezultatov razi-
skav za izvajanje šestega okvirnega programa Evropske sku-
pnosti 2002-2006, Sklepa Sveta, s katerim se sprejema
poseben program za raziskave, tehnološki razvoj in predsta-
vitev: “Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega
prostora” (2002-2006), Sklepa Sveta, s katerim se spreje-
ma poseben program za raziskave, tehnološki razvoj in pred-
stavitev: “Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prosto-
ra” (2002-2006), Sklepa Sveta, s katerim se sprejema
poseben progam za raziskave, tehnološki reazvoj in pred-
stavitev, ki bo potekal v obliki neposrednih dejavnosti Sku-
pnega raziskovalnega centra (2002-2006);

– in šestemu okvirnemu programu Evropske skupno-
sti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave ter
izobraževanje in usposabljanje, ki prav tako prispeva k
oblikovanju Evropskega raziskovalnega območja (2002-
2006) (v nadaljevanju: imenovanemu “okvirni program Eu-
ratom”), kot je bil vzpostavljen na podlagi Sklepa Sveta, s
katerim se sprejema ta okvirni program, Uredbe Sveta, ki
se nanaša na pravila sodelovanja podjetij, razikovalnih cen-
trov in univerz za izvajanje šestega okvirnega programa
Evropske skupnosti za atomsko energijo (2002-2006),
Sklepa Sveta, s katerim s sprejema poseben program (Eu-
ratom) za raziskave ter izobraževanje o jedrski energiji
(2002-2006) in Sklepa Sveta, s katerim s sprejema pose-
ben progam za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev,
ki bo potekal v obliki neposrednih dejavnosti Skupnega
raziskovalnega centra (2002-2006);

v skladu s pogoji, določenimi v Sklepu št. 2/2002
Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo ki
določa splošna načela za sodelovanje Slovenije v progra-
mih Skupnosti, ter skladno s pogoji, ki jih določata ali ome-
njata ta Memorandum o soglasju in priloge k tem memoran-
dumu o soglasju.

Člen 2
Pogoji pridružitve Slovenije okvirnemu programu ES

in okvirnemu programu Euratom
1. Slovenija sodeluje v dejavnostih okvirnega progra-

ma ES in okvirnega programa Euratom pod pogoji, ki jih
določata ali omenjata ta memorandum o soglasju in priloge
k temu memorandumu o soglasju.

2. Pravne osebe iz Slovenije sodelujejo v posrednih
dejavnostih okvirnega programa ES in okvirnega programa
Euratom pod enakimi pogoji, ki veljajo za pravne osebe
držav članic Evropskih skupnosti, pod pogoji, ki jih določata
ali omenjata ta memorandum o soglasju in priloge k temu
memorandumu o soglasju.

3. Predstavniki Slovenije sodelujejo kot opazovalci v
odborih okvirnega programa, vzpostavljenega na podlagi

1 UL L 115, 1. 5. 2002, str. 29-37
2 UL L 232, 29. 8. 2002, str. 1 3 UL L 323, 29. 8. 2002, str. 34
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Sklepa Sveta, s katerim se sprejema poseben program za
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: “Povezovanje in
krepitev Evropskega raziskovalnega prostora” (2002-2006)
in Sklepa Sveta, s katerim se sprejema poseben program za
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: “Strukturiranje
Evropskega raziskovalnega prostora” (2002-2006) in v od-
borih okvirnega programa Euratom, ki so vzpostavljeni s
Sklepom Sveta, s katerim se sprejema poseben program
(Euratom) za raziskovanje in izobraževanje o jedrski energiji
(2002-2006).

4. Predstavniki Slovenije sodelujejo v delu Sveta gu-
vernerjev Skupnega raziskovalnega središča kot opazovalci.

Sodelovanje, kot je omenjeno v tem odstavku, vključ-
no s postopki prejemanja informacij in dokumentacije, pote-
ka v enaki obliki, ki velja za predstavnike držav članic.

5. Potne stroške slovenskih predstavnikov, nastale za-
radi njihovega sodelovanja na sejah odborov in organov,
omenjenih v tem memorandumu o soglasju, ali na sejah, ki
so povezane z izvajanjem okvirnega programa ES, okvirne-
ga programa Euratom ali tega memoranduma o soglasju,
jim bo Komisija povrnila na enaki osnovi ter v skladu s
trenutno veljavnimi postopki za predstavnike držav članic
Evropske unije.

6. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe
in poročila ter druge administrativne vidike okvirnega pro-
grama ES in okvirnega programa Euratom, se uporablja
eden od uradnih jezikov Skupnosti.

Člen 3
Finančni prispevek Slovenije

1. Slovenija vplača za vsako leto trajanja okvirnega pro-
grama ES in okvirnega programa Euratom finančni prispe-
vek v proračun Evropske unije.

2. Finančni prispevek Slovenije se prišteje k znesku, ki
se iz proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obvez-
nosti iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti, ki
so posledica različnih ukrepov, nujnih za izvajanje, vodenje
in delovanje okvirnega programa ES in okvirnega programa
Euratom.

3. Pravila, ki urejajo izračun in plačilo finančnega pri-
spevka Slovenije, so določena v Prilogi III.

4. Del finančnega prispevka Slovenije se na zahtevo
Slovenije lahko financira v okviru instrumentov zunanje po-
moči Skupnosti.

Člen 4
Poročanje in vrednotenje

Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Račun-
skega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje
in vrednotenje izvajanja programa, bosta sodelovanje Slove-
nije v okvirnem programu ES in v okvirnem programu Eura-
tom nenehno skupaj spremljali Komisija in Slovenija. Slove-
nija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in sodelovati v
drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Skupnost določi za
okvirni program ES in okvirni program Euratom.

Člen 5
Končne določbe

Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas traja-
nja okvirnega programa ES in okvirnega programa Euratom.
Vendar se v primeru, da Evropska skupnost sklene poda-
ljšati trajanje okvirnega programa ES ali okvirnega programa
Euratom, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih sprememb v
programih, ta memorandum o soglasju tudi ustrezno in avto-
matično podaljša pod pogojem, da ga nobena od strani ne
odpove.

Projekti in dejavnosti, ki so v teku v času odpovedi
in/ali prenehanja veljavnosti tega memoranduma o sogla-
sju, se nadaljujejo do njihovega dokončanja skladno s po-
goji, določenimi s tem memorandumom o soglasju.

Priloge I, II in III tvorijo sestavni del tega memoranduma
o soglasju.

Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo
pisno na podlagi soglasja strani.

Ta memorandum o soglasju začne veljati, ko ga podpi-
šeta obe strani.

Če je datum podpisa po 1. januarju 2003, ta memo-
randum o soglasju začne veljati prvi dan proračunskega leta
okvirnega programa ES in okvirnega programa Euratom, za
katera Slovenija plačuje finančni prispevek.

V Bruslju, 29. oktobra 2002. V Bruslju, 29. oktobra 2002.

Za Vlado Republike Slovenije Za Komisijo, v imenu
Evropske skupnosti

Lucija Čok Philippe Busquin
Ministrica za šolstvo, znanost in Član Komisije za raziskave
šport Republike Slovenije

Št. 900-15/2001-21
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Priloga I

Pogoji sodelovanja pravnih oseb iz Slovenije
v posrednih dejavnostih posebnih programov

okvirnega programa ES in okvirnega
programa Euratom

1. Za namene pridružitve Slovenije okvirnemu progra-
mu ES in okvirnemu programu Euratom se slovenska prav-
na oseba opredeli kot katera koli slovenska fizična oseba ali
katera koli oseba, ustanovljena skladno s slovensko zako-
nodajo.

2. Sodelovanje slovenskih pravnih oseb v posrednih
dejavnostih okvirnega programa ES in okvirnega programa
Euratom poteka skladno s pogoji, določenimi za “pridruže-
ne države kandidatke” v Uredbi Evropskega parlamenta in
Sveta, ki se nanaša na pravila sodelovanja podjetij, razisko-
valnih centrov in univerz in razširjanja rezultatov raziskav za
izvajanje šestega okvirnega programa Evropske skupnosti
2002-2006 in Uredbi Sveta, ki se nanaša na pravila sodelo-
vanja podjetij, razikovalnih centrov in univerz za izvajanje
šestega okvirnega programa Evropske skupnosti za atom-
sko energijo (2002-2006).

3. Slovenske pravne osebe bodo, skupaj s tistimi iz
Skupnosti, upoštevane pri izbiri s strani neodvisnih strokov-
njakov za določene naloge in pod pogoji, predvidenimi v
Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta, ki se nanaša na
pravila sodelovanja podjetij, razikovalnih centrov in univerz
in razširjanja rezultatov raziskav za izvajanje šestega okvirne-
ga programa Evropske skupnosti 2002-2006 in Uredbi Sve-
ta, ki se nanaša na pravila sodelovanja podjetij, raziskoval-
nih centrov in univerz za izvajanje šestega okvirnega
programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (2002-
2006).

4. Skladno z omenjeno Uredbo Evropskega parlamen-
ta in Sveta, ki se nanaša na pravila sodelovanja v šestem
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okvirnem programu Evropske skupnosti, s prav tako ome-
njeno uredbo Sveta, ki se nanaša na pravila sodelovanja v
šestem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko
energijo (2002-2006) ter s finančnimi uredbami Skupnosti,
morajo pogodbe, ki jih je Skupnost sklenila s katero koli
pravno osebo v Sloveniji z namenom opravljanja posredne
dejavnosti, predvidevati nadzorne in revizijske postopke, ki
jih opravita Komisija in Računsko sodišče Evropskih sku-
pnosti, oziroma ki se opravijo pod njunim vodstvom. V duhu
sodelovanja in skupnega interesa, ustrezni slovenski organi
zagotovijo kakršnokoli zadostno in možno pomoč, ki bi bila
v danih pogojih lahko potrebna ali koristna za izvajanje nad-
zora in revizije.

5. Strani si bodo v okviru obstoječih predpisov po svo-
jih najboljših močeh prizadevale za omogočanje prostega
pretoka in bivanja raziskovalcev, ki sodelujejo v dejavnostih,
na katere se nanaša ta memorandum o soglasju, in za omo-
gočanje čezmejnega pretoka blaga, namenjenega uporabi v
okviru omenjenih dejavnosti.

6. Ustrezni pododbor, ki ga je ustanovil Pridružitveni
svet na podlagi Evropskega sporazuma, redno in najmanj
enkrat letno pregleda in ovrednoti izvajanje tega memoran-
duma o soglasju.

Priloga II

Načela dodelitve pravic intelektualne lastnine

Pravice intelektualne lastnine, nastale ali zagotovljene
v skladu s tem memorandumom o soglasju, se dodelijo
tako, kot je določeno v tej prilogi.

I. Uporaba
Ta priloga se uporablja za raziskave, ki se izvajajo skla-

dno s tem memorandumom o soglasju (v nadaljevanju: ime-
novane “skupne raziskave”), razen če ni drugače izrecno
dogovorjeno med Skupnostjo in Slovenijo (v nadaljevanju:
imenovanima “strani”).

II. Lastništvo, dodelitev in uveljavljanje pravic
1. Za namene tega memoranduma o soglasju, ima iz-

raz “intelektualna lastnina” pomen iz člena 2 Konvencije o
ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastno, ki
je bila podpisana v Stockholmu 14. julija 1967.

2. Ta priloga obravnava dodeljevanje pravic, deležev in
tantiem strani in njunih udeležencev. Vsaka stran in njeni
udeleženci drugi strani zagotovijo, da nasprotna stran in
njeni udeleženci lahko pridobijo pravice do intelektualne
lastnine, ki so ji dodeljene v skladu s to prilogo. Ta priloga
sicer ne spreminja in ne posega v dodeljevanje pravic, dele-
žev in tantiem med stranjo in njenimi državljani ali udeležen-
ci, kar se določi z zakoni in postopki, ki veljajo za obe strani.

3. V pogodbenih dogovorih veljajo in se zagotovijo na-
slednja načela:

(a) ustrezna zaščita intelektualne lastnine. Strani, nju-
ne institucije in/ali udeleženci, če je to primerno, zagotovi-
jo, da se bodo v primernem časovnem roku medsebojno
obveščali o nastanku kakršnekoli pravice intelektualne la-
stnine na podlagi tega memoranduma o soglasju ali izved-
benih dogovorov in da bodo omenjeno intelektualno lastni-
no pravočasno zavarovali;

(b) upoštevanje prispevka strani ali njunih udeležencev
pri določanju pravic in deležev strani in udeležencev;

(c) učinkovita uporaba rezultatov;
(d) obravnava udeležencev nasprotne strani brez razli-

kovanja v primerjavi z obravnavo lastnih udeležencev;
(e) varovanje zaupnih poslovnih informacij.

4. Udeleženci skupaj razvijajo Načrt upravljanja s te-
hnologijo (TMP) z ozirom na lastništvo in uporabo, vključno
z objavo, informacij in intelektualne lastnine, ki naj bi nastala
med skupnim raziskovanjem. Okvirne značilnosti TMP so
vsebovane v dodatku k tej prilogi. TMP mora odobriti pristoj-
na finančna institucija ali služba strani, ki je vpletena v finan-
ciranje raziskav, pred sklenitvijo posebne pogodbe sodelo-
vanju pri raziskavah in razvoju, na katero se nanaša.

Razvoj TMP poteka ob upoštevanju ciljev skupnih razi-
skav, sorazmernih finančnih in drugih prispevkov strani ali
udeležencev, prednosti in pomanjkljivosti podeljevanja li-
cenc po območjih in področjih uporabe, zahtev, ki jih nala-
ga veljavna zakonodaja, vključno z zakonodajo strani, ki se
nanaša na pravice intelektualne lastnine in drugih dejavni-
kov, ki se udeležencem zdijo primerni. Pravice in obvezno-
sti, ki se nanašajo na raziskave, ki jih opravljajo gostujoči
raziskovalci, glede intelektualne lastnine prav tako obravna-
vajo skupni TMP.

5. Informacije ali intelektualna lastnina, ki je nastala
med skupnimi raziskavami in ki je ne obravnava TMP, se, na
podlagi dovoljenja obeh strani, dodeli v skladu z načeli,
določenimi v TMP. V primeru nesoglasja je omenjena infor-
macija ali intelektualna lastnina skupna last vseh udeležen-
cev, ki so vključeni v skupne raziskave, katerih posledica so
informacije ali intelektualna lastnina. Vsi udeleženci, na ka-
tere se nanaša ta določba, imajo pravico uporabljati ome-
njene informacije ali intelektualno lastnino za njihovo lastno
komercialno uporabo brez ozemeljskih omejitev.

6. Vsaka stran zagotovi, da imajo druga stran in njeni
udeleženci pravice do intelektualne lastnine, ki so jim dode-
ljene v skladu s temi načeli.

7. Ob hkratnem vzdrževanju konkurenčnih pogojev na
področjih, na katera se nanaša ta memorandum o soglasju,
si bosta obe strani prizadevali zagotoviti, da se pravice,
pridobljene v skladu s tem memorandumom o soglasju, in
dogovori, sklenjeni na njegovi podlagi, uresničujejo tako,
da spodbujajo zlasti (i) razširjanje in uporabo informacij,
nastalih, razkritih ali kako drugače danih na razpolago v
skladu s tem memorandumom o soglasju in (ii) sprejem in
izvajanje mednarodnih standardov.

8. Prenehanje sodelovanja ne sme vplivati na pravice
in obveznosti po tej prilogi.

III. Mednarodne konvencije
Intelektualna lastnina, ki pripada obema stranem ali

njunim udeležencem, se obravnava v skladu z ustreznimi
mednarodnimi konvencijami, ki veljajo za obe strani, vključ-
no s sporazumom TRIPS (Sporazum o trgovinskih vidikih
pravic intelektualne lastnine, s katerim upravlja Svetovna
trgovinska organizacija) kakor tudi Bernska konvencija (Pa-
riški akt 1971) ter Pariška konvencija (Stockholmski akt
1967).

IV. Znanstvena literatura
Ne da bi to posegalo v Oddelek V in razen če ni

drugače dogovorjeno v TMP, rezultate raziskav objavita sku-
paj obe strani ali udeleženci v omenjeni skupni raziskavi. V
skladu z zgoraj omenjenim splošnim pravilom veljajo nasled-
nji postopki:

1. v primeru, da določena stran ali javni organi omenje-
ne strani objavijo znanstvene in tehniške revije, članke, po-
ročila, knjige, vključno z video posnetki in programsko opre-
mo, ki so rezultat skupnih raziskav v skladu s tem
memorandumom o soglasju, ima nasprotna stran pravico
do mednarodno veljavne, neizključne, nepreklicne, brez-
plačne licence za prevod, reprodukcijo, priredbo, prenos in
javno distribucijo omenjenih del;
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2. strani morata zagotoviti čim večje razširjanje znan-
stvene literature, ki je rezultat skupnih raziskav s skladu s
tem memorandumom o soglasju in ki jo izdajajo neodvisni
založniki;

3. na vseh izvodih avtorskega dela, ki je namenjeno
javni distribuciji in ki je pripravljeno v skladu s tem oddel-
kom, mora(jo) biti označeno(a) ime(na) avtorja(ev) dela, ra-
zen če avtor izrecno odklanja omembo svojega imena. Prav
tako mora biti jasno označena zahvala stranem za njuno
sodelovanje in podporo.

V. Nerazkrite informacije
A) NERAZKRITE DOKUMENTARNE INFORMACIJE
1. Vsaka od strani, njuni organi in udeleženci, morajo,

če je to potrebno, čimprej in po možnosti v TMP, določiti
informacije, za katere želijo, da bi ostale nerazkrite, ob upoš-
tevanju, med drugim, naslednjih kriterijev:

(a) zaupnosti informacij v smislu, da v celoti ali v natan-
čni konfiguraciji ali sklopu njihovih sestavnih delov, niso
splošno znane med strokovnjaki na tem področju in da jim
niso takoj dostopne z zakonitimi sredstvi;

(b) dejanske ali potencialne ekonomske vrednosti in-
formacij zaradi njihove zaupnosti;

(c) predhodnega varovanja informacij v smislu, da so
zanje veljali ukrepi, ki so bili glede na okoliščine sprejemljivi
za osebo, ki je bila zakonito zadolžena za varovanje njihove
zaupnosti.

Obe strani, njuni organi in udeleženci, če je primerno,
se lahko v nekaterih primerih dogovorijo, da se, razen če ni
drugače določeno, deli informacij ali informacije v celoti, ki
so bili posredovani, izmenjani ali ustvarjeni med skupnimi
raziskavami, ne smejo razkriti.

2. Vsaka od strani mora zagotoviti, da bodo tako z
njene strani kot s strani njenih udeležencev jasno ugotov-
ljene nerazkrite informacije, na primer s pomočjo ustrez-
nega označevanja ali omejevalnega zapisa. To velja tudi za
kakršnokoli reproduciranje omenjenih informacij, v celoti
ali delno.

Stran in udeleženec, ki prejme nerazkrite informacije,
mora upoštevati njihov značaj namenjenosti ožjemu krogu
prejemnikov. Obveznost tega upoštevanja pa avtomatično
preneha z javnim razkrtijem teh informacij s strani njihovega
lastnika.

3. Nerazkrite informacije, sporočene v skladu s tem
memorandumom o soglasju, posamezna stran ali njena or-
ganizacija lahko razširja osebam, ki so v sklopu ali ki so
zaposlene pri tej strani ali organizaciji, ki je pooblaščena za
posebne namene skupnih raziskav, ki so v teku, pod pogo-
jem, da so kakršne koli na ta način razširjene nerazkrite
informacije v skladu z dogovorom o varovanju zaupnosti in
da so kot take hitro prepoznavne, kot je določeno zgoraj.

4. S predhodnim pisnim soglasjem strani, ki zagotavlja
nerazkrite informacije, jih stran, ki te informacije prejema,
lahko razširja v večjem obsegu kot je dovoljen v tretjem
odstavku. Strani bosta sodelovali pri razvijanju postopkov za
zahtevanje in pridobivanje predhodnega pisnega soglasja
za omenjeni širši obseg razširjanja, vsaka od strani pa ome-
njeno pisno soglasje dala v obsegu, ki ga dopuščajo njene
domače usmeritve, predpisi in zakonodaja.

B) NERAZKRITE NEDOKUMENTARNE INFORMACIJE
Nerazkrite nedokumentarne ali druge zaupne informa-

cije, ki so posredovane na seminarjih in drugih srečanjih,
organiziranih v skladu s tem memorandumom o soglasju, ali
informacije, ki so rezultat dodatnega zaposlovanja, uporabe
sredstev in objektov, ali skupnih projektov, strani ali njuni
udeleženci obravnavajo v skladu z načeli, določenimi za

dokumentarne informacije v memorandumu o soglasju, ven-
dar s pogojem, da je bil prejemnik takšnih nerazkritih ali
drugih zaupnih ali ožjemu krogu prejemnikov namenjenih
zaupnih informacij opozorjen na zaupni značaj sporočenih
informacij v času sporočanja.

C) NADZOR
Vsaka stran si mora prizadevati, da bo zagotovila nad-

zor nad nerazkritimi informacijami, ki jih je prejela po tem
memorandumu o soglasju, kot je določeno v tem memoran-
dumu. Če ena od strani ugotovi, ali če se od nje upravičeno
lahko pričakuje, da bo ugotovila, da ni sposobna izpolniti
določb o nerazširjanju informacij iz oddelkov A in B, mora o
tem nemudoma obvestiti nasprotno stran. Strani se nato
posvetujeta, da bi določili ustrezen akcijski načrt.

DODATEK
Značilne lastnosti TMP
TMP je poseben dogovor, ki naj bi ga sklenili udele-

ženci glede izvajanja skupnih raziskav ter pravic in obvezno-
sti vsakega udeleženca. Kar zadeva intelektualno lastnino,
se TMP, med drugim, običajno ukvarja z lastništvom, varo-
vanjem, uporabniškimi pravicami glede raziskav in razvoja,
izkoriščanja in razširjanja, vključno s sporazumi o skupnem
objavljanju, pravicah in obveznostih gostujočih raziskoval-
cev in postopkov za reševanje sporov. TMP se prav tako
lahko ukvarja s pomembnejšimi in manj pomembnimi podat-
ki, licenciranjem in dobavo blaga.

Priloga III

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
k okvirnemu programu ES in k okvirnemu

programu Euratom

I. Izračun finančnega prispevka Slovenije
1. Finančni prispevek Slovenije k okvirnemu programu

ES in k okvirnemu programu Euratom se določi letno v
sorazmerju in dodatno k znesku, ki je v proračunu Evropske
unije vsako leto na voljo za izpolnjevanje finančnih obvezno-
sti glede izvajanja, upravljanja in vodenja okvirnega progra-
ma ES in okvirnega programa Euratom.

2. Koeficient proporcionalnosti, ki ureja prispevek Slo-
venije se ugotovi z določitvijo razmerja med slovenskim bru-
to domačim proizvodom, po tržnih cenah, in seštevka bruto
domačih proizvodov, po tržnih cenah, držav članic Evrop-
ske unije in Slovenije. To razmerje se izračuna na osnovi
zadnjih statističnih podatkov Statističnega urada Evropskih
skupnosti (Eurostat), ki se nanašajo na isto leto in ki so na
voljo v času objave predhodnega predloga proračuna Evrop-
ske unije.

3. Zaradi lažjega sodelovanja v posebnih programih,
se prispevek Slovenije za vsako proračunsko leto izvaja
takole:

– proračunsko leto 2003: prispevek na podlagi koefi-
cienta proporcionalnosti, določenim v skladu z odstavkom
2, pomnoženim z 0,7;

– proračunsko leto 2004: prispevek na podlagi koefi-
cienta proporcionalnosti, določenim v skladu z odstavkom
2, pomnoženim z 0,8;

– proračunsko leto 2005: prispevek na podlagi koefi-
cienta proporcionalnosti, določenim v skladu z odstavkom
2, pomnoženim z 1,0;

– proračunsko leto 2006: prispevek na podlagi koefi-
cienta proporcionalnosti, določenim v skladu z odstavkom
2, pomnoženim z 1,0;
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Komisija lahko v primernem roku predlaga spremembo
tega memoranduma o soglasju, da bi zmanjšala koeficient
1,0, ki se nanaša na proračunski leti 2005 in 2006 v skladu
s to prilogo.

Komisija mora Sloveniji čimprej, vendar najpozneje
1. septembra v letu pred posameznim proračunskim letom
sporočiti naslednje informacije, skupaj z ustreznim osnov-
nim gradivom:

– zneske proračunskih sredstev za izpolnjevanje finan-
čnih obveznosti v izkazu odhodkov predhodnega predloga
proračuna Evropskih skupnosti, ki se nanašajo na okvirni
program ES in okvirni program Euratom;

– ocenjeno vrednost prispevkov iz predhodnega pred-
loga proračuna, ki se nanaša na sodelovanje Slovenije v
okvirnem programu ES in okvirni program Euratom v skladu
z odstavki 1, 2 in 3.

Po končnem sprejemu proračuna, Komisija sporoči
Sloveniji v izkazu odhodkov, ki se nanaša na sodelovanje
Slovenije, končne zneske, omenjene v prvem pododstavku.

II. Plačilo finančnega prispevka Slovenije
1. Komisija najpozneje 1. januarja in 15. junija v vsa-

kem proračunskem letu objavi poziv za vplačilo sredstev, ki
ustreza njenemu prispevki v skladu s tem memorandumom
o soglasju. V teh pozivih za vplačilo sredstev se predvidi
plačilo:

– šestih dvanajstin prispevka Slovenije najpozneje do
20. februarja,

– in šestih dvanajstin prispevka Slovenije najpozneje
do 15. julija.

Vendar je treba šest dvanajstin, ki jih je treba plačati
najpozneje do 20. februarja, izračunati na podlagi zneska,
ki je določen v izkazu prihodkov predosnutka proračuna:
zakonska ureditev tako plačanega zneska sovpada s plači-
lom šestih dvanajstin najpozneje 15. julija.

Za prvo leto izvajanja tega memoranduma o soglasju
Komisija izda prvi poziv za vplačilo sredstev v 30 dneh po
začetku njegove veljave. V primeru izdaje tega poziva po
15. juniju, se v njem predvidi plačilo dvanajstih dvanajstin
prispevka Slovenije v 30 dneh, izračunano na podlagi zne-
ska, določenega v izkazu proračunskih prihodkov.

2. Prispevek Slovenije se izrazi in plača v evrih. Plači-
lo Slovenije se knjiži v dobro programov Skupnosti kot
proračunski prejemki, dodeljeni ustrezni proračunski po-
stavki v izkazu prihodkov proračuna Evropskih skupnosti.
Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evropskih
skupnosti, se uporablja za upravljanje z odobrenimi prora-
čunskimi sredstvi.

3. Slovenija plača svoj prispevek po tem memoran-
dumu o soglasju v skladu s časovnim načrtom iz tega
odstavka.

Za kakršnokoli zamudo v plačilu Slovenija plača zamu-
dne obresti od neplačanega zneska od datuma zapadlosti.
Obrestna mera je tista, ki jo Evropska centralna banka upo-
rablja za svoje glavne posle refinanciranja v evrih, kot je
objavljena v seriji C Uradnega lista Evropskih skupnosti prvi
delovni dan v mesecu zapadlosti dolga, povečana za tri in
pol odstotne točke.

Če je zamuda pri plačilu prispevka takšna, da bi lahko
pomembno ogrozila izvajanje in vodenje programa, Komisija
v primeru neplačila 20 delovnih dni po odpošiljanju uradne-
ga pisnega opomina začasno prekine sodelovanje Slovenije
v zadevnem proračunskem letu, ne da bi to posegalo v
obveznosti Komisije v skladu z že sklenjenimi pogodbami, ki
se nanašajo na izvajanje izbranih posrednih dejavnosti.

4. Najpozneje 31. maja v letu, ki sledi proračunskemu
letu, se izkaz proračunskih sredstev za okvirni program ES

in okvirni program Euratom pripravita in pošljeta v vednost
Sloveniji, na podlagi formata izkaza prihodkov in odhodkov
Komisije.

5. Komisija v času zaključnega računa za posamezno
proračunsko leto, v okviru določanja izkaza prihodkov in
odhodkov, pristopi k ureditvi izkazov z ozirom na sodelova-
nje Slovenije.

Omenjena ureditev upošteva spremembe, do katerih
je prišlo zaradi prenosa, odpovedi, prenosov v naslednje
obdobje, sprostitev predvidenih sredstev, ali zaradi rebalan-
sov proračuna med proračunskim letom.

Ta ureditev sovpada z drugim plačilom za naslednje
proračunsko leto in za zadnje proračunsko leto v juliju 2007.
Nadaljnja ureditev se izvede vsako leto do julija 2010.

105. Memorandum o soglasju med Evropsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju
Slovenije v programu Skupnosti Izmenjava
podatkov med upravnimi organi (IDA)

Na podlagi uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/2002 Pri-
družitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih do-
ločil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v progra-
mih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in sklepa
Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 84. seji dne
25. 7. 2002 se objavi

M E M O R A N D U M  O  S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo

o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti
Izmenjava podatkov med upravnimi organi (IDA)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI, v nadaljevanju
imenovana “Komisija”, v imenu Evropske skupnosti

na eni strani in

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju ime-
novana “Slovenija”

na drugi strani,

ker
(1) Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evrop-

sko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 20021 določa
splošna določila in pogoje sodelovanja Slovenije v progra-
mih Skupnosti (2002/318/ES), pri čemer Komisiji in pri-
stojnim organom v Sloveniji prepušča določitev posebnih
določil in pogojev, vključno s finančnim prispevkom, za ome-
njeno sodelovanje v posameznih programih,

(2) je bil program IDA vzpostavljen na podlagi Sklepa
št. 1719/1999/ES2 in Sklepa št. 1720/1999/ES3 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999,

1 UL L 115, 1. 5. 2002, str. 32.
2 Sklep št. 1719/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne

12. julija 1999 o nizu navodil, vključno z ugotavljanjem projektov, ki so v
skupnem interesu, za transevropska omrežja elektronske izmenjave podatkov
med upravnimi organi (IDA), UL L 203, 3.1999, str. 1.

3 Sklep št. 1720/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. julija 1999 o sprejemu niza ukrepov za zagotovitev medsebojnega delova-
nja in dostopa do transevropskih omrežij za elektronsko izmenjavo podatkov
med upravnimi organi (IDA), UL L 203, 3. 8. 1999, str. 9.
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STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1
Program

Slovenija sodeluje v programu IDA (v nadaljevanju ime-
novanem: “program”) v skladu s pogoji, ki so določeni s
sklepom št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko
unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 20021 o splošnih dolo-
čilih in pogojih sodelovanja Republike Slovenije v programih
Skupnosti, ter v skladu z določili in pogoji, omenjenimi v
členu 2 tega Memoranduma o soglasju.

Člen 2
Pogoji sodelovanja v programu

1. Slovenija sodeluje v dejavnostih v okviru programa v
skladu s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Sklepu
št. 1719/1999/ES in Sklepu št. 1720/1999/ES.

2. Pogoji, ki veljajo za predložitev, vrednotenje in izbiro
vlog ustreznih institucij, organizacij in posameznikov v Slo-
veniji, so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne institucije, orga-
nizacije in posameznike v državah članicah Evropske unije.

3. Slovenija bo za sodelovanje v programu vsako leto
vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije.

4. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje
in uresničevanje programa se prišteje k znesku, ki se iz
proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obveznosti
iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti in izvrše-
vanje plačil, ki so posledica različnih ukrepov, ki so nujni za
izvajanje, vodenje in delovanje programa.

5. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe
in poročila ter druge administrativne vidike programa, se
uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.

Člen 3
Finančni prispevek

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so do-
ločena v Prilogi I.

Del omenjenega finančnega prispevka se, na zahtevo
Slovenije, lahko financira v okviru instrumentov zunanje po-
moči Skupnosti.4

Člen 4
Poročanje in vrednotenje

Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Račun-
skega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje
in vrednotenje izvajanja programa, bosta sodelovanje Slove-
nije v programu nenehno skupno spremljali Komisija in Slo-
venija. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in
sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Skupnost
določa v okviru omenjenega programa.

Člen 5
Končne določbe

Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas traja-
nja programa. Vendar, če Evropska skupnost sklene poda-
ljšati njegovo veljavnost, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih
sprememb v programu, se čas uporabljanja tega memoran-
duma o soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod
pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.

Priloga je sestavni del tega memoranduma o soglasju.

Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo
pisno in na podlagi soglasja obeh strani.

Ta memorandum o soglasju začne veljati z dnem pod-
pisa obeh strani.

Memorandum o soglasju se začne izvajati z dnem pod-
pisa.

V Bruslju, 26. avgusta 2002 V Bruslju, 19. septembra 2002
Za Vlado Republike Slovenije Za Komisijo

v imenu Evropske skupnosti
dr. Ciril Štokelj Erkki Liikanen
veleposlanik Član Komisije
Vodja Misije Republike Slovenije za podjetništvo in informacijsko družbo
pri Evropski uniji

Št. 900-15/01-14
Ljubljana, dne 25. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Priloga I

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
pri izmenjavi podatkov v Programu izmenjave

podatkov med upravnimi organi (IDA)

1. Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v
proračun Evropske skupnosti zaradi sodelovanja v progra-
mu znaša:

– 72.917 EUR za leto 2002,
– 85.718 EUR za leto 2003,
– 97.148 EUR za leto 2004.

2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški pripra-
ve, izvedljivosti, razvoja in izvajanja projektov skupnega inte-
resa ter razvoja in uresničevanja horizontalnih ukrepov, pred-
videnih s programom.

3. Potne stroške in stroške preživljanja slovenskih pred-
stavnikov in strokovnjakov, nastale zaradi njihovega sodelo-
vanja kot opazovalcev v delu odbora, omenjenega v členu 5
Odločbe št. 1719/1999/ES in členu 12 Sklepa št.
1720/1999/ES ali zaradi udeležbe na drugih sestankih, ki
se nanašajo na uresničevanje programa, jim bo Komisija
povrnila na enaki osnovi ter v skladu s trenutno veljavnimi
postopki za predstavnike držav članic Evropske unije.

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evrop-
ske unije, se uporablja za izvrševanje prispevka Slovenije.

5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju
in na začetku posameznega proračunskega leta Komisija
pošlje Sloveniji poziv za vplačilo sredstev v višini, ki ustreza
znesku njenega prispevka k stroškom, predvidenim s tem
memorandumom o soglasju.

Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije,
ki se glasi na evre.

6. Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom
na podlagi poziva za vplačilo sredstev najpozneje tri mesece
od datuma poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu prispev-
ka mora Slovenija plačati zamudne obresti na neplačani
znesek od dneva zapadlosti. Obrestna mera je pri tem tista,
ki jo Evropska centralna banka uporablja za svoje glavne
posle refinanciranja v evrih ob zapadlosti, povečana za 1,5
odstotne točke.

4 Celotni znesek zunanje pomoči Skupnosti se navede v Finančnem
memorandumu za letni Nacionalni program Phare.
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V primeru zamude pri plačilu prispevka, ki bi lahko
bistveno ogrozila uresničevanje in vodenje progama, Komi-
sija začasno ustavi sodelovanje Slovenije v programu v za-
devnem letu, če plačila ne prejme v dvajsetih delovnih dneh
od datuma uradnega opomina, poslanega Sloveniji.

106. Memorandum o soglasju med Evropsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju
Slovenije v “Mehanizmu skupnosti za krepitev
sodelovanja na področju civilne zaščite”

Na podlagi uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/2002 Pri-
družitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih do-
ločil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v progra-
mih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in sklepa
Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 98. seji dne
21. 11. 2002 se objavi

M E M O R A N D U M  O  S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo
o sodelovanju Slovenije v “Mehanizmu Skupnosti

za krepitev sodelovanja na področju civilne
zaščite”

EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana “Ko-
misija”, v imenu Evropske skupnosti

na eni strani in

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju ime-
novana “Slovenija”,

na drugi strani,

Ker:
(1) je bil “Mehanizem Skupnosti za krepitev sodelova-

nja na področju civilne zaščite” vzpostavljen na podlagi Skle-
pa Sveta št. 2001/792 ES, Euratom z dne 23. oktobra
20013,

(2) Sklep št. 2001/318/ES Pridružitvenega sveta med
Evropsko skupnostjo in Slovenijo z dne 25. 1. 20014 dolo-
ča splošna načela sodelovanja Slovenije v programih Sku-
pnosti, pri čemer je Komisiji in pristojnim organom v Slove-
niji prepuščena določitev posebnih pogojev, vključno s
finančnim prispevkom, za omenjeno sodelovanje v posa-
meznih programih,

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1
Program

Slovenija sodeluje v “Mehanizmu Skupnosti za krepitev
sodelovanja na področju civilne zaščite” (v nadaljevanju ime-
novanem “mehanizem”) v skladu s pogoji, določenimi s Skle-
pom št. 2001/318/ES Pridružitvenega sveta med Evropsko
unijo in Slovenijo z dne 25. 1. 2001, ki določa splošne
pogoje za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti, ter
pod pogoji, omenjenimi v členih 2-4 tega memoranduma o
soglasju.

Člen 2
Pogoji sodelovanja v mehanizmu

Slovenija od 1. 1. 2003 sodeluje v dejavnostih meha-
nizma v skladu s cilji, merili in postopki, ki so določeni v
Sklepu Sveta št. 2001/792/ES, Euratom. Upoštevati je
treba, da so dejavnosti, ki se izvajajo na podlagi določb
Evropske komisije o varovanju tajnosti, ki jih predvideva
Sklep Sveta št. 2001/2641 ES5, izključene iz področja
uporabe tega memoranduma.

Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro
vlog ustreznih ustanov, organizacij in posameznikov v Slove-
niji, so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne institucije, organi-
zacije in posameznike v državah članicah Evropske unije.

Slovenija bo za sodelovanje v mehanizmu vsako leto
vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije v
skladu s členom 3.

Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje v
mehanizmu in njegovo uresničevanje se prišteje k znesku,
ki se iz proračuna Evropske unije vsako leto nameni za
obveznosti iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obvezno-
sti in izvrševanje plačil, ki so posledica različnih ukrepov, ki
so nujni za izvajanje, vodenje in delovanje mehanizma.

V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe in
poročila ter druge administrativne vidike mehanizma, se upo-
rablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.

Člen 3
Finančni prispevek

Finančni prispevek Slovenije iz naslova sodelovanja in
izvajanja posebnih programov se določi sorazmerno in do-
datno k znesku, ki je v proračunu Evropske unije vsako leto
na voljo za obveznosti iz proračuna za izpolnjevanje finan-
čnih obveznosti in izvrševanje plačil Komisije, ki so posledi-
ca dela, ki ga je treba opraviti v obliki, ki je nujna za izvaja-
nje, vodenje in delovanje mehanizma.

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so do-
ločena v Prilogi I.

Del omenjenega finančnega prispevka se, na zahtevo
Slovenije, lahko financira v okviru instrumenta zunanje po-
moči Skupnosti.

Člen 4
Poročanje in vrednotenje

Ne da bi to posegalo v pristojnost Komisije in Račun-
skega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje
in vrednotenje mehanizma, bosta sodelovanje Slovenije v
mehanizmu nenehno skupaj spremljala Komisija in Sloveni-
ja. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in
sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih v tem oziru
določa skupnost.

Člen 5
Končne določbe

Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas traja-
nja mehanizma.

Priloga je sestavni del tega memoranduma o soglasju.

Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo
pisno na podlagi soglasja obeh strani.

3 UL L 297/7, 15. 11. 2001
4 UL L 115 z dne 1. 5. 2002

5 Sklep Sveta z dne 19. marca 2001 (2001/264/ES) UL 101, 11. 4.
2001, stran 1, s katerim se sprejemajo določbe Sveta o varovanju tajnosti.
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Ta memorandum o soglasju začne veljati s 1. 1. 2003.

V Bruslju, 28. novembra 2002. V Bruslju, 28. novembra 2002.
Za Vlado Republike Slovenije Za Komisijo

v imenu Evropske skupnosti
Bojan Žmavc Margot Wallstöm
Direktor Uprave RS za zaščito in Komisarka za okolje
reševanje,
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije

Št. 900-15/01-23
Ljubljana, dne 21. novembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Priloga I

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
za “Mehanizem Skupnosti za krepitev

sodelovanja na področju civilne zaščite”

(1) Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v
proračun Evropske unije zaradi sodelovanja v mehanizmu,
za leto 2003 znaša 11.100 EUR. Od leta 2004 dalje se
izračuna na podlagi spodaj navedenega obrazca kot odsto-
tek od letnih okvirnih proračunskih sredstev za mehanizem,
v skladu s postopki, ki trenutno veljajo za predstavnike držav
članic Evropske unije.

Izračun letnega prispevka:

AMB6 x CCh7 GDPcc8

——————————— x ———————————
EUh9 GDPeu10

(2) S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški pripra-
ve, izvedljivosti, razvoja in izvedbe projektov, ki so skupnega
interesa, kakor tudi razvoja in izvedbe horizontalnih ukre-
pov, kot so predvideni v okviru mehanizma.

(3) Potne stroške slovenskih predstavnikov in strokov-
njakov, nastale zaradi njihovega sodelovanja kot opazoval-
cev v delu odbora, omenjenega v členu 19 Sklepa Sveta št.
2001/792/ES, Euratom, ali zaradi udeležbe na drugih se-
stankih, ki se nanašajo na izvajanje mehanizma, bo Komisija
povrnila na enaki osnovi in v skladu s trenutno veljavnimi
postopki za predstavnike držav članic Evropske unije.

(4) Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evrop-
ske unije, se uporablja za izvrševanje prispevka Slovenije.

(5) Ob začetku izvajanja tega memoranduma o sogla-
sju in na začetku posameznega proračunskega leta Komisi-
ja pošlje Sloveniji poziv za vplačilo sredstev v višini, ki ustre-
za znesku njenega prispevka, izračunanega v skladu z
drugim pododstavkom odstavka (1).

(6) Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komi-
sije, ki se glasi v evrih.

6 AMB: letna začasna proračunska sredstva za mehanizem (3 milijone
EUR za leti 2002 in 2003.

7 Število prebivalcev obravnavane države članice
8 GDPcc: BDP na prebivalca v obravnavani državi članici
9 EUh: število prebivalcev Evropske unije (377.073.600)
10 GDPeu: Povprečni BDP na prebivalca v Evroski uniji (21.340 EUR na

prebivalca po tekočih cenah 1999)

(7) Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom
na podlagi poziva za vplačilo sredstev najpozneje tri mesece
od datuma poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu prispev-
ka mora Slovenija plačati zamudne obresti na neplačani
znesek od dneva zapadlosti. Obrestna mera je pri tem tista,
ki jo Evropska centralna banka uporablja za svoje glavne
posle refinanciranja v evrih ob zapadlosti, povečana za 1,5
odstotne točke. V primeru zamude pri plačilu prispevka, ki
bi lahko bistveno ogrozila uresničevanje in vodenje progra-
ma, Komisija začasno ustavi sodelovanje Slovenije v progra-
mu v zadevnem letu, če plačila ne prejme v dvajsetih delov-
nih dneh od datuma uradnega opomina, poslanega Sloveniji.

( ) ( )

107. Memorandum o soglasju med Evropsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo o
sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu
Skupnosti spodbujanja nevladnih organizacij,
prvenstveno aktivnih na področju varstva
okolja

Na podlagi uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/2002 Pri-
družitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih do-
ločil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v progra-
mih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in sklepa
Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 87. seji dne 12. 9.
2002 se objavi

M E M O R A N D U M  O  S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo

o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu
Skupnosti spodbujanja nevladnih organizacij,

prvenstveno aktivnih na področju varstva okolja

EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana “Ko-
misija”, v imenu Evropske skupnosti

na eni strani in

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju ime-
novana “Slovenija”

na drugi strani,

ker
(1) je bil Akcijski program Skupnosti spodbujanja ne-

vladnih organizacij, prvenstveno aktivnih na področju var-
stva okolja, vzpostavljen na podlagi Sklepa št.
466/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
1. marca 20021,

(2) Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evrop-
sko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 20022 določa
splošna določila in pogoje sodelovanja Slovenije v progra-
mih Skupnosti, pri čemer Komisiji in pristojnim organom v
Sloveniji prepušča določitev posebnih določil in pogojev,
vključno s finančnim prispevkom, za omenjeno sodelovanje
v posameznem programu,

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1
Program

Slovenija sodeluje v Akcijskem programu Skupnosti
spodbujanja nevladnih organizacij, prvenstveno aktivnih na

1 UL L 75, 16. 3. 2002, str. 1.
2 UL L 115, 1. 5. 2002
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področju varstva okolja (v nadaljevanju imenovanem: “pro-
gram”) v skladu s pogoji, ki so določeni s Sklepom št.
2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slove-
nijo z dne 25. januarja 2002 o splošnih določilih in pogojih
sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti, ter
v skladu z določili in pogoji, omenjenimi v členih 2 in 3 tega
memoranduma o soglasju.

Člen 2
Določila in pogoji sodelovanja v programu

1. V skladu s členom 3 Sklepa št. 466/2002/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1. marca 2002 Slo-
venija sodeluje programu v skladu s cilji, merili, postopki in
roki, ki so določeni v Sklepu.

2. Določila in pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenje-
vanje in izbiro vlog ustreznih organizacij v Sloveniji, so enaki
tistim, ki veljajo za ustrezne organizacije v državah članicah
Evropske unije.

3. Za sodelovanje v programu se od Slovenije ne
zahteva plačilo finančnega prispevka v proračun Evropske
unije.

4. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe
in poročila ter druge administrativne vidike programa, se
uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.

Člen 3
Poročanje in vrednotenje

Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Račun-
skega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje
in vrednotenje izvajanja programa, bosta sodelovanje Slove-
nije v programu nenehno skupaj spremljala Komisija in Slo-
venija. Sodelujoče organizacije iz Slovenije morajo Komisiji
predložiti vsa obvezna poročila in sodelovati v drugih speci-
fičnih dejavnostih, ki jih Skupnost izvaja v okviru omenjene-
ga programa. Sloveniji bo na voljo letno poročilo Komisije,
omenjeno v členu 11 Sklepa. Prav tako bo Slovenija kot
opazovalka povabljena na letno srečanje deležnikov.

Člen 4
Končne določbe

Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas traja-
nja programa. Vendar, če Evropska skupnost sklene poda-
ljšati njegovo veljavnost, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih
sprememb v programu, se čas uporabljanja tega memoran-
duma o soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod
pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.

Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo
pisno na podlagi soglasja obeh strani.

Ta memorandum o soglasju začne veljati 1. marca
2002.

V Ljubljani, 30. septembra 2002. V Bruslju, 4. novembra 2002.
Za Vlado Republike Slovenije Za Komisijo

v imenu Evropske skupnosti
Janez Kopač Margot Walström
Minister za okolje, Članica Komisije za okolje
prostor in energijo Republike Slovenije

Št. 900-15/2001-19
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

108. Memorandum o soglasju med Evropsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo o
sodelovanju Slovenije v Programu Skupnosti,
ki se nanaša na okvirno strategijo Skupnosti o
enakopravnosti spolov (2001–2005)

Na podlagi uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/2002 Pri-
družitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih do-
ločil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v progra-
mih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in sklepa
Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 84. seji dne
25. 7. 2002 se objavi

M E M O R A N D U M  O  S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo
o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti,

ki se nanaša na okvirno strategijo Skupnosti
o enakopravnosti spolov (2001–2005)

EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana “Ko-
misija”, v imenu Evropske skupnosti

na eni strani in

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju ime-
novana “Slovenija”

na drugi strani,

ker
(1) Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evrop-

sko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 20021 določa
splošna določila in pogoje sodelovanja Slovenije v progra-
mih Skupnosti (2002/318/ES), pri čemer Komisiji in pri-
stojnim organom v Sloveniji prepušča določitev posebnih
določil in pogojev, vključno s finančnim prispevkom, za ome-
njeno sodelovanje v posameznih programih,

(2) je bil program, ki se nanaša na okvirno strategijo
Skupnosti o enakopravnosti spolov (2001-2005) vzpostav-
ljen na podlagi Odločbe Sveta št. 2001/51/ES z dne
20. decembra 20002,

(3) je ta program eden od instrumentov, ki so nujni za
uresničevanje celovite strategije Skupnosti o enakopravno-
sti spolov, ki obsega vse usmeritve in ukrepe, ki imajo za cilj
doseganje enakopravnosti spolov, vključno z usmeritvami
za integracijo načela enakosti spolov in posebnih ukrepov,
ki so namenjeni ženskam,

(4) bi odpiranje tega programa za sodelovanje držav
kandidatk pomenilo podporo in dopolnitev prizadevanj ome-
njenih držav pri reševanju problema neenakopravnosti pred
njihovim pristopom,

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1
Program

Slovenija sodeluje v programu, ki se nanaša na okvirno
strategijo Skupnosti o enakopravnosti spolov (2001–2005),
(v nadaljevanju imenovanem: “program”) v skladu s pogoji,
ki so določeni s Sklepom št. 2/2002 Pridružitvenega sveta
med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002 o
splošnih določilih in pogojih sodelovanja Republike Sloveni-
je v programih Skupnosti, ter v skladu z določili in pogoji,
omenjenimi v členih 2 do 4 tega memoranduma o soglasju.

1 UL L 115, 1. 5. 2002, str. 32
2 UL L 17, 19. 1. 2002, str. 22
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Člen 2
Pogoji sodelovanja v programu

1. Slovenija sodeluje v dejavnostih v okviru programa v
skladu s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Odloč-
bi Sveta 2001/51/ES.

2. Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro
vlog ustreznih institucij, organizacij in posameznikov v Slo-
veniji so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne institucije, orga-
nizacije in posameznike v državah članicah Evropske unije.

3. Slovenija bo za sodelovanje v programu vsako leto
vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije v
skladu s členom 3.

4. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje
in uresničevanje programa se prišteje k znesku, ki se iz
proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obveznosti
iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti in izvrše-
vanje plačil, ki so posledica različnih ukrepov, ki so nujni za
izvajanje, vodenje in delovanje programa.

5. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe
in poročila ter druge administrativne vidike programa, se
uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.

Člen 3
Finančni prispevek

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so do-
ločena v Prilogah I in II.

Del omenjenega finančnega prispevka se, na zahtevo
Slovenije, lahko financira v okviru instrumentov zunanje po-
moči Skupnosti.

Člen 4
Poročanje in vrednotenje

Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Račun-
skega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje
in vrednotenje izvajanja programa, bosta sodelovanje Slove-
nije v programu nenehno skupaj spremljala Komisija in Slo-
venija. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in
sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Skupnost
določi v okviru omenjenega programa.

Člen 5
Končne določbe

Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas traja-
nja programa. Vendar, če Evropska skupnost sklene poda-
ljšati njegovo veljavnost, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih
sprememb v programu, se čas uporabljanja tega memoran-
duma o soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod
pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.

Prilogi sta sestavni del tega memoranduma o soglasju.
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo

pisno na podlagi soglasja obeh strani.
Ta memorandum o soglasju začne veljati z dnem pod-

pisa obeh strani.

V Bruslju, 26. julija 2002. V Bruslju, 2. septembra 2002.
Za Vlado Republike Slovenije Za Komisijo

v imenu Evropske skupnosti
dr. Ciril Štokelj, Anna Diamantopolou
veleposlanik
Vodja Misije Republike Slovenije Članica Komisije
pri Evropski uniji za zaposlovanje

in socialne zadeve

Št. 900-15/2001-17
Ljubljana, dne 25. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Priloga I

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije za
program, ki se nanaša na okvirno strategijo

Skupnosti o enakopravnosti spolov (2001-2005)

1. Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v
proračun Evropske unije zaradi sodelovanja v programu
znaša:

30.000 EUR za leto 2002
30.000 EUR za leto 2003
30.000 EUR za vsako nadaljnje leto do pristopa.
2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški pripra-

ve, izvedljivosti, razvoja in izvajanja projektov skupnega inte-
resa ter razvoja in uresničevanja horizontalnih ukrepov, pred-
videnih s programom.

3. Potne stroške slovenskih predstavnikov, nastale za-
radi njihovega sodelovanja kot opazovalcev v delu odbora,
omenjenega v členu 7 Odločbe Sveta 2001/51/ES z dne
20. decembra 2000, ali zaradi udeležbe na drugih sestan-
kih, ki se nanašajo na uresničevanje programa, jim bo Ko-
misija povrnila na enaki osnovi ter v skladu s trenutno veljav-
nimi postopki za predstavnike držav članic Evropske unije.

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evrop-
ske unije, se uporablja za izvrševanje prispevka Slovenije.

5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju
in na začetku posameznega proračunskega leta Komisija
pošlje Sloveniji poziv za vplačilo sredstev v višini, ki ustreza
znesku njenega prispevka k stroškom, predvidenim s tem
memorandumom o soglasju.

6. Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisi-
je, ki se glasi na evre.

7. Sloveniji vplača svoj prispevek k letnim stroškom na
podlagi poziva za vplačilo sredstev najpozneje tri mesece
od datuma poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu prispev-
ka mora Slovenija plačati zamudne obresti na neplačani
znesek od dneva zapadlosti. Obrestna mera je pri tem tista,
ki jo Evropska centralna banka uporablja za svoje glavne
posle refinanciranja v evrih ob zapadlosti, povečana za 1,5
odstotne točke. V primeru zamude pri plačilu prispevka, ki
bi lahko bistveno ogrozila uresničevanje in vodenje progra-
ma, Komisija začasno ustavi sodelovanje Slovenije v progra-
mu v zadevnem letu, če plačila ne prejme v dvajsetih delov-
nih dneh od datuma uradnega opomina, poslanega Sloveniji.

Priloga II

Dejavnosti, ki se pokrivajo s finančnim
prispevkom Slovenije za program, ki se
nanaša na okvirno strategijo Skupnosti

o enakopravnosti spolov

1. 1. leto – 2002
SKUPNI PRISPEVEK 30.000 EUR
1.1. Plačilo prispevka v višini 30.000 EUR zagotavlja

dostop do naslednjih dejavnosti:
– Podporo organizaciji seminarja v Sloveniji za mobili-

ziranje ključnih udeležencev glede vprašanj o enakoprav-
nosti spolov iz podsklopov 1(2), 1(4) in 1(6), če je to
primerno, vključno s podporo posodabljanju splošnih po-
datkov o enakopravnosti spolov in razširjanje ugotovitev
ustreznih študij.

– Sodelovanje pri vzpostavljanju baze podatkov o žen-
skah, ki sodelujejo pri odločanju v državah članicah in v
državah kandidatkah v delu sklopa 2(3).
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1.2. Prispevek v višini 30.000 EUR prav tako vključu-
je stroške udeležbe enega predstavnika Slovenije kot opa-
zovalca na sestankih programskega odbora (po potrebi 3-4
sestanki na leto), obiske Slovenije s strani delegacij uradni-
kov Komisije v zvezi s programom in drugo administrativno
podporo.

2. 2. leto – 2003
SKUPNI PRISPEVEK: 30.000 EUR
2.1. Plačilo prispevka v višini 30.000 EUR zagotavlja

dostop do naslednjih dejavnosti:
– Sklop 1 – osveščevalne dejavnosti, ki se določijo v

okviru letnega programa dela.
– Sklop 2(3) – sodelovanje v bazi podatkov o ženskah,

ki sodelujejo pri odločanju v državah članicah in v državah
kandidatkah.

2.2. Prispevek v višini 30.000 EUR prav tako vklju-
čuje stroške udeležbe enega predstavnika Slovenije kot
opazovalca na sestankih programskega odbora (po potrebi
3-4 sestanki na leto), obiske Slovenije s strani delegacij
uradnikov Komisije v zvezi s programom in drugo adminis-
trativno podporo.

3. Naslednja leta
Sodelovanje Slovenije v programu bo v naslednjih letih

do pristopa temeljilo na pogojih za leto 2003, ob upošteva-
nju sklepov programskega odbora o letnem programu dela.

109. Memorandum o soglasju med Evropsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo o
sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti
na področju podjetij in podjetništva ter zlasti
na področju malih in srednjevelikih podjetij

Na podlagi uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/2002 Pri-
družitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih do-
ločil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v progra-
mih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in sklepa
Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 79. seji dne 20.
6. 2002 se objavi

M E M O R A N D U M  O  S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo
o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti na

področju podjetij in podjetništva ter zlasti na
področju malih in srednje velikih podjetij

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI, v nadaljevanju
imenovana “Komisija”, v imenu Evropske skupnosti

na eni strani in

VLADA Republike Slovenije, v nadaljevanju imenovana
“Slovenija” na drugi strani,

Ker:
1. Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evrop-

sko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 20023 določa splo-
šna načela za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti,
pri čemer je Komisiji in pristojnim organom v Sloveniji prepu-
ščena določitev posebnih pogojev za omenjeno sodelovanje
v posameznih programih, vključno s finančnim prispevkom,

2. je bil večletni program za podjetja in podjetništvo,
zlasti za mala in srednjevelika podjetja (SME) (2001-2005)
vzpostavljen na podlagi sklepa Sveta 2000/819/EC z dne
20. decembra 20004,

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

1. člen
Program

Slovenija sodeluje v večletnem programu za podjetja in
podjetništvo, zlasti za mala in srednjevelika podjetja (SME)
(2001-2005) (v nadaljevanju imenovanem “program”) v skla-
du s pogoji, ki so določeni s

Sklepom št. 2/02 Pridružitvenega sveta med Evrop-
sko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002,

ki določa splošna načela za sodelovanje Slovenije v
programih Skupnosti, in sicer pod pogoji, ki so omenjeni v
2. členu tega memoranduma o soglasju.

2. člen
Pogoji sodelovanja v programu

1. Slovenija sodeluje v dejavnostih v okviru programa
skladno s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v
Sklepu Sveta 2000/819/EC z dne 20. decembra 2000.

2. Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro
vlog ustreznih institucij, organizacij in posameznikov v Slo-
veniji so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne institucije, orga-
nizacije in posameznike v državah članicah Evropske sku-
pnosti.

3. Slovenija bo za sodelovanje v programu vsako leto
vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije.

4. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje
in uresničevanje programa se prišteje k znesku, ki se iz
proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obveznosti
iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti, ki so
posledica različnih ukrepov, nujnih za izvajanje, vodenje in
delovanje programa.

5. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe
in poročila ter druge administrativne vidike programa se
uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.

3. člen
Finančni prispevek

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so do-
ločena v Prilogi 1.

Del omenjenega finančnega prispevka se na zahtevo
Slovenije lahko financira v okviru instrumentov zunanje po-
moči Skupnosti5.

4. člen
Poročanje in vrednotenje

Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Račun-
skega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje
in vrednotenje izvajanja programa, bosta sodelovanje Slove-
nije v programu nenehno skupaj spremljala Komisija in Slo-
venija. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in
sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Skupnost
določa v okviru omenjenega programa.

5. člen
Končne določbe

Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas traja-
nja programa. V primeru, da Evropska skupnost sklene po-

4 UL ES 333, 20. 12. 2000, str. 84.
5 Celotni znesek zunanje pomoči Skupnosti se navede v memorandumu

o financiranju o letnem državnem programu, ki se nanaša na omenjeno pomoč
(PHARE)3 Še ni objavljen v UL ES
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daljšati njegovo trajanje, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih
sprememb v programu, se ta memorandum o soglasju tudi
ustrezno in avtomatično podaljša pod pogojem, da ga nobe-
na od strani ne odpove.

Priloga je sestavni del tega memoranduma o soglasju.

Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo
pisno na podlagi soglasja strani.

Ta memorandum o soglasju začne veljati, ko ga podpi-
šeta obe strani.

V Bruslju, 28. junija 2002. V Bruslju, 10. julija 2002.
Za Vlado Republike Slovenije Za Komisijo

v imenu Evropske Skupnosti
Marcel Koprol Erkki Liikanen
Namestnik vodje Misije Član Komisije za podjetništvo in
Republike Slovenije, informacijsko družbo
začasni odpravnik poslov

Št. 900-15/2001-13
Ljubljana, dne 20. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Priloga I

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
za večletni program za podjetja in podjetništvo,
zlasti za mala in srednjevelika podjetja (SME)

(2001–2005)

1. Finančni prispevek, ki naj bi ga Slovenija vplačala v
proračun Evropske unije za sodelovanje v programu, znaša:

– 239.763 EUR za leto 2002,
– 259.603 EUR za leto 2003,
– 274.590 EUR za leto 2004,
– 293.430 EUR za leto 2005.
2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški pripra-

ve, izvedljivosti, razvoja in izvajanja projektov skupnega inte-
resa ter razvoja in uresničevanja horizontalnih ukrepov, pred-
videnih s programom.

3. Potne stroške in stroške preživljanja slovenskih pred-
stavnikov in strokovnjakov, nastale zaradi njihovega sodelo-
vanja kot opazovalcev v delu odbora, omenjenega v členu 3
Sklepa Sveta 2000/819/EC z dne 20. decembra 2000, na
večletnem programu za podjetja in podjetništvo, in zlasti za
mala in srednjevelika podjetja (SME) (2001-2005), ali zara-
di udeležbe na drugih sestankih, ki se nanašajo na uresni-
čevanje programa, jim bo Komisija povrnila na enaki osnovi
ter v skladu s trenutno veljavnimi postopki za predstavnike
držav članic Evropske unije.

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evrop-
ske unije, se uporablja za izvrševanje prispevka Slovenije.

5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju
in na začetku posameznega proračunskega leta Komisija
pošlje Sloveniji poziv za vplačilo sredstev v višini, ki ustreza
znesku njenega prispevka k stroškom, predvidenim s tem
memorandumom o soglasju.

Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije,
ki se glasi v evrih.

6. Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom
na podlagi poziva za vplačilo sredstev najpozneje tri mesece
od datuma poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu prispev-
ka mora Slovenija plačati zamudne obresti na neplačani
znesek od dneva zapadlosti. Obrestna mera je pri tem tista,
ki jo Evropska centralna banka uporablja za svoje glavne
posle refinanciranja v evrih ob zapadlosti, povečana za 1,5
odstotne točke. V primeru zamude pri plačilu prispevka, ki
bi lahko bistveno ogrozila uresničevanje in vodenje progra-
ma, Komisija začasno ustavi sodelovanje Slovenije v progra-
mu v zadevnem letu, če plačila ne prejme v dvajsetih delov-
nih dneh od datuma uradnega opomina, poslanega Sloveniji.

110. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta za mednarodni mejni prehod Jelšane

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o uredi-
tvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih
prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta

za mednarodni mejni prehod Jelšane

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnut-

ka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Jelšane
(v nadaljnjem besedilu: osnutek lokacijskega načrta), ki ga
je izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o., Celje, pod št.
projekta 641/02-C, v novembru 2002.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lo-

kacijskega načrta skladen z zasnovo prometnega omrežja
in omrežja zvez v prostorskih sestavinah dolgoročnega pla-
na SR Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS,
št. 1/86, 41/87 in 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90,
27/91, 72/95, 13/96 in 11/99) in s prostorskimi sestavi-
nami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni
list RS, št. 72/95, 13/96 in 11/99) (v nadaljnjem besedilu:
republiški prostorski planski akti).

III
Javna razgrnitev bo potekala na Ministrstvu za okolje,

prostor in energijo, Uradu Republike Slovenije za prostor-
sko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana, in v prostorih Obči-
ne Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, v
času od 20. 1. 2003 do 3. 2. 2003.

Javna obravnava bo potekala dne 27. 1. 2003 v pro-
storih Občine Ilirska Bistrica z začetkom ob 17. uri.

IV
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnje-

ni osnutek lokacijskega načrta pripombe in predloge vsi
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.

V
Občina Ilirska Bistrica mora v roku 15 dni po preteku

javne razgrnitve ministru za okolje, prostor in energijo posla-
ti vse zbrane pripombe in predloge iz javne razgrnitve in
obravnave, skupaj z mnenjem občine. Kolikor pristojni mini-
ster pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave
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ter mnenj občine ne prejme v tem roku, se šteje, da na
osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.

VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-29/2001-7
Ljubljana, dne 9. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
111. Pravilnik o obrazcu izjave o privolitvi v

postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo

Na podlagi sedmega odstavka 22. člena zakona o
zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicin-
sko pomočjo (Uradni list RS št. 70/00) izdaja minister za
zdravje

P R A V I L N I K
o obrazcu izjave o privolitvi v postopek oploditve

z biomedicinsko pomočjo

1. člen
Ta pravilnik določa vsebino pisne izjave zakoncev ali

zunajzakonskih partnerjev o privolitvi v postopek oploditve z
biomedicinsko pomočjo (v nadaljnjem besedilu: OBMP).

2. člen
Obrazec izjave o privolitvi v postopek OBMP je v prilo-

gi, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 5820-9/02
Ljubljana, dne 11. decembra 2002.

Minister
za zdravje

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Priloga

IZJAVA O PROSTOVOLJNI PRIVOLITVI PO POJASNILU V POSTOPEK OBMP

Podpisana..................................................................................................................................................

stanujoča...................................................................................................................................................

in

podpisani...................................................................................................................................................

stanujoči....................................................................................................................................................

izjavljava, da sva seznanjena s prednostmi in morebitnimi zapleti zunajtelesne oploditve in prenosa zarodka v maternico. V
postopku zunajtelesne oploditve lahko pride do čezmernega odziva na hormonsko zdravljenje. Ob prejemanju zdravil lahko
pride do alergičnih reakcij. Ob ultrazvočni punkciji lahko pride do krvavitve ali do poškodbe sosednjih organov.

S postopkom naju je seznanil(a).................................. Razložil(a) nama je način jemanja hormonskih zdravil za vzpodbu-
janje jajčnikov. Seznanil(a) naju je s preiskavami, ki so s tem povezane, postopkom oploditve in prenosa zarodka v
maternico.

Seznanjena sva z dejstvom, da postopek ni vedno uspešen in, da center za OBMP ne prevzema odgovornosti glede
uspešnosti postopka in poteka morebitne nosečnosti in zdravja otroka.

S svojim podpisom potrjujeva, da sva seznanjena s postopkom in ga tudi razumeva, zato sva se zanj prostovoljno odločila.

Izjavljava, da naju je o pravnih posledicah postopka OBMP z uporabo darovanih spolnih celic seznanil pravnik.

Podpis ženske.........................

Podpis partnerja.......................

Podpis priče............................

Datum: ......................
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112. Pravilnik o obrazcih o pisni privolitvi
darovalke in darovalca spolnih celic

Na podlagi prvega odstavka 25. člena zakona o zdrav-
ljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko
pomočjo (Uradni list RS, št. 70/00) izdaja na priporočilo
Državne komisije za OBMP minister za zdravje

P R A V I L N I K
o obrazcih o pisni privolitvi darovalke

in darovalca spolnih celic

1. člen
Ta pravilnik določa vsebino obrazcev o pisni privoli-

tvi darovalke neoplojenih jajčnih celic in darovalca se-
menskih celic.

2. člen
Obrazec o pisni privolitvi darovalke neoplojenih jajčnih

celic je v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Obrazec o pisni privolitvi darovalca semenskih celic je v
prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 5820-9/02
Ljubljana, dne 25. novembra 2002.

Minister
za zdravje

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Priloga I

IZJAVA DAROVALKE JAJČNIH CELIC O PROSTOVOLJNI PRIVOLITVI PO POJASNILU

Podpisana ………………….……………………………………....................................................................................................................

rojena ……………………………………...............................................................................................................................................

stanujoča …………………………………..............................................................................................................................................

Soglašam, da bodo s ciljem, da pride do nosečnosti, moje darovane jajčne celice uporabljene za biomedicinsko oploditev s semenom moškega,
ki živi v življenjski skupnosti z žensko s popolno odpovedjo jajčnikov. Zamrznjeni zarodki bodo po šestih mesecih preneseni v maternico iste
ženske.

Razumem, da gre za anonimen in neodplačen postopek biomedicinske pomoči, ki ga lahko prekličem kadarkoli pred prenosom zarodkov v telo
ženske.

Soglašam s posegom odvzema jajčnih celic z ultrazvočno vodeno punkcijo jajčnika ter zdravniškimi pregledi pred in šest mesecev po odvzemu
jajčne celice.

Izjavljam, da me je o pravnih posledicah darovanja jajčnih celic seznanil pravnik.

Izjavljam, da:
– nisem okužena z virusom HIV in nimam kakšne druge nalezljive bolezni,
– ne izgubljam teže, nimam stalne vročine, driske ali oteklih bezgavk,
– si v zadnjih letih nisem vbrizgala drog razen zdravil, ki mi jih je predpisal zdravnik,
– nimam nobene od nalezljivih bolezni,
– nisem dobila transfuzije krvi in nisem bila zdravljena s produkti človeške krvi, razen: ……...........................................................................

Sem telesno in duševno zdrava.
Nikoli nisem imela telesnih, duševnih ali podedovanih bolezenskih težav, razen:………………………………………………………………………….

Prebrala sem seznam dednih bolezni. Imeli jih nismo ne jaz, niti moji sorodniki, razen:
…………………………………………………………………..................................................................………………………

Na naslednja vprašanja odgovarjam naslednje:

1. Ali ste bili v zadnjih petih letih zdravljeni z akupunkturo, tetovirani ali si dali prebosti ušesa ali druge dele telesa ?

DA / NE

2. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih zlatenico ali bili v stiku z osebo, ki jo je prebolela?

DA / NE

To izjavo podpisujem v navzočnosti osebe iz centra OBMP.

Podpis darovalke ……………………….

Podpis priče..................................

Datum: ...........................
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Priloga II

IZJAVA DAROVALCA SEMENSKIH CELIC O PROSTOVOLJNI PRIVOLITVI PO POJASNILU

Podpisani ………………………………………………................................................................................................

rojen ………………………………………….............................................................................................................

stanujoč ……………………………………..............................................................................................................

Soglašam, da bodo s ciljem, da pride do nosečnosti, darovani in zamrznjeni vzorci mojega semena po preteku šestih
mesecev uporabljeni za biomedicinsko oploditev jajčnih celic ženske, ki živi v življenjski skupnosti z moškim s popolno
odpovedjo nastajanja moških spolnih celic.

Razumem, da gre za anonimen in neodplačen postopek biomedicinske pomoči, ki ga lahko kadarkoli pred prenosom v telo
ženske prekličem.

Soglašam z zdravniškimi pregledi ob času odvzema semena in šest mesecev po odvzemu semena in sem seznanjen s
pravnimi posledicami darovanja semena.

Izjavljam, da me je o pravnih posledicah darovanja seznanil pravnik.

Izjavljam, da
– nisem okužen z virusom HIV in nimam kakšne druge nalezljive bolezni,
– ne izgubljam teže, nimam stalne vročine, driske ali oteklih bezgavk,
– si v zadnjih letih nisem vbrizgal drog razen zdravil, ki mi jih je predpisal zdravnik,
– nimam nobene od nalezljivih bolezni,
– nisem dobil transfuzije krvi in nisem bil zdravljen s produkti človeške krvi, razen: ………………………………………………….

.....................................................................................................................................................................

Sem telesno in duševno zdrav. Nikoli nisem imel telesnih, duševnih ali podedovanih bolezenskih težav, razen: ………………….

....................................................................................................................................................................

Prebral sem seznam dednih bolezni. Imeli jih nismo ne jaz, niti moji sorodniki, razen: ....…………………………………………….

...................................................................................................................................................................

Na naslednja vprašanja odgovarjam naslednje:

1. Ali ste bili v zadnjih petih letih zdravljeni z akupunkturo, tetovirani ali si dali prebosti ušesa ali druge dele telesa?

DA / NE

2. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih zlatenico ali bili v stiku z osebo, ki jo je prebolela?

DA / NE

To izjavo podpisujem v navzočnosti osebe iz centra za OBMP.

Podpis darovalca …………………………

Podpis priče …………......………………

Datum: .................................
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113. Pravilnik o sestavi in vsebini poročila o
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena zakona o
zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedi-
cinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/00) izdaja minister
za zdravje

P R A V I L N I K
o sestavi in vsebini poročila o postopkih

oploditve z biomedicinsko pomočjo

1. člen
Ta pravilnik določa sestavo in vsebino poročila o številu

in vrsti opravljenih postopkov oploditve z biomedicinsko po-
močjo (v nadaljnjem besedilu: OBMP) ter o njihovi uspešno-
sti in sestavo in vsebino poročila pooblaščenega centra za
OBMP o hranjenih semenskih celicah, neoplojenih jajčnih

celicah in zgodnjih zarodkih, ki jih mora center za OBMP
posredovati Državni komisiji za OBMP.

2. člen
Poročilo centra za OBMP je v prilogi I, ki je sestavni del

tega pravilnika.
Poročilo pooblaščenega centra za OBMP je v prilogi II,

ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 5820-9/02
Ljubljana, dne 11. decembra 2002.

Minister
za zdravje

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Priloga I
POROČILO CENTRA ZA OBMP

Ime centra: .......................................................

Dejavnost centra:

a) homologna inseminacija
b) heterologna inseminacija
c) zunajtelesna oploditev – homologna oploditev
d) zunajtelesna oploditev – heterologna oploditev
e) postopek vnosa semenčice v jajčno celico (ICSI)
f) zamrzovanje semena
g) zamrzovanje zarodkov
h) zamrzovanje neoplojenih jajčnih celic
i) zamrzovanje tkiva mod
j) zamrzovanje tkiva jajčnika
je v koledarskem letu …………. opravil …………………… postopkov (iz ustrezne rubrike).

Rezultati o opravljenih postopkih:
_________________________________________________________________________________________________

P o s t o p e k

a b c d e f g h i j
_________________________________________________________________________________________________

Stopnja oploditve
Stopnja nosečnosti
Število živorojenih otrok
Stopnja spontanih splavov
Stopnja mnogoplodnih nosečnosti
Stopnja zunajmaterničnih nosečnosti
_________________________________________________________________________________________________

Podatki o zapletih:
_________________________________________________________________________________________________

P o s t o p e k
a b c d e f g h i j

_________________________________________________________________________________________________

Krvavitev
Hiperstimulacija jajčnikov
Alergijske reakcije
Poškodbe
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Vrsta poročila:
– poročilo za preteklo koledarsko leto
– poročilo na zahtevo Državne komisije za OBMP

Predstojnik centra za OBMP:
........................................

Datum: .......................

Priloga II

POROČILO POOBLAŠČENEGA CENTRA ZA OBMP O HRANJENIH SEMENSKIH CELICAH, NEOPLOJENIH JAJČNIH
CELICAH IN ZGODNJIH ZARODKIH

Ime centra: ......................................................

Število udeležencev v postopku:
1. Število shranjenih vzorcev semena:
2. Število shranjenih vzorcev tkiva mod:
3. Število shranjenih neoplojenih jajčnih celic:
4. Število shranjenih vzorcev tkiva jajčnika:
5. Število shranjenih zarodkov:

– število manjceličnih zarodkov od …………. udeležencev v postopku OBMP
– število zarodkov v stadiju blastociste od …………. udeležencev v postopku OBMP

Vrsta poročila:
– poročilo za preteklo koledarsko leto
– poročilo na zahtevo Državne komisije za OBMP

Predstojnik centra za OBMP:
........................................

Datum: .................................

114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o potrjevanju učbenikov

Na podlagi drugega odstavka 21. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96-popr. in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

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

o potrjevanju učbenikov

1. člen
Drugi odstavek 2. člena pravilnika o potrjevanju učbe-

nikov (Uradni list RS, št. 81/02) se spremeni tako, da se
glasi:

“Delovni zvezek je učno gradivo, ki praviloma dopol-
njuje učbenik, ob ustrezni strokovni presoji, pa je lahko tudi

samostojno učno gradivo. Udeležencem izobraževanja omo-
goča, da znanje uporabijo v različnih vsebinskih zvezah in
situacijah.”.

2. člen
V 8. členu se črtata sedma in osma alinea.
Dosedanja deveta alinea postane sedma alinea.

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

dnem listu RS.

Št. 613-5/2002
Ljubljana, dne 13. decembra 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport
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115. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg
perutninskega mesa in jajc

Na podlagi drugega odstavka 117. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in
58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu za trg

perutninskega mesa in jajc

1. člen
(izvajanje tržno informacijskega sistema)

Tržno informacijski sistem za perutninsko meso in jajca
se vzpostavi v okviru Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnem besedilu: agencija).

2. člen
(zavezanci za poročanje)

Klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150.000 glav pe-
rutnine vrste Gallus domesticus ter pakirni centri, s kapaci-
teto več kot 5,000.000 jajc letno, so dolžne agenciji posre-
dovati predpisane podatke.

Pakirni center iz prejšnjega odstavka je obrat, v kate-
rem se konzumna jajca razvrščajo glede na kakovost in
maso, pakirajo in dajejo v promet.

3. člen
(vrsta, obseg in pogostost zbiranja podatkov)

Klavnice iz prvega odstavka prejšnjega člena agenciji
vsak teden do srede do 12. ure poročajo o količinah in

cenah za v predhodnem tednu prodane trupe perutnine
vrste Gallus domesticus, ki so oskubljeni in očiščeni, brez
glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot »65%
piščanci« v skladu s predpisom, ki določa kombinirano no-
menklaturo s carinskimi stopnjami.

Pakirni centri iz prejšnjega člena agenciji vsak teden
do srede do 12. ure poročajo o količinah in cenah za v
predhodnem tednu prodana konzumna jajca prve (I.) kako-
vosti, ki so v skladu s predpisom, ki določa kakovost jajc in
jajčnih izdelkov, razvrščena v razrede SU, S, A in B.

Posredovane cene morajo biti v SIT/kg mesa oziroma
SIT/kos, brez DDV in na dve decimalki natančno.

4. člen
(obrazci)

Klavnice posredujejo podatke iz prejšnjega člena agen-
ciji po internetu na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del
tega pravilnika.

Pakirni centri agenciji podatke iz prejšnjega člena po-
sredujejo prav tako po internetu na obrazcu iz Priloge 2, ki
je sestavni del tega pravilnika.

5. člen
(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-06-277/2002.
Ljubljana, dne 6. januarja 2003.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.
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116. Odločba o priznanju naravne mineralne vode
Jamnica

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije izdaja v soglasju z ministrom za zdravje na
zahtevo vlagatelja Jamnica mineralna voda d.o.o., Limbu-
ška cesta 2, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Jožef
Zorko, v zadevi priznavanja naravne mineralne vode na pod-
lagi 5. člena pravilnika o naravni mineralni vodi in izvirski
vodi (Uradni list RS, št. 26/00)

O D L O Č B O
o priznanju naravne mineralne vode

Jamnica

1. Voda iz uvoza za blagovno znamko Jamnica, ki se
izkorišča na območju Pisarovine v Republiki Hrvaški in ima
svoj izvor v Jamnički Kiselici na 5 izvirih s tehničnimi ozna-
kami B-6, G-2, G-4, G-5 in G-8, se prizna kot naravna
mineralna voda.

2. Naravna mineralna voda Jamnica iz Hrvaške se vpi-
še v evidenco priznanih naravnih mineralnih vod v Republiki
Sloveniji.

3. Firma Jamnica mineralna voda d.o.o., Limbuška ce-
sta 2, 2000 Maribor, se vpiše v evidenco uvoznika naravne
mineralne vode Jamnica v Republiki Sloveniji.

Št. 324-02-19/02
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister
za zdravje

117. Odločba o priznanju naravne mineralne vode
Long Life

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije izdaja v soglasju z ministrom za zdravje na
zahtevo vlagatelja ABK d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljub-
ljana, ki ga zastopa direktor Ivan Bobek, v zadevi priznava-
nja naravne mineralne vode na podlagi 5. člena pravilnika o
naravni mineralni vodi in izvirski vodi (Uradni list RS, št.
26/00)

O D L O Č B O
o priznanju naravne mineralne vode

Long Life

1. Voda iz uvoza z blagovno znamko Long Life, ki ima
svoj izvor na izviru Radkersburger Stadtquelle in se izkori-
šča na območju Bad Radkersburga v Avstriji, se prizna kot
naravna mineralna voda.

2. Naravna mineralna voda Long Life se vpiše v evi-
denco priznanih naravnih mineralnih vod v Republiki Slove-
niji.

3. Firma ABK d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
se vpiše v evidenco uvoznika naravne mineralne vode Long
Life v Republiki Sloveniji.

Št. 324-02-22/2002
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister
za zdravje

118. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa atipične kokošje kuge

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vna-
šanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

O D L O Č B O
o spremembi odločbe o prepovedi uvoza

in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa atipične kokošje kuge

I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih po-

šiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge (Uradni
list RS, št. 56/01, 74/02 in 112/02) se v prilogi 1 črta
besedilo »Kraljevina Danska«.

II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-295/01-3
Ljubljana, dne 7. januarja 2003.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor VURS

119. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o za-
četku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ura-
dni list RS, št. 57/99) je minister za okolje, prostor in ener-
gijo dne 20. decembra 2002 sprejel

S K L E P
o začetku uradne uporabe digitalnega

katastrskega načrta

1
Za katastrske občine 2583 Podgorje, 2584 Zazid,

2585 Rakitovec, 2589 Plavje, 2590 Hribi, 2592 Jernej,
2593 Oltra, 2594 Ankaran, 2595 Škofije, 2596 Tinjan,
2597 Osp, 2598 Socerb, 2599 Črnotiče, 2600 Črni Kal,
2601 Gabrovica, 2602 Rožar, 2603 Dekani, 2604 Berto-
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ki, 2605 Koper, 2606 Semedela, 2607 Gažon, 2608 Šmar-
je, 2609 Pomjan, 2610 Vanganel, 2611 Marezige, 2612
Sveti Anton, 2613 Truške, 2614 Kubed, 2615 Loka, 2616
Podpeč, 2617 Hrastovlje, 2618 Movraž, 2619 Sočerga,
2620 Pregara, 2621 Gradin, 2622 Topolovec, 2623 Boršt,
2624 Koštabona, 2625 Krkavče, 2626 Izola, 2715 Cetore,
2628 Malija, 2629 Dvori nad Izolo, 2630 Piran, 2631 Por-
torož, 2632 Sečovlje, 2633 Raven, 2634 Nova vas, 2650
Debro, 1866 Hotemež, 1035 Jurklošter, 1030 Lahomno,
1029 Lahomšek, 1026 Laško, 1037 Lažiše, 1041 Loka-
vec, 1040 Lože, 1043 Marijina vas, 1034 Mrzlo Polje,
1865 Njivice, 1861 Obrežje, 1031 Olešče, 1042 Paneče,
1038 Plazovje, 2651 Požnica, 1862 Radeče, 1022 Reči-
ca, 1025 Reka, 1024 Rifengozd, 1039 Rimske Toplice,
1028 Sedraž, 1023 Slivno, 1864 Svibno, 1032 Šentru-
pert, 1860 Širje, 1027 Šmihel, 1033 Trobni Dol, 1036 Vrh
nad Laškim, 1867 Vrhovo, 2686 Zavrate, 911 Raduha, 912
Konjski Vrh, 913 Primož pri Ljubnem, 914 Ter, 915 Rade-
gunda, 916 Šmihel, 917 Lepa Njiva, 918 Ljubija, 919 Brez-
je, 1901 Mlaka, 1893 Stranje, 1896 Tučna, 1910 Volčji
Potok, 1909 Šmarca, 1902 Klanec, 1605 Rajndol, 1604
Spodnji Log, 1593 Črni Potok, 1603 Dol, 1602 Predgrad,
1601 Čeplje, 1600 Knežja Lipa, 1599 Nemška Loka, 1813
Višnja Gora, 1811 Dobrava, 1805 Bukovica, 1804 Češnji-
ce, 1807 Temenica, 1808 Male Dole, 1809 Šentvid, 1818
Podboršt, 1823 Dob, 1962 Depala vas, 1964 Ihan, 1758
Dragomelj, 1936 Radomlje, 1937 Homec, 1963 Študa,
1929 Koreno, 1930 Žirovše, 1934 Rafolče, 1925 Učak,
1926 Šentožbolt, 1927 Blagovica, 1928 Češnjice, 1948
Krašce, 1949 Negastrn, 1950 Limbarska Gora, 1951 Zgor-
nje Koseze, 1952 Peče, 1953 Drtija, 1954 Velika vas,
1956 Vrhpolje, 1957 Trojica, 1725 Ajdovščina, 2636 Beži-
grad, 2678 Golovec, 1721 Gradišče I, 2679 Gradišče II,
1720 Krakovsko predmestje, 1728 Ljubljana mesto, 1727
Poljansko predmestje, 2677 Prule, 1726 Šentpeter, 1737
Tabor, 2706 Zelena jama, 1398 Bistrica, 1399 Šentrupert,
2220 Staro selo, 2221 Sužid, 2222 Svino, 2151 Begunje,
2152 Srednja vas, 2153 Otok, 2154 Nova vas, 2155 Hra-
še, 2156 Radovljica, 2157 Predtrg, 2158 Mošnje, 2159
Brezje, 2160 Ljubno, 2161 Zaloše, 2162 Dobrava pri Kro-
pi, 2163 Kamna Gorica, 2164 Lancovo, 2165 Kropa, 2166
Češnjica pri Kropi, 2183 Zasip, 2184 Podhom, 2185 Spod-
nje Gorje, 2186 Višelnica I, 2187 Zgornje Gorje, 2188
Poljšica, 2189 Rečica, 2190 Bled, 2191 Želeče, 2192
Ribno, 2193 Selo pri Bledu, 2194 Bohinjska Bela, 2195
Gorjuše, 2196 Bohinjska Češnjica, 2197 Bohinjska Sred-
nja vas, 2198 Studor, 2199 Savica, 2200 Bohinjska Bistri-
ca, 2201 Nomenj, 2202 Nemški Rovt in 2648 Peračica se
z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni

120. Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za odmero
takse za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov

Na podlagi 14. člena uredbe o taksi za obremenjeva-
nje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št.
70/01) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v sogla-
sju z ministrom za finance

P R A V I L N I K
o obliki in vsebini napovedi za odmero takse
za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja

odpadkov

1. člen
Zavezanci za plačilo takse za obremenjevanje okolja

zaradi odlaganja odpadkov po 4. členu uredbe o taksi za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni
list RS, št. 70/01) vložijo napoved za plačilo takse za prete-
klo leto na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 417-00-19/01
Ljubljana, dne 19. decembra 2002.

mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje, prostor in energijo

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

za finance

katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemlji-
škega katastra.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 453-00-43/2002
Ljubljana, dne 20. decembra 2002.

Minister
za okolje, prostor

in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
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121. Količnik za določitev letne akontacije davka od
dohodkov iz dejavnosti za leto 2003

Na podlagi drugega odstavka 166. člena zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97,
82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) in pete alinee 1. člena
zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z in-
deksom cen življenjskih potrebščin (Uradni list RS, št. 1/99)
objavlja minister za finance

K O L I Č N I K
za določitev letne akontacije davka od dohodkov

iz dejavnosti za leto 2003

Količnik, ugotovljen na podlagi indeksa cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji za leto 2002 v primerjavi z
letom 2001, znaša po podatkih Statističnega urada Republi-
ke Slovenije 1,075.

Št. 33542/03
Ljubljana, dne 7. januarja 2003.

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

za finance

122. Osnovni znesek minimalnega dohodka

Na podlagi drugega odstavka 22. člena zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US
RS, št. 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in 110/02)
objavlja minister za delo, družino in socialne zadeve

O S N O V N I  Z N E S E K
minimalnega dohodka

Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 43.522
tolarjev.

Znesek iz prejšnjega odstavka se uporablja od 1. fe-
bruarja 2003.

Št. 663-02-001/03
Ljubljana, dne 9. januarja 2003.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve

123. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Center
Aletti

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja na
podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 60/95), v zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi
Ustanove Center Aletti naslednje

S O G L A S J E

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja sogla-
sje k aktu o ustanovitvi Ustanove Center Aletti, s katerim je

ustanoviteljica Marija Štremfelj, stanujoča Cesta pod Tični-
co 3, Rakek, ustanovila Ustanovo Center Aletti, fundacijo za
podporo dialoga med Vzhodno in Zahodno Evropo, s skraj-
šanim imenom Ustanova Center Aletti, s sedežem v Rakeku,
Cesta pod Tičnico 3, o čemer je notarka Nevenka Tory,
Beethovnova 14, Ljubljana, izdala notarski zapis, Opr. št.
SV-1097/02 z dne 30. 10. 2002.

Št. 028-69/2002-2
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

USTAVNO SODIŠČE
124. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega

sodišča št. IV Ips 46/2000 z dne 6. 9. 2002

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. Z., ki ga zastopa B. B., odvetnik v V., na
seji dne 18. decembra 2002

o d l o č i l o:

1. Sodba vrhovnega sodišča št. IV Ips 46/2000 z dne
6. 9. 2000, odločba senata za prekrške št. Pp-3155/99 z
dne 14. 7. 1999 in odločba Sodnika za prekrške v Mariboru
št. P- 21892/98 z dne 2. 3. 1999 se razveljavijo.

2. Zadeva se vrne Sodniku za prekrške Maribor v novo
odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Sodnik za prekrške je pritožnika spoznal za odgo-

vornega storitve prekrška po sedmem odstavku v zvezi s
tretjim odstavkom 120. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in nasl. – v nadaljevanju:
ZVCP). Izrekel mu je denarno kazen in stransko kazen pre-
nehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Senat za prekr-
ške je z odločbo št. Pp-3155/99 z dne 14. 7. 1999 prito-
žbo zavrnil kot neutemeljeno in potrdil odločbo organa prve
stopnje. Vrhovno sodišče je zahtevo za sodno varstvo zavr-
nilo kot neutemeljeno.

2. V ustavni pritožbi pritožnik navaja, da očitanega pre-
krška ni storil. Storil naj bi samo prekršek iz b točke četrte-
ga odstavka 117. člena ZVCP, zaradi katerega bi mu bila
lahko izrečena le stranska kazen 2 do 5 kazenskih točk in
denarna kazen. Navaja, da je rezultat preizkusa z elektron-
skim alkotestom pokazal, da je imel v krvi 0,85 grama alko-
hola na kilogram krvi, kar pa ni dovolj za izrek stranske kazni
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ta naj bi mu
bila izrečena le zato, ker je najprej oporekal rezultatom pre-
izkusa, potem pa zaradi zavlačevanja postopka s strani poli-
cista, ki mu je odredil strokovni pregled, mesto slednjega
zapustil, ker se mu je mudilo na delo v U. Z rezultatom
preizkusa naj bi se naknadno strinjal. Pritožnik meni, da mu
je bila zato, ker je oporekal rezultatu preizkusa alkoholizira-
nosti, tako da je izkoristil pravico do pravnega sredstva,
izrečena strožja kazenska sankcija v nasprotju s prepovedjo
reformatio in peius, in s tem kršena pravica do pravnega
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sredstva iz 25. člena ustave. Zatrjuje tudi kršitev pravice do
izvajanja dokazov v njegovo korist iz tretje alinee 29. člena
ustave, ker naj mu sodnik za prekrške ne bi omogočil, da bi
bil navzoč pri zaslišanju policista in naj ne bi izvedel sooče-
nja med pritožnikom in policistom. Pritožnik predlaga, naj
ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme, izpodbijane
odločbe odpravi in zadevo vrne organu za prekršek v novo
odločanje ter na podlagi 58. člena zakona o ustavnem sodi-
šču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
zadrži izvršitev izpodbijanih odločb.

3. Iz obrazložitve odločbe sodnika za prekrške izhaja,
da je očitani prekršek pritožniku dokazan z uradnimi ugoto-
vitvami policistov PP z dne 13. 12. 1998, ki so obdolženega
ustavili. Ker se ta z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti ni
strinjal, so zoper njega odredili strokovni pregled krvi, da bi
se ugotovila stopnja alkoholiziranosti. Pritožnik je s strokov-
nega pregleda odšel, česar ni mogoče šteti kot naknadno
priznanje rezultata preizkusa alkoholiziranosti z elektronskim
alkotestom. Iz obrazložitve drugostopenjske odločbe izhaja,
da je pritožnik s podpisom zapisnika o preizkusu potrdil, da
se ne strinja z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti po izdi-
hanem zraku, ki je sestavni del podatkov tega zapisnika.
Senat ugotavlja, da je prav zato, ker je pritožnik oporekal
rezultatu preizkusa, policist na podlagi četrtega odstavka
120. člena ZVCP odredil strokovni pregled. Tega pa, kot
izhaja iz obrazložitve drugostopenjske odločbe, pritožnik ni
opravil. Zato po mnenju senata naknadno priznanje rezulta-
ta preizkusa alkoholiziranosti, ko se je že začel izvajati pred-
pisani postopek v zvezi s strokovnim pregledom, ne more
pomeniti pravno relevantne okoliščine, ki bi narekovala dru-
gačno odločitev. Iz obrazložitve sodbe vrhovnega sodišča
izhaja, da je policist moral odrediti strokovni pregled kazno-
vanega, ker pa ga je pritožnik odklonil, je ravnal v nasprotju
s tretjim odstavkom 120. člena ZVCP, saj je iz bolnice od-
šel. Zatrjevanje pritožnika, da se je naknadno strinjal z rezul-
tatom preizkusa alkoholiziranosti, česar zaslišani policist ni
potrdil, je vrhovno sodišče opredelilo kot uveljavljanje zmot-
ne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, česar ni mo-
goče zatrjevati v zahtevi za sodno varstvo.

B)
4. Senat ustavnega sodišča je s sklepom z dne 3. 4.

2001 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo, predlog, naj se
do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvršitev sod-
be vrhovnega sodišča št. IV Ips z dne 6. 9. 2000 v zvezi z
odločbo senata za prekrške št. Pp-3155/99 z dne 14. 7.
1999 in z odločbo Sodnika za prekrške v Mariboru št.
P-21892 z dne 2. 3. 1999, pa je zavrnil.

5. Ustavno sodišče je vpogledalo spis Sodnika za pre-
krške v Mariboru št. P-21892.

6. V skladu z določbo 56. člena ZUstS je bila ustavna
pritožba poslana vrhovnemu sodišču in senatu za prekrške,
ki nanjo nista odgovorila, ter Sodniku za prekrške v Maribo-
ru, ki je sporočil, da z njihove strani ni nobenih dodatnih
dejstev.

7. Ustavna pritožba ni pravno sredstvo, s katerim bi bilo
mogoče uveljavljati kršitve pri ugotavljanju dejanskega sta-
nja ter uporabi materialnega in procesnega prava same po
sebi. Ustavno sodišče se omeji le na presojo, ali sporna
odločitev temelji na kakšnem z vidika varstva človekovih
pravic nesprejemljivem pravnem stališču (tako že v sklepu
št. Up-103/97 z dne 26. 2. 1998, OdlUS VII, 118). Kot pa
je ustavno sodišče že večkrat poudarilo, je za ustavnosodno
presojo pomembno, če (ali) je izpodbijana odločitev zaradi
takšne kršitve tako očitno napačna, da jo je mogoče označi-

ti za samovoljno. V 22. členu ustava med drugim zagotavlja
tudi prepoved sodniške samovolje pri odločanju. Prav tak-
šno kršitev (ki jo pritožnik sicer napačno označi oziroma
kvalificira kot kršitev 25. člena ustave), je mogoče očitati
izpodbijanim odločbam.

8. Tretji odstavek 120. člena ZVCP določa, da “udele-
ženec v cestnem prometu, ki mu je odrejen preizkus s
sredstvi ali napravami oziroma strokovni pregled, mora rav-
nati po odredi policista. Če strokovni pregled ali preizkus
odkloni ali ga ne opravi tako, kot je predpisal proizvajalec
sredstev ali naprav, policist to vpiše v zapisnik, odredi pre-
poved nadaljnje vožnje in odvzame vozniško dovoljenje. Ude-
leženec v cestnem prometu lahko odkloni preizkus samo iz
zdravstvenih razlogov; v tem primeru policist odredi strokov-
ni pregled.” Sedmi odstavek 120. člena ZVCP določa san-
kcijo za voznika in voznika inštruktorja, ki ravnata v nasprotju
s tretjim odstavkom 120. člena ZVCP. Določba izhaja iz
domneve, da se želi udeleženec v cestnem prometu, ki
noče pristati na preizkus alkoholiziranosti, izogniti sankciji
za vožnjo pod vplivom alkohola.

9. Določba četrtega odstavka 120. člena ZVCP omo-
goča pritožniku, da v primeru, ko se ne strinja z rezultati
preizkusa z alkotestom, zahteva strokovni pregled, ki ga
nato odredi policist. Strokovni pregled, ki ga doseže udele-
ženec z oporekanjem rezultatu preizkusa, je v zakonu dolo-
čen zaradi kontrole rezultata preizkusa z alkotestom in je v
tem primeru pravica udeleženca. Če udeleženec naknadno
odstopi od izvedbe strokovnega preizkusa in soglaša z re-
zultatom preizkusa z alkotestom, pride v poštev le kaznova-
nje zaradi tako ugotovljene “primarne” kršitve (zlasti, če je ta
blažja), ne pa zaradi odklonitve strokovnega pregleda. Dru-
gačna razlaga bi pripeljala do tega, da bi bil udeleženec, ki
je uporabil pravico, ki mu jo daje zakon, pa si je premislil,
preden je bil strokovni pregled opravljen, kaznovan strožje,
kakor bi bil kaznovan za prvotno, in zgolj z njegove strani
osporjeno, ugotovitev stopnje alkohola v njegovem organi-
zmu. To pa bi bilo v nasprotju z namenom navedene določ-
be ZVCP.

10. Zato je uporaba prava, kot izhaja iz izpodbijanih
odločb, v tem primeru tako očitno napačna, da predstavlja
kršitev 22. člena ustave. Ker je bilo izpodbijane odločbe
razveljaviti že iz tega razloga, ustavno sodišče ni ugotavljalo,
ali so podane kršitve drugih ustavnih pravic.

11. Ker je ustavno sodišče sodbo in odločbi razveljavi-
lo, je zadevo vrnilo Sodniku za prekrške Maribor v novo
odločanje v skladu s prvim odstavkom 59. člena ZUstS (2.
točka izreka). V novem postopku bo moral sodnik za prekr-
ške odločiti v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz te odločbe,
prej pa bo moral odločiti, ali so še podani pogoji za izdajo
odločbe o prekršku.

C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Trat-
nik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. Up 33/01-18
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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125. Sodba in sklep vrhovnega sodišča št. II Ips
471/01 z dne 17. 12. 2001 – razveljavitev
sodbe in sklepa ter zavrnitev revizije zoper
sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I
Cp 503/99 z dne 31. 3. 1999 v zvezi s sodbo
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II 301/96 z
dne 14. 9. 1998 ter potrditev sodbe in sklepa
Višjega sodišča v Ljubljani

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. A. iz Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnica v Z., in
mladoletne C. C. C. iz V., ki jo zastopa Č. Č. iz U., njo pa D.
D., E. E., F. F., G. G. in mag. H. H., odvetniki v T., na seji
dne 12. decembra 2002

o d l o č i l o:

1. Sodba in sklep vrhovnega sodišča št. II Ips 471/01
z dne 17. 12. 2001 se razveljavita.

2. Revizija zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v
Ljubljani št. I Cp 503/99 z dne 31. 3. 1999 v zvezi s sodbo
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II 301/96 z dne 14. 9.
1998 se zavrne in se potrdita sodba in sklep Višjega sodi-
šča v Ljubljani.

3. Pritožnica A. A. A. nosi stroške postopka sama.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za

razvezo sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja, ki
sta ga sklenila tožnica in njen bivši mož (ta je med pravdo
umrl, zato so v pravdo na stran tožene stranke stopili obe
ustavni pritožnici in tožničin sin). Menilo je, da v konkretnem
primeru ne gre za fiksno pogodbo, ki bi jo bilo mogoče
razdreti brez naknadnega roka za izpolnitev, niti ne gre za
primer, ko je iz dolžnikovega ravnanja razvidno, da pogodbe
ne bo izpolnil niti v dodatnem roku, saj je toženec v začetku
pravde in pred njo tožnici ponujal takojšen prepis lastninske
pravice na celotnem gostinskem lokalu Sodček, kar je tož-
nica zavrnila. Tožnica bi tako po mnenju sodišča prve sto-
pnje morala tožniku postaviti dodatni rok za izpolnitev njego-
ve obveznosti, česar ni storila, zato pogoji za razdrtje
pogodbe niso bili izpolnjeni, zaradi česar je sodišče tožbeni
zahtevek zavrnilo. Glede na to je moralo zavrniti tudi ugotovi-
tveni zahtevek o obsegu skupnega premoženja. Hkrati je
sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevek iz nasprotne tožbe
(ki sta jo vložili ustavni pritožnici), da mora tožnica na račun
izpolnitve sporazuma sprejeti osebni avtomobil in solastnin-
ski delež 40/100 poslovnega prostora na J. v S., ker je
menilo, da dolžnik od upnika ne more izsiliti prevzema izpol-
nitve s tožbo, če se stranki v pogodbi nista izrecno dogovo-
rili, da je prevzem dolžnikove izpolnitve upnikova dolžnost.
Zoper sodbo sodišča prve stopnje so se pritožili tožnica,
njen sin kot tretjetožena stranka in drugotožena C. C. C.
Sodišče druge stopnje je pritožbo tožnice v celoti zavrnilo.
Prav tako je v delu, ki je izpodbijal odločitev o glavni stvari,
zavrnilo tudi pritožbo drugotožene stranke, ugodilo je le
njeni pritožbi zoper sklep o stroških. Sodišče druge stopnje
je pritožbo tretjetožene stranke glede odločitve o glavni stvari
zavrglo z argumentom, da stranka, ki je v pravdi v celoti
uspela, nima pravnega interesa za vložitev pritožbe. Zahte-
vek tretjetožene stranke za povrnitev stroškov pritožbe je
sodišče zavrnilo. Zoper odločitev sodišča druge stopnje je
tožnica vložila revizijo. Vrhovno sodišče je reviziji ugodilo in
sodbi sodišča prve in druge stopnje spremenilo tako, da je
sporazum o razdružitvi skupnega premoženja razvezalo.

Hkrati je razveljavilo odločitev sodišča prve stopnje o tožni-
činem tožbenem zahtevku na ugotovitev obsega skupnega
premoženja. Vrhovno sodišče je v obrazložitvi najprej povze-
lo dejansko stanje, ki izhaja iz odločb sodišč prve in druge
stopnje, nato pa zaključilo, da te ugotovitve obeh nižjih so-
dišč ne utemeljujejo sklepa o izpolnitvi obveznosti iz IV.
točke sporazuma. Ugotovljena dejstva nižjih sodišč po mne-
nju Vrhovnega sodišča ne dajejo pravne podlage za pravni
zaključek, da je tožnica konkludentno pristala na nadome-
stno izpolnitev (pri tej presoji sta po oceni vrhovnega sodi-
šča posebej pomembni dejstvi vložitev tožbe in odklonitev
ponujene pogodbe). Vrhovno sodišče tudi meni, da na ni-
žjih stopnjah ugotovljeno dejansko stanje ne utemeljuje za-
ključka, da je tožnica kot upnica kršila svojo sodelovalno
dolžnost. Na nižjih stopnjah ugotovljeno dejansko stanje naj
bi po oceni vrhovnega sodišča utemeljevalo tudi sklep, da
prvotni toženec ni izpolnil obveznosti izročiti tožnici v last
osebni avtomobil. Določbo sporazuma, da se le-ta lahko
razveljavi, če ne bi prišlo do izpolnitve sporazuma iz točke III
in IV, pa je revizijsko sodišče razumelo kot sporazum po-
godbenih strank o sankciji zamude. Dolžnikovo vedenje po
vložitvi tožbe, ko je vztrajal na stališču, da je dolžan izročiti
tožnici lokal le v soposest do 40/100, po mnenju vrhovne-
ga sodišča utemeljuje tudi zaključek, da prvotni toženec
pogodbe ne namerava izpolniti.

2. Ustavni pritožnici revizijskemu sodišču očitata, da
je, potem ko je ustavno sodišče razveljavilo njegovo prej-
šnjo odločitev, v novem postopku odločilo enako in v nas-
protju z napotki ustavnega sodišča. Pri tem pa naj tega
svojega ravnanja ne bi ustrezno obrazložilo. Tako naj bi
vrhovno sodišče po mnenju pritožnic tudi v novi odločbi
nedopustno poseglo v dejansko stanje. To naj bi storilo
predvsem z naslednjimi zaključki: z zaključkom o tem, da
toženec ni hotel izpolniti sporazuma in da toženec ni izpolnil
obveznosti izročiti tožeči stranki osebni avtomobil; z zaključ-
kom o sporazumu pogodbenih strank o sankcijah zamude,
če ne bi prišlo do spolnitve obveznosti iz točke III in IV
sporazuma. Pritožnici zatrjujeta, da sodišče s temi zaključki
brez navedbe razlogov odstopa tudi od ustaljene revizijske
sodne prakse. S tem naj bi jima vrhovno sodišče kršilo
pravico do enakega varstva pravic (22. člen ustave). Mlado-
letna pritožnica vrhovnemu sodišču očita tudi kršitev pravice
do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen ustave), ker naj
bi bila z razveljavitvijo sporazuma prikrajšana za dedni delež.
Z razvezo sporazuma naj bi bila tudi zapustniku odvzeta
možnost razpolaganja z lastnim premoženjem, kar naj bi
predstavljalo kršitev ustavne določbe o zakonski zvezi in
družini (53. člen ustave).

3. Senat ustavnega sodišča je dne 17. 6. 2002 ustav-
no pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu z določbama 6. in
56. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodišče ustavno
pritožbo vročilo vrhovnemu sodišču, nasprotni stranki (tožni-
ci) v pravdi ter tretjetoženi stranki v pravdi. Nihče od njih na
ustavno pritožbo ni odgovoril.

B)
4. Vrhovno sodišče je v obrazložitvi sodbe navedlo, da

dejanske ugotovitve sodišč prve in druge stopnje ne uteme-
ljujejo pravnega zaključka, da je prvotni toženec s ponudbo
lokala izpolnil obveznost iz IV. točke sporazuma. Zlasti dej-
stvi vložitve tožbe in odklonitev ponujene pogodbe naj po
mnenju revizijskega sodišča ne bi dajali podlage za pravni
zaključek, da je tožnica konkludentno pristala na nadome-
stno izpolnitev. Revizijsko sodišče je tudi opozorilo, da na
podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega na nižjih stopnjah,
ni mogoče zaključiti, da je tožnica kot upnica kršila svojo
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sodelovalno dolžnost. Vrhovno sodišče povzema tudi ugo-
tovitev nižjih sodišč, da je bila obveznost toženca izročiti v
last tožnice osebni avtomobil. Ker toženec spornega avto-
mobila tožnici, ki po ugotovitvi nižjih sodišč ni bila zavezana
k sodelovalni dolžnosti, ni izročil, ti dve ugotovitvi nižjih so-
dišč po mnenju vrhovnega sodišča utemeljujeta sklep, da
prvotni toženec obveznosti ne bo izpolnil. Vrhovno sodišče
navaja, da sta sodišči nižjih stopenj ugotovili, da sta se
tožnica in prvotni toženec dogovorila v X. točki sporazuma,
da se v primeru, če ne bi prišlo do izpolnitve pogodbe pod
točko III in IV, ta sporazum lahko razveljavi in ima potem
tožnica možnost zahtevati ugotovitev deleža na skupnem
premoženju. Vrhovno sodišče meni, da ta določba sporazu-
ma pomeni dogovor za sankcije zamude. Zatrjuje, da dolžni-
kovo ravnanje po vložitvi tožbe, ko je vztrajal pri svoji dolžno-
sti lokal izročiti le v solast, kaže, da pogodbe ne namerava
izpolniti.

5. Ustavno sodišče je v tej zadevi že odločalo ter je
sodbo in sklep vrhovnega sodišča št. Ips 378/99 z dne
19. 4. 2000 razveljavilo in zadevo vrnilo vrhovnemu sodišču
v novo odločanje. Menilo je namreč, da je odločitev revizij-
skega sodišča, ki je imela za posledico nedovoljen poseg v
ugotovljeno dejansko stanje, pomenila kršitev pravice do
enakega varstva pravic iz 22. člena ustave (odločba št. Up-
232/00 z dne 10. 5. 2001, Uradni list RS, št. 45/01 in
OdlUS X, 114). Ustavno sodišče je ob tem opozorilo, da je v
teoriji in sodni praksi splošno uveljavljeno stališče, da gre
pri sklepanju iz znanih dejstev na neznana za dejansko vpra-
šanje. Menilo je, da je prav to v primeru spornih ugotovitev
storilo vrhovno sodišče, čeprav je to svoje ravnanje označilo
za drugačno pravno presojo zadeve. Ustavno sodišče je
opozorilo tudi, da je ugotavljanje pogodbene volje strank
dejansko in ne pravno vprašanje, za kakršnega ga je štelo
vrhovno sodišče, ki pri tem niti ni povedalo, v čem naj bi se
ta primer razlikoval od drugih primerov, v katerih je bilo
glede tega sprejeto drugačno stališče. V obrazložitvi sodbe
je sicer vrhovno sodišče utemeljilo svojo odločitev, da po-
meni razlaga sporne pogodbe pravno vprašanje, vendar ta
utemeljitev ni bila prepričljiva. Po mnenju vrhovnega sodišča
so bile za presojo odločilne določbe pogodbe popolnoma
jasne, zato naj bi zanje veljalo pravilo, da se uporabljajo
tako, kot se glasijo (prvi odstavek 99. člena zakona o obli-
gacijskih razmerjih, Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl. – v
nadaljevanju: ZOR). Iz tega naj bi glede na splošno pravilo,
da ima v mejah svobodnega urejanja obligacijskih razmerij
(10. člen ZOR) pogodba za pogodbenike moč zakona, izha-
jalo, da ima njena razlaga naravo uporabe materialnega pra-
va. Presoja, ali je sodišče upoštevalo pogodbeno voljo
strank, je, kot je v obrazložitvi zapisalo ustavno sodišče,
sicer res vprašanje pravilne uporabe materialnega prava,
vendar pa je vprašanje, kakšna je ta volja bila, še vedno
dejansko vprašanje. Zato je ustavno sodišče revizijsko odlo-
čitev razveljavilo in vrhovnemu sodišču naložilo, da pri no-
vem odločanju spoštuje določbe pravnega reda, ki mu pre-
povedujejo posegati v dejansko stanje, ki sta ga ugotovili
sodišči prve in druge stopnje.

6. V novem postopku je revizijsko sodišče z navedbo,
da dejanske ugotovitve sodišč prve in druge stopnje (zlasti
dejstvi vložitve tožbe in odklonitev ponujene pogodbe) ne
utemeljujejo pravnega zaključka, da je prvotni toženec s
ponudbo lokala izpolnil obveznost iz IV. točke sporazuma
ter da je tožnica konkludentno pristala na nadomestno izpol-
nitev, zopet sklepalo iz znanih dejstev na neznana in s tem
nedopustno spreminjalo dejansko stanje. Prav to je storilo
revizijsko sodišče tudi z obrazložitvijo, da ugotovitvi nižjih
sodišč (da toženec avtomobila ni izročil in da tožnica ni bila
zavezana k sodelovalni dolžnosti) utemeljujeta sklep, da to-

ženec obveznosti ne bo izpolnil ter z zaključkom, da dolžni-
kovo vztrajanje na stališču o njegovi dolžnosti tožnici izročiti
lokal le v soposest do 40/100, utemeljuje sklep, da prvotni
toženec pogodbe ne namerava izpolniti. S temi ugotovitvami
je revizijsko sodišče iz ugotovljenih dejstev ponovno sklepa-
lo o tem, ali je toženec hotel izpolniti pogodbo. Vprašanje,
kaj je toženec hotel, pa je, kot je že poudarilo ustavno
sodišče, presoja njegove volje, kar predstavlja dejansko
vprašanje. Rezultat te presoje je zato nujno dejanske narave
in s tem poseg v dejansko stanje. Vrhovno sodišče pa je
svojo odločbo ponovno oprlo tudi na drugačno razlago po-
godbe kot sodišči prve in druge stopnje. Presoja, ali je po
pogodbi izpolnitev obveznosti v obliki solastniškega deleža
mogoča le na lokalu na Zaloški ali pa tudi na drugem lokalu,
je razlaga njene vsebine. Ustavno sodišče je opozorilo, da
pomeni ugotavljanje vsebine pogodbe, s katero stranki ure-
jata svoja razmerja v konkretnem primeru, ugotavljanje de-
janskega stanja. Vrhovno sodišče je to svoje ravnanje tudi
tokrat štelo za pravno presojo zadeve, pri tem tudi tokrat ni
povedalo, v čem naj bi se ta primer razlikoval od drugih
primerov, v katerih je glede tega sprejelo drugačno stališče.
Niti ni revizijsko sodišče v svoji odločitvi navedlo argumen-
tov, zakaj je v novem postopku odločilo enako in ni upošte-
valo napotkov ustavnega sodišča, ki ga je v svoji prejšnji
odločbi opozorilo, da je njegova presoja glede razlikovanja
med pravnimi in dejanskimi vprašanji napačna in da pred-
stavlja prekoračitev revizijskih pooblastil in s tem kršitev pra-
vice do enakega varstva pravic iz 22. člena ustave.

7. Sodišča morajo spoštovati odločitve ustavnega sodi-
šča v konkretni zadevi (2. člen ustave in tretji odstavek
1. člena ZUstS). Če se ne strinjajo s stališči, izraženimi v
njih, pa morajo prepričljivo utemeljiti, zakaj vprašanja, na
katera opozarja obrazložitev, niso pomembna in jih zato
sodišču ni treba razrešiti (podobno v odločbi št. Up-314/99
z dne 12. 7. 2001, Uradni list RS, št. 64/01 in OdlUS X,
224). Odločba sodišča, ki take predhodne odločbe ne upoš-
teva in tudi prepričljivo ne argumentira, s katerimi njenimi
stališči ne soglaša in zakaj, že iz tega razloga krši pravico do
enakega varstva pravic iz 22. člena ustave. Odločitev revizij-
skega sodišča takšnih argumentov ne vsebuje, zato jo je
ustavno sodišče razveljavilo. Ker je ustavno sodišče izpod-
bijano odločbo razveljavilo že iz tega razloga, se mu v preso-
jo očitkov kršitve pravice do dedovanja (33. člen ustave) in
pravice iz tretjega odstavka 53. člena ustave ni bilo treba
spuščati. Odločitev o tožbenem zahtevku, glede katerega je
vrhovno sodišče spremenilo sodbi sodišč prve in druge
stopnje, pa je neločljivo povezana z odločitvijo o zahtevku,
glede katerega je vrhovno sodišče sodbi sodišča prve in
druge stopnje razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve sto-
pnje v novo sojenje, zato je ustavno sodišče razveljavilo
sodbo in sklep vrhovnega sodišča v celoti (1. točka izreka).

8. Ustavno sodišče lahko na podlagi prvega odstavka
60. člena ZUstS samo odloči o sporni pravici, če ima v
spisu za to dovolj podatkov in če je to nujno zaradi odprave
posledic, ki so na podlagi razveljavljenega akta že nastale.
Ker vrhovno sodišče tudi pri ponovnem odločanju brez po-
sega v dejansko stanje ni našlo prepričljivih argumentov za
drugačno odločitev, kot jo je sprejelo sodišče druge sto-
pnje, je ustavno sodišče o zadevi odločilo samo, tako da je
revizijo zavrnilo in potrdilo sodbo in sklep višjega sodišča
(2. točka izreka). Taka odločitev je glede na to, da traja
postopek že več let, nujna zaradi varstva pravice do učinko-
vitega sodnega varstva (23. člen ustave).

9. Ustavna pritožnica A. A. A. zahteva povrnitev stro-
škov postopka, ki jih je imela s sestavo vlog. Po določbi
prvega odstavka 34. člena ZUstS nosi v postopku pred
ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če ustav-
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no sodišče ne odloči drugače. Za drugačno odločitev bi
morali obstajati posebni razlogi, ki v tem primeru niso izka-
zani. Zato je ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 3. točke
izreka te odločbe.

C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

prvega odstavka 59. člena in prvega odstavka 60. člena
ZUstS in šeste alineje 52. člena poslovnika Ustavnega sodi-
šča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02)
v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici
in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože
Tratnik. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi za in dvema
proti. Proti sta glasovala sodnica Modrijan in sodnik Fišer, ki
je dal odklonilno ločeno mnenje. Sodnica mag. Marija Kri-
sper Kramberger je bila izločena.

Št. Up 140/02-14
Ljubljana, dne 12. decembra 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

126. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper
sodbo vrhovnega sodišča

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnica v Z., na
seji dne 18. decembra 2002

o d l o č i l o:

Ustavna pritožba zoper sodbo vrhovnega sodišča, št. I
Ips 170/98 in I Ips 231/98 z dne 19. 11. 1998 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v
A)

1. Z izpodbijano sodbo je vrhovno sodišče ugodilo
zahtevi za varstvo zakonitosti vrhovnega državnega tožilca in
spremenilo pravnomočno sodbo tako, da je pritožniku na-
mesto izrečenega varnostnega ukrepa odvzema vozniškega
dovoljenja za dobo dveh let izreklo stransko kazen prepove-
di vožnje motornega vozila B kategorije za dobo enega leta.
Pritožnik zatrjuje kršitev 31. člena ustave, ki prepoveduje
ponovno sojenje o isti stvari, ter kršitev 385. in 424. člena
zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in
nasl. – v nadaljevanju: ZKP). Navaja, da je bila zahteva za
varstvo zakonitosti vložena samo v njegovo korist in samo
glede nezakonito izrečenega varnostnega ukrepa. Vrhovno
sodišče naj bi s tem, ko je poleg že dosojene kazni izreklo
še dodatno kazen, kršilo prepoved spremembe na slabše
(prepoved reformatio in peius) in pritožniku ponovno sodi-
lo, zoper takšno odločitev pa pritožnik nima na voljo niti
pritožbe. Predlaga, naj ustavno sodišče razveljavi izpodbija-
no sodbo glede izreka stranske kazni in zadrži njeno izvrše-
vanje do odločitve o ustavni pritožbi.

2. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 16. 6. 1999
sprejelo ustavno pritožbo v obravnavo in do končne odloči-
tve zadržalo izvršitev izpodbijane sodbe v delu, ki se nanaša
na izrek stranske kazni prepovedi vožnje motornega vozila.

3. Vrhovno sodišče meni, da z izpodbijano sodbo ni
bila kršena prepoved ponovnega sojenja v isti stvari

(31. člen ustave). Odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti
naj bi pomenilo le preizkus zakonitosti pravnomočne odloč-
be. V nasprotnem primeru, tj. če bi vsako spremembo prav-
nomočne obsodilne sodbe pomenilo ponovno sojenje, naj
bi bilo namreč vsako odločanje o zahtevi za varstvo zakoni-
tosti v nasprotju s to določbo. Kršitev 31. člena ustave naj bi
bila podana le, če pritožniku s pravnomočno sodbo ne bi bil
izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali
če bi bila stranska kazen prepovedi vožnje motornega vozila
strožja od že izrečenega varnostnega ukrepa. Upoštevaje
tako abstraktno opredelitev ukrepa (zakonske pogoje in po-
sledice) kot tudi konkretni primer (čas trajanja) naj bi bilo
očitno, da pravnomočna sodba ni bila spremenjena v pritož-
nikovo škodo, ampak v njegovo korist. Prav tako naj z izpod-
bijano sodbo ne bi bila kršena 385. in 424. člen ZKP. Pri
odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti naj sodišče ne bi
bilo vezano na vlagateljev predlog, ampak le na preizkus
uveljavljane kršitve zakona in na prepoved spremembe na
slabše. Tudi v primerih, ko zahteva za varstvo zakonitosti
uveljavlja, da kaznivo dejanje, zaradi katerega je bila izreče-
na obsodilna sodba, sploh ni kaznivo dejanje, Vrhovno sodi-
šče pa ugotovi, da gre za kaznivo dejanje po milejšem ka-
zenskem zakonu, naj bi Vrhovno sodišče le spremenilo
pravno opredelitev kaznivega dejanja (in izreklo milejšo ka-
zensko sankcijo).

B) – I
4. Pritožnik je bil s pravnomočno sodbo obsojen zaradi

kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malo-
marnosti po prvem odstavku 325. člena kazenskega zako-
nika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju:
KZ). Poleg zaporne kazni je bil pritožniku na podlagi 68.
člena KZ izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega do-
voljenja za vožnjo vozil v cestnem prometu za dobo dveh let.
Prvostopenjsko sodišče je izrek ukrepa utemeljilo s tem, da
gre za nekritičnega in nevarnega udeleženca v prometu.
Vrhovni državni tožilec je v zahtevi za varstvo zakonitosti
menil, da je bil varnostni ukrep izrečen, ne da bi bil ugotov-
ljen obstoj pogojev, ki jih določa 68. člen KZ. Sodišče naj
ne bi bilo ugotovilo, da je bil pritožnik nesposoben za varno
upravljanje z motornimi vozili. Med drugim je še navedel, da
ugotovitve sodbe najbrž omogočajo izrek stranske kazni
prepovedi vožnja motornega vozila.

5. Vrhovno sodišče je pritrdilo stališču zahteve za var-
stvo zakonitosti, da v pravnomočni sodbi niso ugotovljeni
pogoji za izrek varnostnega ukrepa. Prvostopenjsko sodi-
šče naj bi bilo ugotovilo, da pritožnik predstavlja nevarnost
za javni promet, ne pa tudi, da bi bil nesposoben za varno
upravljanje z motornimi vozili. Zaradi tega naj bi bil z izrekom
varnostnega ukrepa kršen zakon. Vrhovno sodišče je prvo-
stopenjsko sodbo spremenilo tako, da je pritožniku name-
sto varnostnega ukrepa na podlagi 39. člena KZ izreklo
stransko kazen prepovedi vožnje motornega vozila za dobo
enega leta. Ugotovilo je namreč, da okoliščine, na podlagi
katerih je prvostopenjsko sodišče naredilo sklep o pritožni-
kovi nevarnosti za javni promet, utemeljujejo izrek stranske
kazni. Vrhovno sodišče je še navedlo, da taka sprememba
kazenske sankcije glede na čas trajanja sankcije ni v obso-
jenčevo škodo.

B) – II
6. Po določbi 31. člena ustave nihče ne sme biti po-

novno obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za
katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno
ustavljen ali je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavr-
njena ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen.
V sklepu št. U-I-92/97 z dne 8. 5. 1997 (Uradni list RS, št.
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29/97 in OdlUS VI, 60) je ustavno sodišče izpostavilo dva
bistvena vidika ustavne pravice prepovedi ponovnega soje-
nja o isti stvari. Eden je v tem, da posameznik ne more biti
ponovno obsojen za kaznivo dejanje, za katero je bil že
obsojen s pravnomočno sodbo sodišča. Drugi je v tem, da
na podlagi te pravice domneva nedolžnosti, ki po določbi
27. člena ustave velja v kazenskem postopku za vsakogar,
dokler ni njegova krivda ugotovljena s pravnomočno sodbo,
preraste v primerih pravnomočne ustavitve kazenskega po-
stopka, pravnomočne oprostilne in pravnomočne zavrnilne
sodbe v neizpodbojno domnevo. Ta učinkuje absolutno, ker
celo v primeru pravnomočne oprostilne sodbe zaradi nedo-
kazanosti dejanja zoper posameznika, tudi če bi se kasneje
našli novi dokazi, ni mogoče izvesti ponovnega sojenja.

7. Iz navedene odločitve in iz odločbe ustavnega sodi-
šča št. U-I-27/92 z dne 9. 7. 1992 (Uradni list RS, št.
38/92 in 50/92 – popr., ter OdlUS I, 50) izhaja, da odloča-
nje o izrednih pravnih sredstvih samo po sebi ne posega v
pravico iz 31. člena ustave. Prepovedano je novo sojenje v
škodo že (ob)sojene osebe, ne pa tudi v njeno korist. V
zadevi št. U-I-27/92 je ustavno sodišče izrecno navedlo, da
31. člen ustave in tej podobna 7. točka 14. člena Mednaro-
dnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni
list SFRJ, MP, št. 7/71, akt o notifikaciji nasledstva glede
konvencij Organizacije Združenih narodov in konvencij, spre-
jetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, Uradni list
RS, MP, št. 9/92)1 ne vsebujeta absolutne prepovedi po-
novnega sojenja. V skladu s tem je odločilo, da je bil v
neskladju s pravnim redom Republike Slovenije le tisti del
določbe zakona o kazenskem postopku (Uradni list SFRJ,
št. 4/77 in nasl. – ZKP77), ki je dopuščal obnovo postopka
v škodo obsojenega ali oproščenega, ne pa tudi tiste določ-
be zakona, ki so dopuščale obnovo v njegovo korist. Tudi v
zadevi št. U-I-92/97 je ustavno sodišče zavzelo stališče, da
sprememba pravnomočne sodbe v delu o kazni na podlagi
izrednega pravnega sredstva (šlo je za primer, ko niso bile
uporabljene zakonske določbe o izreku enotne kazni za
dejanja v steku) ne predstavlja novega sojenja. Opisana
razlaga 31. člena ustave ustreza tudi pomenu 4. člena
7. Protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in te-
meljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94
– v nadaljevanju: protokol).2 V obrazložitvenem poročilu k
protokolu je namreč pojasnjeno, da določba ne preprečuje
novega odprtja postopka niti kakršnekoli druge spremembe
sodbe v korist obsojenca.3

8. Iz povedanega izhaja, da 31. člen prepoveduje spre-
membo pravnomočne sodbe glede kazenske sankcije v ško-
do obsojenca v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi.

Za odločitev o zadevi je treba odgovoriti na vprašanje,
ali je vrhovno sodišče z zgoraj opisano spremembo pravno-
močne sodbe kršilo to prepoved, tj. ali je izrečena stranska
kazen prepovedi vožnje motornih vozil kategorije B za dobo
enega leta strožja od varnostnega ukrepa odvzema vozni-
škega dovoljenja za dobo dveh let.

9. Zamenjava varnostnega ukrepa s stransko kaznijo bi
lahko pomenila spremembo pravnomočne sodbe v škodo
obsojenca, vendar v konkretnem primeru ni tako. Gre za
različni vrsti kazenskih sankcij, ki se lahko izrekata storilcu
kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, imata pa
v bistvu enak učinek – začasno omejitev pravice udeležbe v
javnem prometu. Razlikujeta se po svoji pravni naravi in
glede pogojev za njuno izrekanje. Prepoved vožnje motor-
nega vozila je stranska kazen, ki se lahko izreče poleg
glavne kazni po splošnih pravilih za odmero kazni iz
41. člena KZ. Odvzem vozniškega dovoljenja je v KZ opre-
deljen kot varnostni ukrep, ki temelji na nevarnosti storilca
za javni promet zaradi njegove nesposobnosti za varno vož-
njo. Zgolj zato, ker je prepoved vožnje uvrščena med kazni,
še ni mogoče sklepati, da gre za strožjo kazensko sankcijo
od varnostnega ukrepa. Primerjava obeh sankcij pokaže, da
varnostni ukrep iz 68. člena KZ tako glede posledic kot
glede trajanja bistveno bolj posega v pravice obsojenca kot
stranska kazen iz 39. člena KZ. Vsebina varnostnega ukre-
pa je namreč v prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja
s prepovedjo izdaje novega dovoljenja za čas od enega do
petih let. Vsebina stranske kazni iz 39. člena KZ pa je le v
prepovedi vožnje motornega vozila, ki lahko traja najmanj tri
mesece do največ enega leta. Tudi primerjava konkretno
izrečenih kazenskih sankcij v obravnavanem primeru poka-
že, da se pritožniku položaj ni poslabšal. Z izpodbijano
sodbo je bila sicer pritožniku izrečena prepoved vožnje za
maksimalno dobo enega leta. Kljub temu je to za pritožnika
ugodneje od prvotno izrečenega varnostnega ukrepa, kate-
rega posledica bi bila odvzem vozniškega dovoljenja s pre-
povedjo pridobitve novega za dobo dveh let. Ker izpodbija-
na sodba ni bila spremenjena v pritožnikovo škodo, kršitev
31. člena ustave ni podana.

10. S trditvijo, da zoper odločitev vrhovnega sodišča
pritožniku ni bila dana možnost pritožbe, pritožnik uveljavlja
kršitev pravice do pravnega sredstva (25. člen ustave). Oči-
tek ni utemeljen.

11. Ustavno sodišče je že večkrat odločilo, da pristoj-
nost vrhovnega sodišča za spremembo pravnomočne sod-
be, ki je le posledica drugačnega pravnega naziranja sodi-
šča in ne spremembe dejanskega stanja, kot je bilo
ugotovljeno v pravnomočni sodbi, ni v nasprotju s pravico
do pravnega sredstva (sklep št. Up-13/92 z dne 15. 2.
1995 – OdlUS IV, 142, in sklep št. Up-115/95 z dne 24. 4.
1996 – OdlUS V, 80). Tudi v obravnavani zadevi razlog za
spremembo pravnomočne sodbe niso bila novo ugotovljena
dejstva ali njihova drugačna ocena, temveč le drugačna
pravna presoja dejanskega stanja, ugotovljenega v pravno-
močni sodbi. Vrhovno sodišče je izrek stranske kazni ute-
meljilo z okoliščinami, ki jih je v obrazložitvi odločbe o ka-
zenski sankciji navedlo že prvostopenjsko sodišče in ki jih je
torej pritožnik mogel izpodbijati v pritožbi zoper sodbo.

12. Ker zatrjevane kršitve ustavnih pravic niso poda-
ne, je ustavno sodišče ustavno pritožbo kot neutemeljeno
zavrnilo.

1 Določba se glasi: “Nihče ne sme biti preganjan ali kaznovan zaradi
kaznivega dejanja, za katero je bil že oproščen krivde ali obsojen s pravnomoč-
no sodbo po zakonu ali kazenskem postopku katerekoli države.”

2 Določba z naslovom “Pravica, da nisi dvakrat sojen ali kaznovan za isto
kaznivo dejanje” se glasi:

“1) Pravosodni organi iste države ne smejo nikogar ne kazensko prega-
njati ne kaznovati za kaznivo dejanje, za katero je bil na podlagi zakona in v
skladu s kazenskim postopkom te države s pravnomočno sodbo že oproščen ali
obsojen.

2) Določbe prejšnjega odstavka ne preprečujejo obnove kazenskega
postopka na podlagi zakona in skladno s kazenskim postopkom prizadete drža-
ve, če obstajajo dokazi o novih ali na novo odkritih dejstvih ali pa če je v prejšnjih
postopkih prišlo do bistvene napake, ki bi lahko vplivala na izid sojenja.

3) Določila tega člena se ne smejo derogirati s sklicevanjem na 15. člen
Konvencije.”

3 Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, Explanatory Report, tč. 31.
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13. Z odločitvijo o ustavni pritožbi preneha veljati odlo-
čitev o začasnem zadržanju izpodbijane sodbe, sprejeta s
sklepom št. Up-46/99 z dne 16. 6. 1999 (49. člen v zvezi z
39. členom zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).

C)
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr.
Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Če-
bulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Sodnik dr. Zvonko Fišer je bil izločen. Odločbo je sprejelo
soglasno.

Št. Up 46/99
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
127. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem

obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko
91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99,
102/00 in 59/01) ter 15. člena in prvega odstavka
31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02
in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu

likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

1
Druga alinea 3. točke sklepa o najmanjšem obsegu

likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št.
82/01, 108/01 in 28/02; v nadaljevanju: sklep) se spre-
meni tako, da se glasi:

»– samo naložbe, ki so v skladu s sklepom o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
(v nadaljevanju: sklep o razvrščanju) razvrščene v skupini A
in B – ne glede na obliko naložbe in ne glede na to, ali je
dolžnik rezident ali nerezident – ter naložbe v vrednostne
papirje, katerih boniteta izdajatelja ustreza pogojem iz 7.
točke sklepa o razvrščanju za razvrstitev v skupino A oziro-
ma B.«

2
9. točka sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Banke so dolžne v drugem razredu deviznega dela

dnevno zagotavljati vsoto terjatev v tujem denarju do Banke
Slovenije, Republike Slovenije, tujih in domačih bank, na-
ložb v tuje vrednostne papirje in tuje gotovine v višini, ki je
enaka najmanj 80% bilančnih obveznosti v drugem razredu
deviznega dela po stanju na zadnji delovni dan preteklega
meseca.

Banke, ki nimajo kratke devizne pozicije, lahko pri za-
gotavljanju vsote terjatev v tujem denarju iz prvega odstavka
te točke dodatno upoštevajo največ 10% najmanjšega sta-
nja 7-dnevne začasne prodaje deviz Banki Slovenije v zad-
njih 90 dneh, vendar pa ta znesek ne sme presegati 10%
bilančnih obveznosti iz prvega odstavka te točke.

Devizna pozicija po tem sklepu je vsota vseh deviznih
bilančnih aktivnih postavk (vsota drugega in tretjega razre-
da, pri čemer tretji razred predstavljajo terjatve oziroma ob-
veznosti s preostalo dospelostjo 181 dni in več), zmanjšana
za vsoto vseh deviznih bilančnih pasivnih postavk drugega
in tretjega razreda. Banka ima kratko devizno pozicijo, če je
vsota aktivnih deviznih bilančnih postavk manjša od vsote
pasivnih deviznih bilančnih postavk.

Blagajniški zapisi Banke Slovenije v tujem denarju mo-
rajo predstavljati najmanj 45% bilančnih obveznosti iz prve-
ga odstavka te točke.

Dnevno obveznost iz prvega in četrtega odstavka so
banke dolžne izpolnjevati od vključno 15. v tekočem mese-
cu do vključno 14. v prihodnjem mesecu.«

3
Doda se nova 10. točka, ki se glasi:
»Bankam, ki ne dosegajo predpisanih obveznosti iz

tega sklepa, se izrečejo ukrepi po zakonu o Banki Slovenije
oziroma po zakonu o bančništvu.«

4
Dosedanje 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točke

tega sklepa postanejo 11., 12., 13., 14., 15., 16. in
17. točka.

5
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2003.

Ljubljana, dne 14. januarja 2003

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE 

128. Slovenski računovodski standard 39 (2003) 

Slovenski računovodski standard 39 (2003) 

Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih 

A) Uvod 

Ta standard ureja računovodstvo malih samostojnih podjetnikov posameznikov (odslej podjetni-
kov). 

Obdeluje 

a) letno poročilo podjetnika za zunanje poslovno poročanje, 

b) razčlenjevanje postavk v izkazu stanja za zunanje poslovno poročanje, 

c) razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje, 

č) razkrivanje postavk v izkazu stanja in izkazu poslovnega izida, 

d) vodenje poslovnih knjig, 

e) knjigovodske listine, 

f) amortiziranje, 

g) začetno računovodsko merjenje zalog, 

h) prevrednotovanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, 

i) popis sredstev in obveznosti do njihovih virov ter 

j) dostop do poslovnih knjig in poročil. 

Opredeljuje ključne pojme in vsebuje tudi pojasnila. 

Glede vrednotenja postavk v izkazu stanja in izkazu poslovnega izida je povezan s splošnimi 
slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). 

Pri podjetnikih je pod določenimi pogoji dopustno enostavno knjigovodstvo. Predstavljeno je v 
prilogi k temu standardu. 

Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvami ključnih pojmov (poglavjem C) in po-
jasnili (poglavjem Č). 

Ta standard povzema pravila računovodskega obravnavanja poslovnih dogodkov, ki se pri pod-
jetniku pojavljajo pogosteje. Pri računovodskem obravnavanju ostalih poslovnih dogodkov se 
uporabljajo pravila iz splošnih slovenskih računovodskih standardov. 

B) Standard 

a) Letno poročilo podjetnika za zunanje poslovno poročanje 
39.1. Letno poročilo obsega izkaz stanja, izkaz poslovnega izida in razkritja. 

Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje 
sredstev in obveznosti do njihovih virov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se se-
stavlja. 
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Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prika-
zan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. 

Razkrivanje postavk v izkazu stanja in izkazu poslovnega izida obravnava točka č tega standar-
da. 

b) Razčlenjevanje postavk v izkazu stanja za zunanje poslovno poročanje 
39.2. Bilanca stanja za zunanje poslovno poročanje vsebuje najmanj tele postavke: 

I. SREDSTVA 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 

2. Opredmetena osnovna sredstva 

3. Dolgoročne finančne naložbe 

4. Zaloge 

5. Poslovne terjatve 

a) Dolgoročne poslovne terjatve 

b) Kratkoročne poslovne terjatve 

6. Kratkoročne finančne naložbe 

7. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina 

8. Aktivne časovne razmejitve 

9. Terjatve do podjetnika 

Skupaj sredstva (od 1 do 9) 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

10. Podjetnikov kapital 

11. Dolgoročne rezervacije  

12. Finančne in poslovne obveznosti 

a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 

b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 

13. Pasivne časovne razmejitve 

Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 10 do 13) 

39.3. V izkazu stanja se izkazujejo postavke po tehle pravilih: 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva so naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do in-
dustrijske lastnine in dolgoročno odloženi stroški po neodpisani vrednosti. Neodpisana vrednost 
je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. Ne glede na način izkazovanja v 
poslovnih knjigah se uvrščajo v to postavko tudi predujmi, dani za ta sredstva. 

2. Opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo z neodpisano vrednostjo, torej z razliko med 
nabavno vrednostjo in popravkom njene vrednosti. Ne glede na način izkazovanja v poslovnih 
knjigah se uvrščajo v to postavko tudi predujmi, dani za ta sredstva. 
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3. Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v kapital ali v finančne dolgove drugih. Kot dolgo-
ročne finančne naložbe se štejejo še finančne naložbe v nepremičnine pa tudi naložbe v pleme-
nite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno tržljivo blago, ki naj bi jih podjetnik pose-
doval več kot leto dni in niso namenjeni prodaji. Tisti del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade 
v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, se prikaže med kratkoročnimi finančnimi nalož-
bami. 

4. Zaloge so zaloge materiala in blaga ter zaloge proizvodov, polproizvodov in nedokončane 
proizvodnje iz ustreznih popisnih list ob koncu obračunskega obdobja. Knjigovodska vrednost 
zalog ne sme presegati njihove čiste iztržljive vrednosti. 

5. Med poslovne terjatve se uvrščajo terjatve do kupcev, dani predujmi in varščine za obrat-
na sredstva ter druge poslovne terjatve. 

6. Kratkoročne finančne naložbe so naložbe v finančne dolgove in druge. 

7. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina so tolarska in devizna sredstva na računih in na 
odpoklic, gotovina v blagajni (bankovci in kovanci), takoj udenarljivi vrednostni papirji (vrednost-
nice) ter denar na poti. Izdani čeki se izkažejo kot odbitna postavka. Denarna sredstva na raču-
nih morajo biti dokumentirana z ustreznimi bančnimi izpiski. Gotovina v blagajni se uskladi z us-
treznim popisnim listom. 

8. Aktivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi 
odhodki in kratkoročno nezaračunani prihodki. Med aktivne časovne razmejitve se uvrščajo tudi 
vrednotnice. 

9. Terjatve do podjetnika so razlika med nekapitalskimi obveznostmi do virov sredstev in 
sredstvi. 

10. Podjetnikov kapital je stanje kapitala na datum izkaza stanja, to je razlika med sredstvi in 
nekapitalskimi obveznostmi do njihovih virov v izkazu stanja. 

11. Dolgoročne rezervacije so dolgoročne obveznosti, ki se bodo na podlagi obvezujočih 
preteklih dogodkov predvidoma pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih velikost je za-
nesljivo ocenjena. 

12. Med dolgoročne finančne in poslovne obveznosti se uvrščajo dobljena dolgoročna poso-
jila, dolgoročni krediti dobaviteljev in druge dolgoročne obveznosti. Zneski dolgoročnih obvez-
nosti, ki so že zapadli v plačilo (a še niso poravnani) in ki bodo zapadli v plačilo v letu dni po 
datumu izkaza stanja, se v izkazu stanja izkažejo kot kratkoročne obveznosti. Kratkoročne ob-
veznosti so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, do zaposlencev (razen do podjetnika), do 
državnih in drugih inštitucij, do financerjev pa tudi morebitne druge obveznosti, ki do konca ob-
računskega obdobja še niso poravnane. 

13. Pasivne časovne razmejitve so kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in 
kratkoročno odloženi prihodki. 

39.4. Izkaz stanja prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke v obravnava-
nem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. 

c) Razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno 
poročanje 

39.5. Izkaz poslovnega izida sestavljajo najmanj tele postavke: 

1. Čisti prihodki od prodaje 

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 

4. Drugi poslovni prihodki 
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5. Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga ter stroški storitev 

a) Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga 

b) Stroški storitev 

6. Stroški dela zaposlencev 

a) Stroški plač 
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) 
c) Drugi stroški dela 

7. Odpisi vrednosti 

a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 

8. Drugi stroški 

a) Prispevki za socialno varnost podjetnika 
b) Ostali stroški 

9. Finančni prihodki 

10. Finančni odhodki 

a) Finančni odhodki za obresti 
b) Drugi finančni odhodki 

11. Izredni prihodki 

12. Izredni odhodki 

13. Poslovni izid 

a) Podjetnikov dohodek 
b) Negativni poslovni izid 

39.6. V izkazu poslovnega izida se izkazujejo postavke po tehle pravilih: 

1. Čisti prihodki od prodaje so prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma trgovskega 
blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju, zmanjšane za popuste ob 
prodaji ali kasneje (na primer za blagajniške popuste) pa tudi za vrednost vrnjenih količin. 

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje je razlika med njiho-
vo vrednostjo na koncu obračunskega obdobja in njihovo vrednostjo na začetku obračunskega 
obdobja; če je njihova vrednost na koncu obdobja večja, ima sprememba pozitiven predznak, v 
nasprotnem primeru pa negativen predznak. 

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi in storitve, ki jih ustvari oziroma 
opravi podjetnik in nato zajame med svoja opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena 
dolgoročna sredstva. 

4. Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, 
kompenzacije, premije in podobni prihodki. Državne podpore in donacije za opredmetena os-
novna sredstva ostajajo začasno med dolgoročnimi rezervacijami in se prenašajo med poslovne 
prihodke skladno z amortiziranjem ustreznih opredmetenih osnovnih sredstev. Kot drugi poslov-
ni prihodki se štejejo tudi prevrednotovalni poslovni prihodki. 
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5. Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga ter stroški storitev 

a) Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga se ugotovijo v skladu s sprejeto 
metodo vrednotenja porabe. 

b) Stroški storitev so stroški storitev pri proizvajanju proizvodov, prevoznih storitev, storitev 
za vzdrževanje, sejemskih storitev, reklamnih storitev, reprezentance, zavarovalnih pre-
mij, storitev plačilnega prometa in drugih bančnih storitev (razen obresti), najemnin, sve-
tovalnih storitev, službenih potovanj in podobnih storitev. Med stroške storitev se štejejo 
tudi stroški po pogodbah o delu, po pogodbah o avtorskem delu oziroma iz drugih pravnih 
razmerij, razen iz delovnega razmerja, nastalih s fizičnimi osebami. 

6. Stroški dela zaposlencev so plače, nadomestila plač, stroški socialnih zavarovanj in drugi 
stroški dela. 

7. Odpisi vrednosti 

a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredst-
vih in opredmetenih osnovnih sredstvih so zneski popravkov vrednosti amortizirljivih sred-
stev razen dela, ki se nanaša na prevrednotenje in se krije v breme posebnih prevredno-
tovalnih popravkov kapitala. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo pri oslabitvah 
in odtujitvah opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih se pojavljajo pri oslabitvah obrat-
nih sredstev. 

8. Drugi stroški so prispevki za socialno varnost podjetnika, povračila stroškov podjetnika, 
članarine, štipendije in drugi podobni stroški. Med druge stroške se uvrščajo tudi dolgoročne 
rezervacije za stroške. 

9. Finančni prihodki so prihodki od obresti, prihodki od prevrednotenja terjatev in dolgov za-
radi ohranitve vrednosti, prevrednotovalni finančni prihodki in drugi finančni prihodki v obračun-
skem obdobju, med katere se uvršča tudi zmanjšanje dolgoročnih rezervacij, če je njihova vred-
nost večja od sedanje vrednosti izdatkov na koncu obračunskega obdobja. 

10. Finančni odhodki so obresti, ki jih je mogoče pripisati podjetnikovemu poslovanju, odhod-
ki od prevrednotenja terjatev in dolgov zaradi ohranitve vrednosti, prevrednotovalni finančni od-
hodki in drugi finančni odhodki, med katere se uvršča tudi povečanje dolgoročnih rezervacij, če 
je njihova vrednost manjša od sedanje vrednosti izdatkov na koncu obračunskega obdobja. 

11. Izredni prihodki so predvsem neobičajne postavke, ki povečujejo poslovni izid. 

12. Izredni odhodki so predvsem neobičajne postavke, ki zmanjšujejo poslovni izid. 

13. Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. 

39.7. Izkaz poslovnega izida prikazuje zneske v dveh stolpcih, v prvem uresničene podatke v 
obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračun-
skem obdobju. 

č) Razkrivanje postavk v izkazu stanja in izkazu poslovnega izida 
39.8. V skladu z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih k izkazu stanja opisujejo a) podla-
ge za merjenje gospodarskih kategorij v izkazu stanja, b) računovodske usmeritve, potrebne za 
pravilno razumevanje izkaza stanja, c) vrsta sprememb računovodskih usmeritev in računovod-
skih ocen ter razlog zanje in njihov znesek (če zneska ni mogoče izračunati, je treba to dejstvo 
razkriti) ter č) vrsta in znesek popravka bistvene napake. 
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39.9. V skladu z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih k izkazu poslovnega izida opisujejo 
a) podlage za merjenje gospodarskih kategorij v izkazu poslovnega izida, b) računovodske us-
meritve, potrebne za pravilno razumevanje izkaza poslovnega izida, c) vrsta sprememb računo-
vodskih usmeritev in računovodskih ocen ter razlog zanje pa tudi njihov znesek (če zneska ni 
mogoče izračunati, je treba to dejstvo razkriti) ter č) vrsta in znesek popravka bistvene napake. 

39.10. Podjetnik sprejema računovodske usmeritve s sklepi. Sklepi se hranijo 10 let po prene-
hanju opravljanja dejavnosti. Vsak sklep se označi z zaporedno številko po časovnem zapored-
ju. Že sprejete računovodske usmeritve se lahko spremenijo le z novimi sklepi. 

d) Vodenje poslovnih knjig 
39.11. Poslovne knjige so razvidi, ki zagotavljajo podatke za oblikovanje informacij o stanju in 
gibanju sredstev in obveznosti do njihovih virov, stroških, odhodkih in prihodkih ter poslovnem 
izidu. 

39.12. Poslovne knjige se vodijo na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za se-
stavljanje računovodskih izkazov. 

39.13. Poslovne knjige so temeljni knjigi in pomožne knjige. Temeljni knjigi sta dnevnik in glavna 
knjiga. Pomožne knjige so razčlenjevalni razvidi (analitične evidence) in druge pomožne knjige. 
Razčlenjevalni razvidi vsebujejo razčlenitvene (analitične) konte, ki pojasnjujejo temeljne konte 
glavne knjige, na primer konte opredmetenih osnovnih sredstev, materiala, proizvodov, kupcev, 
dobaviteljev in tako naprej. Druge pomožne knjige, na primer register opredmetenih osnovnih 
sredstev, blagajniška knjiga, knjiga prejetih računov in druge po potrebah, pa dopolnjujejo te-
meljne konte glavne knjige. 

Vodenje temeljnih knjig je obvezno, vodenje pomožnih pa samo, če se verodostojni podatki, ki 
se ponavadi dobivajo na podlagi pomožnih knjig, ne zagotavljajo drugače. Register opredmete-
nih osnovnih sredstev pa je obvezen. 

39.14. Glavna knjiga se vodi po načelih dvostavnega knjigovodstva. Oblika glavne knjige je od-
visna od tehnike in metode vnašanja knjigovodskih podatkov vanjo. Računalniško vodena glav-
na knjiga mora kadarkoli omogočati kontroliranje knjiženja pa tudi prikaz kateregakoli konta 
in/ali celotne glavne knjige na zaslonu oziroma odtis na papirju. Ob letnem obračunu je natis 
računalniško vodene glavne knjige s popolnim pregledom vseh kontov obvezen. 

Kontni načrt za glavno knjigo zasnuje podjetnik sam na podlagi kontnega okvira, ki ga pripravi 
Slovenski inštitut za revizijo. Podjetnik ga ustrezno razčleni. Pri tem upošteva SRS 22.10. 

39.15. Dnevnik glavne knjige je lahko enotna temeljna poslovna knjiga ali več knjig za posa-
mezne skupine kontov. V njem se knjižijo vsi poslovni dogodki, ki so predmet bilančne in zunaj-
bilančne evidence. Vodenje dnevnika omogoča kontroliranje knjiženih postavk po zakonitosti 
dvostavnega knjigovodstva, izraženi z enačbo vsota postavk v breme je enaka vsoti postavk v 
dobro. 

39.16. Pomožne knjige se vodijo vezane, na prostih listih v kartoteki ali računalniško v datote-
kah. Če se vodijo računalniško, mora biti kadarkoli možno kontroliranje knjiženja. Pred sestavit-
vijo računovodskih izkazov se razčlenitveni konti uskladijo s konti glavne knjige. Posamezne 
konte in/ali celotne pomožne knjige mora biti mogoče prikazati na zaslonu in po potrebi odtisniti 
na papirju. 

39.17. Register opredmetenih osnovnih sredstev se vodi v obliki vnaprej vezane knjige ali raču-
nalniško. V njem mora imeti vsako opredmeteno osnovno sredstvo svojo registrsko številko. 
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39.18. Knjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. Pri 
tem se upoštevajo načela urejenega knjigovodstva: 

• pri ročnem vodenju poslovnih knjig se vanje piše s črnilom, kopirnim svinčnikom, kemič-
nim svinčnikom ali strojem; v njih ne smejo ostajati prazne vrste, temveč mora biti po ča-
sovnem zaporedju izpolnjena vsaka vrstica prostora za knjiženje; pri računalniškem vode-
nju poslovnih knjig mora računalniški program preprečevati nedovoljene vpise; 

• nevezani listi poslovnih knjig se ne smejo uničiti, iz vezanih knjig pa se listi ne smejo iztr-
gati; 

• vpisi si morajo slediti po časovnem zaporedju ter biti urejeni, popolni, pravilni in sprotni; 

• knjiži se praviloma v osmih dneh od dneva, ko so listine, ki izpričujejo nastanek poslovne-
ga dogodka, izdane oziroma prejete na mesto, kjer se vodijo poslovne knjige, najmanj pa 
enkrat mesečno; še ne knjižene knjigovodske listine morajo biti na voljo na kraju, kjer se 
vodijo poslovne knjige; 

• napačna knjižba se razveljavi (stornira), tako da se najprej na isti strani konta odšteje 
enak znesek, nato pa se pravilni znesek knjiži na pravi konto. 

39.19. V poslovne knjige se na začetku obračunskega obdobja vpišejo začetna stanja sredstev 
in obveznosti do njihovih virov, ki so enaka končnim stanjem iz prejšnjega obračunskega ob-
dobja. 

Zaključijo se s stanjem na zadnji dan obračunskega obdobja, v primeru prenehanja dejavnosti 
pa z dnem prenehanja. Izjeme so register opredmetenih osnovnih sredstev in razčlenitveni konti 
opredmetenih osnovnih sredstev, katerih odpiranje in zapiranje nista vezani na obračunsko ob-
dobje. Poslovne knjige, vodene v prostih listih, se zvežejo. Zaključitev poslovnih knjig podpiše 
pooblaščena oseba. Računalniško vodene poslovne knjige se lahko zaključujejo z elektronskim 
podpisom po postopkih iz ustreznega zakona. Poslovne knjige se zaključijo tako, da ni več mo-
goče vnašati podatkov vanje oziroma da že vnesenih podatkov ni mogoče spreminjati. 

39.20. Odtisi glavne knjige in dnevnika se praviloma hranijo trajno. Podjetnik pa lahko ob upo-
števanju ustreznih predpisov sam določi, po kolikšnem času bo shranil poslovne knjige na elek-
tronski nosilec podatkov, izvirne poslovne knjige pa uničil. 

e) Knjigovodske listine 
39.21. Knjigovodske listine so praviloma v posebni obliki sestavljeni zapisi o poslovnih dogod-
kih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke, stroške in odhodke. Knjigo-
vodske listine so papirne ali v obliki elektronskih zapisov. 

Knjigovodska listina je verodostojna, če se pri njenem kontroliranju pokaže, da lahko strokovna 
oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na njeni podlagi popolnoma jasno in brez dvo-
mov spozna naravo in obseg poslovnega dogodka. 

39.22. Izvirna knjigovodska listina se sestavi v potrebnem številu izvodov ob nastanku poslov-
nega dogodka, izpeljana, na primer zbirnik ali razdelilnik, pa na podlagi izvirnih knjigovodskih 
listin ali preknjižb v poslovnih knjigah. 

Posamezne vrste izvirnih knjigovodskih listin se praviloma sestavljajo na enotnih obrazcih, obli-
kovanih na podlagi domačih in tujih izkušenj, obstajajo pa tudi obvezni enotni obrazci, na primer 
za brezgotovinski plačilni promet. 

39.23. Podjetnik ali kdo drug sestavi knjigovodsko listino za knjiženje prihodkov, tudi za knjiže-
nje prihodkov iz usredstvenja lastnih proizvodov in storitev. 

Knjigovodska listina za knjiženje prihodkov vsebuje 

• zaporedno številko, 

• podatke o izdajatelju (iz ustreznega registra), 
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• kraj in datum izdaje, 

• podatke o prejemniku (iz ustreznega registra), 

• podatke o poslovnem dogodku, 

• v denarju izražen obseg sprememb poslovnega dogodka, 

• podpis ali faksimile pooblaščene osebe, lahko tudi žig. 

Na knjigovodski listini za knjiženje prihodkov, izdani fizični osebi občanu, ni treba zagotoviti po-
datkov o prejemniku, razen na njegovo zahtevo. 

39.24. Knjigovodsko listino za knjiženje stroškov lahko sestavi podjetnik ali kdo drug. Vsebovati 
mora najmanj podatke iz SRS 39.23. 

Knjigovodske listine se sestavljajo tudi za knjiženje 

• stroškov posebej za podjetje in posebej za gospodinjstvo (stroškov kurjave, elektrike, 
vode, telefona, sprotnega in investicijskega vzdrževanja ter podobnih), 

• pretokov v gospodinjstvo in iz njega, če ni ustreznih listin, ter 

• stroškov nabave kmetijskih pridelkov, če prodajalec ni dolžan izdati ustrezne listine. 

39.25. Pri sestavljanju knjigovodskih listin se upoštevajo tale načela: 

• pri ročnem sestavljanju se uporabljajo pisalna sredstva, katerih enoličnih sledi ni mogoče 
odstraniti oziroma spremeniti s preprostimi fizikalnimi ali kemičnimi postopki; računalniško 
sestavljeno knjigovodsko listino mora biti mogoče razločno in čitljivo odtisniti, tako da ni 
niti najmanjšega dvoma o njeni verodostojnosti; 

• v primeru pomote se napačna beseda ali številka prečrta in nad prečrtanim zapiše pravil-
na beseda ali številka; popravek s podpisom potrdi oseba, ki izda knjigovodsko listino, in 
zapiše datum popravka; 

• blagajniške in druge listine, ki izpričujejo denarne poslovne dogodke, se ne smejo poprav-
ljati, temveč se morajo uničevati in sestavljati nove; 

• prazna mesta v knjigovodski listini se prečrtajo; 

• na vsaki knjigovodski listini mora biti oznaka o knjižbi v poslovnih knjigah; 

• pri ročnem in polsamodejnem obravnavanju podatkov se kontrolirajo izvirne knjigovodske 
listine, in to pred knjiženjem, pri računalniškem obravnavanju podatkov pa se kontrolira 
začetni vnos podatkov; 

• knjigovodske listine se pred knjiženjem kontrolirajo na enem ali več krajih, lahko tudi z ra-
čunalnikom po računalniških programih, pripravljenih glede na vrste knjigovodskih listin; 
oseba, odgovorna za kontroliranje, potrdi, da je bilo kontroliranje opravljeno in da so knji-
govodske listine verodostojne; to velja, če vodi poslovne knjige druga pooblaščena oseba. 

f) Amortiziranje 
39.26. Amortizacija se obračunava od opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dol-
goročnih sredstev. 

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema, 
osnovna čreda in večletni nasadi. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabav-
na vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega tolarske vrednosti 500 evrov, se lahko iz-
kazuje skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne 
vrednosti po obračunih dobaviteljev ne presegajo tolarske vrednosti 100 evrov, se lahko razpo-
redijo med material. 
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Neopredmetena dolgoročna sredstva so naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do industrij-
ske lastnine (v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice) in dolgoročno 
odloženi stroški. Dolgoročno odloženi stroški so organizacijski stroški, preden se začne proiz-
vajanje ali opravljanje storitev, stroški razvijanja in podobni dolgoročno odloženi stroški. Dolgo-
ročno odloženi stroški so tudi usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, 
ki so opravljene na podlagi pogodb. Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna 
sredstva se v dobi koristnosti, ki pa ne more presegati dobe pravne pravice, zmanjšujejo z ob-
računavanjem amortizacije. 

39.27. Amortiziranje je razporejanje vrednosti amortizirljivega sredstva na zneske, ki ga v oce-
njeni dobi njegove koristnosti postopoma zapuščajo in praviloma pomenijo stroške. Stroški 
amortizacije se pripoznavajo na podlagi doslednega razporejanja amortizirljivih zneskov opred-
metenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev po posameznih obračun-
skih obdobjih, v katerih izhajajo iz njih gospodarske koristi. 

Amortizirljiva sredstva so sredstva, ki 

a) se uporabljajo v obdobju, daljšem od poslovnega leta, 

b) imajo omejeno dobo koristnosti ter 

c) so namenjena uporabi pri proizvajanju ali dobavljanju proizvodov in storitev, se posojajo 
drugim za plačilo ali se posedujejo iz drugih razlogov. 

39.28. Popravek vrednosti, ki je povezan z amortiziranjem, se ne pojavlja pri a) zemljiščih in 
drugih naravnih bogastvih, b) opredmetenih osnovnih sredstvih do njihovega prenosa v upora-
bo, c) opredmetenih osnovnih sredstvih kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega izvora, č) 
spodnjem ustroju železniških prog, cest, letališč in podobnega, d) opredmetenih osnovnih sred-
stvih trajno zunaj uporabe ter e) drugih opredmetenih osnovnih sredstvih, katerih uporaba ni ča-
sovno omejena. 

39.29. Osnova za obračun amortizacije je pri enakomernem časovnem amortiziranju nabavna 
vrednost opredmetenega in neopredmetenega osnovnega sredstva, popravljena pri prevredno-
tenju sredstva in zmanjšana za ocenjeno preostalo vrednost. Preostala vrednost se določi pri 
pomembnejših postavkah. Prevrednotenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmete-
nih osnovnih sredstev zaradi okrepitve ali oslabitve povzroči spremembo amortizacijske osnove 
praviloma v naslednjem obračunskem obdobju. 

Osnovno sredstvo se lahko pridobi z nakupom, lastno izdelavo, zamenjavo, finančnim naje-
mom, brezplačnim prevzemom, prenosom stvarnega premoženja iz gospodinjstva in na druge 
predpisane načine. 

Nabavno vrednost osnovnega sredstva, pridobljenega z nakupom, sestavljajo njegova nakupna 
cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno 
njegovi usposobitvi za uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve. Med nevračljive nakupne 
dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Od nakupnih cen se od-
števajo trgovinski in drugi popusti. V nabavno vrednost se lahko vštevajo tudi obresti od posojil 
za pridobitev osnovnih sredstev do usposobitve za uporabo. 

Osnova za obračun amortizacije osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom stvarnega 
premoženja iz gospodinjstva, je njegova gospodarska vrednost, ki ne sme presegati tržne vred-
nosti. 

Nabavne vrednosti osnovnih sredstev, pridobljenih na druge načine, so določene v SRS 1 in 
SRS 2. 

39.30. Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, podjet-
nik pa se lahko odloči za eno izmed drugih amortizacijskih metod. Obračunava se posamično, 
skupinsko pa se lahko samo pri drobnem inventarju iste vrste ali podobnega namena. 
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39.31. Podjetnik določa letne amortizacijske stopnje samostojno, tudi neodvisno od stopenj, ki 
jih upoštevajo davčni predpisi. Amortizacijske stopnje določi na podlagi predvidene dobe korist-
nosti. 

Doba koristnosti je odvisna od 

• pričakovanega fizičnega izrabljanja, 

• pričakovanega tehničnega staranja, 

• pričakovanega gospodarskega staranja ter 

• pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe. 

Kot doba koristnosti se določi tista, ki je glede na posameznega izmed naštetih dejavnikov naj-
krajša. 

Občasno je treba to dobo preverjati ter glede na ugotovitve preračunati amortizacijske stopnje 
za sedanja in bodoča obdobja, če so nova pričakovanja bistveno drugačna od prejšnjih ocen. 
Učinek take spremembe se opiše v pojasnilih k računovodskim izkazom v obračunskem ob-
dobju, v katerem pride do nje. 

39.32. Opredmetena osnovna sredstva se začnejo amortizirati prvega dne v naslednjem mese-
cu po tistem, ko se začnejo uporabljati za opravljanje dejavnosti. Amortiziranje in z njim pove-
zano obračunavanje popravka vrednosti se začasno preneha, če se sredstva poškodujejo zara-
di višje sile in jih zato ni mogoče uporabljati. Prenehanje traja, dokler ni odstranjena škoda. 
Amortiziranje neopredmetenih dolgoročnih sredstev se začne, ko so na voljo za uporabo. 

39.33. Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima podjetnik v finančnem najemu, 
mora biti usklajeno z amortiziranjem drugih podobnih sredstev; če ni zagotovila, da jih bo ob po-
teku pogodbe prevzel v last, se popolnoma amortizirajo najkasneje med trajanjem finančnega 
najema. 

Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih da podjetnik v poslovni najem, se uskladi z 
amortiziranjem drugih podobnih sredstev. 

g) Začetno računovodsko merjenje zalog 
39.34. Zaloge so zaloge materiala in blaga, zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje ter 
zaloge trgovskega blaga. Nedokončana proizvodnja so lahko tudi storitve, ki so do konca obra-
čunskega obdobja dokončane, naročnik pa jih še ni prevzel (potrdil). 

39.35. Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju 
ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne 
dajatve ter neposredni stroški nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. 

39.36. Količinska enota zaloge proizvoda in nedokončane proizvodnje se ob začetnem pripo-
znanju ovrednoti po eni izmed metod iz SRS 17, ki je v skladu s predvideno shemo izkaza po-
slovnega izida. Zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje se lahko vrednotijo le po izbra-
nih vrstah stroškov, vendar najmanj po neposrednih stroških materiala in neposrednih stroških 
storitev. V nabavno vrednost količinske enote proizvodov in nedokončane proizvodnje je mogo-
če v izjemnih primerih všteti tudi obresti od dobljenih posojil, s katerimi se takšne zaloge financi-
rajo (če traja njihovo proizvajanje dlje kot obračunsko obdobje). 

39.37. Knjigovodska vrednost porabljenih zalog je strošek, knjigovodska vrednost prodanih za-
log pa poslovni odhodek. 

39.38. Količina porabljenega materiala se ugotavlja na podlagi dejanske porabe tega materiala. 

Če se cene v obračunskem obdobju na novo nabavljenih količin razlikujejo od cen količin iste 
vrste v zalogi, se lahko pri zmanjševanju teh količin uporablja ena izmed predlaganih metod iz 
SRS 4.16. 
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Izbrano metodo vrednotenja porabe zalog mora podjetnik uporabljati iz obračunskega obdobja v 
obračunsko obdobje. Morebitno spremembo mora pojasniti. 

39.39. Stroški materiala, ki se pred uporabo ne zadržujejo v zalogah, se praviloma izkazujejo v 
dejanskih zneskih ob nabavi takšnega materiala. 

Drobni inventar, dan v uporabo, se prenese med stroške takoj, lahko pa postopoma v obdobju, 
ki ni daljše od leta dni. 

h) Prevrednotovanje sredstev in obveznosti do njihovih virov 
39.40. Prevrednotenje, ki je posledica spremembe kupne moči domače valute, merjene v evrih, 
imenovano tudi splošno prevrednotenje, se pri podjetnikovem kapitalu ne opravi. 

39.41. Prevrednotenje, ki je posledica sprememb cen gospodarskih kategorij, se na koncu ob-
računskega obdobja ali med njim opravi zaradi okrepitve sredstev in dolgov, ki poveča njihovo 
do tedaj izkazano vrednost, ali oslabitve sredstev in dolgov, ki zmanjša njihovo do tedaj izkaza-
no vrednost. Okrepitve se pojavljajo pri zemljiščih, zgradbah, opremi, finančnih inštrumentih, 
odkupih terjatev in dolgovih. Do oslabitev lahko prihaja pri vseh sredstvih in dolgovih. Upošte-
vanje oslabitev sredstev in okrepitev dolgov je obvezno, upoštevanje okrepitev sredstev in osla-
bitev dolgov pa dopustno. 

39.42. Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi okrepitve poveča neodpisano 
vrednost teh sredstev (to je razliko med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti) in prevred-
notovalni popravek kapitala. 

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev zara-
di oslabitve zmanjša knjigovodsko vrednost na nadomestljivo vrednost in se šteje kot prevred-
notovalni poslovni odhodek, razen če se je pri prejšnji okrepitvi povečal prevrednotovalni popra-
vek kapitala. 

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva se zaradi odprave os-
labitve lahko prevrednotijo. Razveljavitev izgube zaradi oslabitve sredstva hkrati s povečanjem 
njegove knjigovodske vrednosti poveča prevrednotovalne poslovne prihodke, razen če se je pri 
prejšnji oslabitvi zmanjšal prevrednotovalni popravek kapitala. 

Na podlagi smernic za obračunavanje se stroški amortizacije za poslovno leto prevrednotijo, če 
so prvotne predpostavke o dobi koristnosti posameznega amortizirljivega sredstva zaradi spre-
membe okoliščin neprimerne. Skrajšanje prvotno predvidene dobe koristnosti poveča, podaljša-
nje prvotno predvidene dobe koristnosti pa zmanjša že obračunane stroške amortizacije v ob-
ravnavanem poslovnem letu, kar zmanjša oziroma poveča tudi neodpisano vrednost amortizirlji-
vih sredstev. Prevrednotenje stroškov amortizacije vpliva na stroške, in ne neposredno na od-
hodke. 

39.43. Zaloge se zaradi okrepitve praviloma ne prevrednotujejo. Če uporablja podjetnik name-
sto metode zaporednih cen (fifo) kako drugo metodo, lahko sklene ob koncu obračunskega ob-
dobja ovrednotiti končno stanje zalog tako, kot bi bil uporabljal metodo zaporednih cen (fifo). 

Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega tržno. 
Zmanjšanje vrednosti zalog bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke. 

39.44. Prevrednotenje terjatev zaradi oslabitve se opravi, če njihova knjigovodska vrednost pre-
sega udenarljivo oziroma odplačno vrednost. V okviru prevrednotenja se oblikujejo popravki 
vrednosti terjatev v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 

Prevrednotenje zaradi odprave oslabitve se opravi, če poštena, to je udenarljiva vrednost terja-
tev presega knjigovodsko. 
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39.45. Dolgovi se zaradi okrepitve prevrednotujejo v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji in 
drugimi z njimi povezanimi finančnimi inštrumenti, če je njihova dokazana poštena vrednost 
pred odštetjem stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali drugi odtujitvi, večja od knji-
govodske vrednosti. Pri tem nastajajo prevrednotovalni finančni odhodki. 

Dolgovi se lahko zaradi oslabitve prevrednotujejo v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji in 
drugimi z njimi povezanimi finančnimi inštrumenti, če je njihova dokazana poštena vrednost 
pred odštetjem stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali drugi odtujitvi, manjša od 
njihove knjigovodske vrednosti. Pri tem nastajajo prevrednotovalni popravki kapitala. 

Učinki prevrednotenja dolgov zaradi odprave oslabitve zmanjšajo prevrednotovalne popravke 
kapitala. 

39.46. Prevrednotenje terjatev zaradi ohranitve vrednosti (spremembe tečaja tuje valute ali do-
govorjene revalorizacije) je redni finančni prihodek oziroma redni finančni odhodek. Prevredno-
tenje dolgov zaradi ohranitve vrednosti (spremembe tečaja tuje valute ali dogovorjene revalori-
zacije) je redni finančni odhodek oziroma redni finančni prihodek. Le če se dolgoročni dolg na-
naša na pridobljeno opredmeteno osnovno sredstvo ali neopredmeteno dolgoročno sredstvo, se 
njegovo prevrednotenje lahko pokaže kot sprememba nabavne vrednosti teh sredstev. 

i) Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov 
39.47. Na koncu obračunskega obdobja se opravi popis (inventura) sredstev in obveznosti do 
njihovih virov, s katerim se podatki uskladijo z dejanskim stanjem. Popis se opravi tudi na začet-
ku in ob prenehanju opravljanja dejavnosti. 

39.48. Promet v glavni knjigi in dnevniku ter stanje v glavni knjigi in pomožnih knjigah se uskla-
dijo pred sestavitvijo računovodskih izkazov in popisom. 

39.49. Popisna lista vsebuje predvsem tele podatke: 

• za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva zaporedno ozi-
roma registrsko številko in ime, nabavno vrednost, popravek vrednosti ter neodpisano 
vrednost pred prevrednotenjem in po njem; 

• za zaloge materiala in blaga vrsto, mersko enoto, količino, nabavno ceno in nabavno 
vrednost, ki ne sme presegati čiste iztržljive vrednosti; 

• za zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje vrsto, mersko enoto in količino ter 
stroškovno ceno glede na stopnjo dokončanosti, ki ne sme presegati čiste iztržljive cene; 

• za terjatve do kupcev naslov, številko in datum računa, nominalni znesek terjatve in po-
pravek do udenarljive oziroma plačljive velikosti; 

• za obveznosti do dobaviteljev naslov, številko in datum računa, nominalni znesek obvez-
nosti in popravek do udenarljive oziroma plačljive velikosti; 

• za dobroimetje pri bankah, čeke in gotovino ločen popis gotovine v blagajni, denarnih 
sredstev na računih in čekov; 

• za druge terjatve in obveznosti enako kot za terjatve do kupcev oziroma obveznosti do 
dobaviteljev; 

• za podjetnikov kapital stanje na datum izkaza stanja. 

j) Dostop do poslovnih knjig in poročil 
39.50. Poslovne knjige in poročila morajo biti dostopne na sedežu podjetnika. Če vodi njegove 
poslovne knjige druga pravna ali fizična oseba, ki ima registrirano dejavnost v skladu s klasifika-
cijo dejavnosti, so lahko poslovne knjige pri njej. 
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Če poslovne knjige in evidence niso dostopne na sedežu podjetnika, jih mora na zahtevo davč-
nega organa predložiti v roku in na kraju, ki ga ta določi. 

C) Opredelitve ključnih pojmov oziroma razlage izrazov 

39.51. V tem standardu so uporabljeni tile izrazi, ki jih je treba razložiti in tako opredeliti ključne 
pojme: 

a) Mali samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 
pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost in izpolnjuje ustrezna merila. 

b) Podjetnikov kapital je lastni vir financiranja podjetnika. Sestavljen je iz prenosov stvarne-
ga premoženja, posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala in poslovnega izida. Dnevno se 
lahko tudi spreminja ob vsakem pritoku denarnih sredstev iz gospodinjstva in ob vsakem odtoku 
denarnih sredstev v gospodinjstvo. 

c) Terjatve do podjetnika so podjetnikov negativni kapital. Pojavljajo se, če podjetnikovi 
dolgovi presegajo celoto njegovih v poslovanje vključenih stvari, pravic in denarja. To pomeni, 
da upniki financirajo tudi njegovo gospodinjstvo. 

č) Med sredstvi izkazuje podjetnik tudi stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva. 

Č) Pojasnila 

39.52. Gospodarske kategorije, obravnavane v tem standardu, so pojasnjene v splošnih sloven-
skih računovodskih standardih, razen če so v tem standardu opredeljene drugače. 

39.53. SRS 26, 27, 28 in 30 se za malega podjetnika ne uporabljajo. 

39.54. Podjetniki niso v delovnem razmerju, zato zanje kolektivne pogodbe, ki opredeljujejo pra-
vice in obveznosti iz delovnega razmerja, ne veljajo. Kot stroški podjetnika v zvezi z opravlja-
njem njegovega dela se v poslovnih knjigah pripoznajo le tisti, ki so opredeljeni v predpisih. 

39.55. Podjetnik prenese stvarno premoženje iz gospodinjstva do dneva priglasitve, lahko pa 
tudi kasneje. Od drugih oseb brezplačno pridobljena osnovna sredstva pa se po dnevu priglasit-
ve ne morejo obravnavati kot prenosi stvarnega premoženja iz gospodinjstva. 

Gospodarska vrednost osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom stvarnega premoženja iz 
gospodinjstva, je vrednost, ki izhaja iz izvirne listine ali cenitvenega poročila. 

39.56. Pri zaključevanju poslovnih knjig ob prenehanju dejavnosti se upoštevajo ustrezni pred-
pisi. 

39.57. Členi tega standarda, ki se nanašajo na kapital, se uporabljajo tudi za srednje in velike 
podjetnike. 

D) Datuma sprejetja in začetka uporabe 

39.58. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 5. no-
vembra 2002. Minister za finance je dal soglasje k njemu. Mali samostojni podjetniki posamez-
niki ga začnejo uporabljati s 1. januarjem 2003. Z uveljavitvijo tega standarda preneha veljati 
pravilnik o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika 
posameznika (Uradni list RS, št. 5/95, 76/97, 86/98 in 25/02). 

Priloga o enostavnem knjigovodstvu je sestavni del tega standarda. Uporablja se do 31. decem-
bra 2004. 
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Priloga 

ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO 

Podjetniki lahko vodijo poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva, če zadoščajo merilom iz 
zakona o gospodarskih družbah. Pri tem upoštevajo SRS 39, razen rešitev, ki se nanašajo na poslovne 
knjige v enostavnem knjigovodstvu. 

1. Osnovna načela enostavnega knjigovodstva 

1.1. Ne glede na SRS 39.38 lahko podjetnik ugotavlja stroške materiala po metodi posrednega 
ugotavljanja porabe s popisom. 

Stroški porabljenega materiala se ugotovijo tako, da se od vrednosti zalog na začetku obračunskega 
obdobja, povečane za vrednost nabav v obračunskem obdobju, odšteje vrednost zalog na koncu 
obračunskega obdobja. 

Podjetnik knjiži med obračunskim obdobjem nabavno vrednost kupljenih količin materiala v ustrezni 
stolpec knjige prihodkov in odhodkov. Na koncu obračunskega obdobja pa uskladi  znesek, izkazan v 
knjigi prihodkov in odhodkov, s spremembo vrednosti zalog, ugotovljeno s popisom količin in njihovim 
ovrednotenjem po zadnjih nabavnih cenah. 

1.2. Stroški amortizacije se lahko izkažejo kar v izkazu poslovnega izida. 

1.3. Poslovni izid se ugotovi le računsko po predpisani shemi izkaza poslovnega izida. 

1.4. Terjatve do podjetnika oziroma podjetnikov kapital se ugotovijo le računsko kot razlika med stanjem 
popisanih sredstev in obveznosti. 

2. Poslovne knjige 

2.1. Poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva so knjiga prihodkov in odhodkov z vključeno 
ali posebej vodeno evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, knjiga ostalih terjatev, 
knjiga ostalih obveznosti in register opredmetenih osnovnih sredstev. 

2.2. Knjiga prihodkov in odhodkov ima stolpce najmanj po vrstah prihodkov in odhodkov, kar skupaj z 
drugimi evidencami ter popisom sredstev in obveznosti do njihovih virov omogoča sestavitev izkaza 
poslovnega izida. V isti knjigi se lahko evidentirajo tudi terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. 

2.3. V knjigah ostalih terjatev in ostalih obveznosti se ločeno evidentirajo posamezne vrste terjatev in 
obveznosti, katerih posledica niso prihodki in odhodki. Teh knjig ni treba voditi, če se v evidenci terjatev in 
obveznosti iz kupoprodajnih razmerij zagotavljajo tudi podatki o ostalih terjatvah in obveznostih. Na 
začetku obračunskega obdobja se v knjigi ostalih terjatev in ostalih obveznosti prenesejo začetna stanja 
terjatev in obveznosti iz ustreznih popisnih list. 

2.4. Register opredmetenih osnovnih sredstev se vodi v skladu s SRS 39.17. 

3. Letno poročilo 

Letno poročilo obsega izkaz stanja in izkaz poslovnega izida. Izbiro računovodskih usmeritev opredeli 
podjetnik s sklepi. Sklepi se hranijo 10 let po prenehanju opravljanja dejavnosti. Vsak sklep se označi z 
zaporedno številko po časovnem zaporedju. Že sprejete računovodske usmeritve se lahko spremenijo le 
z novimi sklepi. 
 
Št. 14/02 
Ljubljana, dne 5. novembra 2002. 

dr. Ivan Turk l. r. 
Predsednik 

 strokovnega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 

 

 
Ministrstvo za finance je izdalo soglasje za izdajo Slovenskega računovodskega standarda 39 (2003) – Raču-

novodske storitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih pod št. 33049/02 z dne 20. decembra 2002. 
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129. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine
Obrtni zbornici Slovenije za leto 2003

Na podlagi 39. člena obrtnega zakona (Uradni list RS,
št. 50/94, 36/00, 61/00 in 42/02) in na podlagi 18. in
54. člena prečiščenega besedila statuta Obrtne zbornice
Slovenije, sprejetega na seji skupščine Obrtne zbornice
Slovenije dne 21. 12. 2000, s spremembami in dopolnitva-
mi z dne 11. 12. 2001 je skupščina Obrtne zbornice Slove-
nije na svoji 3. seji dne 10. 12. 2002 sprejela

S K L E P
o določitvi osnove in stopnje članarine Obrtni

zbornici Slovenije za leto 2003

I
Članarino plačujejo člani Obrtne zbornice Slovenije (v

nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne
osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Slove-
niji na obrtni, obrti podoben način ali domačo in umetno-
stno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članari-

no, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti

zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
1,8% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najni-
žje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana, v višini
1,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za pov-
prečno stopnjo davkov in prispevkov;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
in umetnostne obrti (16. člen obrtnega zakona), v višini
0,9% od najnižje pokojninske osnove, povečane za pov-
prečno stopnjo davkov in prispevkov;

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in oblika njihovega združevanja) v višini 2.622,50 SIT in se
od 1. 1. 2003 dalje usklajuje skladno z rastjo najnižje pokoj-
ninske osnove.

III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena

obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.

Fizična oseba iz prve alinee II. točke tega sklepa plača
v primeru bolezni nad 30 dni članarino v višini 1,8% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno sto-
pnjo davkov in prispevkov.

IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slove-
nije.

Način obračuna članarine iz prvega odstavka te točke
določi upravni odbor zbornice.

V
V primeru, ko začne član zbornice z opravljanjem de-

javnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja čla-
narine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma
ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, pre-
neha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v kate-
rem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili

medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami zakona o davčni službi.

VII
Člani s statusom fizične osebe plačujejo članarino naj-

pozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, člani s
statusom pravne osebe plačujejo članarino na osnovi izstav-
ljenega računa zbornice v roku 15 dni od izstavitve računa.

VIII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše ose-

bam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana
za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Obrt-
ne zbornice Slovenije.

O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča upravni od-
bor OZS. Predlog za zmanjšanje ali odpis članarine po tem
sklepu pripravi in posreduje upravnemu odboru OZS ob-
močna obrtna zbornica skupaj z mnenjem, ki pa za odloči-
tev upravnega odbora OZS ni obvezujoče.

IX
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo članarino tudi

območni obrtni zbornici, na območju katere imajo svoj se-
dež, na način in v višini, kot ga s sklepom določi skupščina
območne obrtne zbornice.

Pri določitvi članarine se skupščini območne obrtne
zbornice priporoča, da upošteva določbe tega sklepa glede
fizičnih oseb iz tretje alinee II. točke in IV. točke tega sklepa.

Članarino za pravne osebe iz prvega odstavka te točke
obračunava in izterjuje Davčna uprava Republike Slovenije
oziroma do izvajanja pogodbe, navedene v VI. točki tega
sklepa, Obrtna zbornica Slovenije skladno s sprejetim skle-
pom o določitvi osnove in stopnje članarine skupščine obrt-
ne zbornice.

Št. 1681/2002
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.

Predsednik
skupščine OZS

Miroslav Klun l. r.

130. Spremembe statuta Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije

Na podlagi 6. in 13. člena zakona o Kmetijsko gozdar-
ski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99) je Svet
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 22. 11.
2002 sprejel

S P R E M E M B E  S T A T U T A
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
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1. člen
V statutu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Ura-

dni list RS, št. 64/01) se 74. člen spremeni tako, da se
glasi:

»Višina zborničnega prispevka je:
– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka A iz

23. člena ZKGZ 4% od katastrskega dohodka kmetijskih in
gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju ka-
tastrskega dohodka, ki se zmanjša za katastrski dohodek,
od katerega se davek od kmetijstva po zakonu, ki ureja
dohodnino ne plačuje, in za olajšave v primeru naravnih
nesreč,

– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka B iz
24. člena ZKGZ 1,53% od dobička iz opravljanja dejavnosti,
ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih
določajo predpisi o dohodnini,

– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka C iz
25. člena ZKGZ 0,20% od obračunane amortizacije in vkal-
kuliranih plač v preteklem letu.«

2. člen
V 74. členu se za prvim odstavkom doda drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstav-

ka, znesek odmerjenega zborničnega prispevka A ne sme
biti nižji od 3.000 tolarjev.«

3. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osebi, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v zbornici na

dveh ali več podlagah hkrati, se ugotovi prispevna obvez-
nost v skladu s sporazumom o višini in načinu plačevanja
zborničnega prispevka obveznih članov, sklenjenim med
zbornicami.«

4. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih od-

merjeni zbornični prispevek presega 40.000 tolarjev, lahko
plačajo zbornični prispevek v šestih enakih obrokih, od ka-
terih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po
izdaji odločbe.«

5. člen
Spremembe statuta se objavijo v Uradnem listu RS.

6. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati, ko jih sprejme

Svet KGZ in ko da k spremembam statuta soglasje Vlada
Republike Slovenije.

Št. 1091/2002
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.

Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
Predsednik Sveta KGZS

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spre-
membam statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
pod št. 029-07/2001-6 z dne 30. decembra 2002.

131. Spremembe statuta Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije

Na podlagi 6. in 13. člena zakona o Kmetijsko gozdar-
ski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99) je Svet
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) na seji dne
20. 12. 2002 sprejel

S P R E M E M B E  S T A T U T A
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

1. člen
V statutu KGZS (Uradni list RS, št. 64/01) se v 17. členu

četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– voli predsedstvo stalne arbitraže, in sicer 5 članov

in njihovih namestnikov, ki izmed sebe izvolijo predsedni-
ka,«

V 17. členu se doda nova alinea, ki se glasi:
»– imenuje sekretarja stalne arbitraže«.

2. člen
Peta alinea 17. člena se spremeni tako, da se glasi:

»voli 5 članov častnega razsodišča in njihovih namestnikov,
ki izmed sebe izvolijo predsednika.

3. člen
Drugi odstavek 20. člena statuta KGZS se spremeni,

tako, da se glasi:
»Če svet zbornice pri izvedbi volitev zaradi enakega

števila glasov »za« in »proti« ne sprejme odločitve, odloči
glas predsednika sveta zbornice, če svet pred izvedbo voli-
tev ne odloči drugače.«.

4. člen
V 31. členu se doda nova alinea, ki se glasi:
»– skliče konstitutivne seje stalne arbitraže, častnega

razsodišča in nadzornega odbora,«.

5. člen
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pri zbornici deluje stalna arbitraža, ki jo sestavljajo pred-
sedstvo, sekretar in lista stalnih arbitrov.«.

6. člen
V 33. členu se dodajo nov drugi, tretji in četrti odsta-

vek, ki se glasijo:
»Predsedstvo stalne arbitraže sestavlja pet članov in

njihovih namestnikov, ki jih voli in razrešuje svet zbornice.
Člani predsedstva izmed sebe izvolijo predsednika pred-
sedstva.«

»Sekretar arbitraže je delavec zborničnega urada in
mora biti univerzitetni diplomirani pravnik. Imenuje ga svet
zbornice za dobo 4 let.«

»Stalna arbitraža ima stalno listo domačih arbitrov, ki jo
imenuje predsedstvo stalne arbitraže.«

Dosedanji drugi odstavek 33. člena postane peti od-
stavek.

7. člen
Prvi odstavek 35. člena statuta KGZS se spremeni,

tako, da se glasi: »Pri zbornici deluje častno razsodišče, ki
ga sestavlja pet članov in njihovih namestnikov, ki jih voli in
razrešuje svet zbornice. Člani častnega razsodišča izmed
sebe izvolijo predsednika.

8. člen
Črta se drugi odstavek 46. člena.

9. člen
Spremembe statuta začnejo veljati, ko jih sprejme svet

KGZS.
Te spremembe statuta se objavijo v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.
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Št. 1092/2002
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.

Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
Predsednik sveta KGZS

132. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja
zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije za leto 2003

Na podlagi petega odstavka 22. člena zakona o Kme-
tijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99;
v nadaljnjem besedilu: ZKGZ) in 17. člena statuta Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01) je
Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljeva-
nju: zbornica) na seji dne 22. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega

prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije za leto 2003

1. člen
(stopnje)

Za odmero zborničnega prispevka za leto 2003 se
uporabljajo stopnje, določene v 74. členu statuta Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije.

2. člen
(zavezanci)

Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka so obvezni
in prostovoljni člani zbornice v skladu z drugim odstavkom
22. člena ZKGZ.

Zavezancem se zbornični prispevek odmeri z odločbo.

3. člen
(zbornični prispevek A)

Zavezanci za zbornični prispevek A so:
– ena izmed oseb, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci,

imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč
in gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun
opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in je kata-
strski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč v letu
1998 dosegal najmanj 20.000 tolarjev (ta znesek se valori-
zira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrske-
ga dohodka),

– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane
kot kmetje,

– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne
izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo po prvem odstav-
ku 9. člena ZKGZ, so pa bile na lastno zahtevo sprejete v
članstvo zbornice, če so hkrati tudi zavezanci za plačilo
davka od dohodka iz kmetijstva,

– pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč ozi-
roma gozdov na območju Republike Slovenije, razen oseb
javnega prava, ki ne opravljajo kmetijske, gozdarske ali ribi-
ške dejavnosti in nimajo urejenih zakupnih ali njim podobnih
razmerij glede kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih imajo v
lasti.

Osnova za zbornični prispevek A je višina katastrskega
dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljena v skla-
du s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in pred-
pisi o dohodnini ob upoštevanju zmanjšanj in olajšav iz dru-
gega odstavka 23. člena ZKGZ.

Stopnja zborničnega prispevka A je 4% od osnove, s
tem, da znesek odmerjenega zborničnega prispevka A ne
sme biti nižji od 3.000 tolarjev.

4. člen
(zbornični prispevek B)

Zbornični prispevek B plačujejo fizične osebe:
– ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejav-

nost iz 3. člena ZKGZ in so se priglasile kot samostojni
podjetniki posamezniki;

– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega
ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko,
gozdarsko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ kot
svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so
pa zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso
zajeti v prvi in drugi alinei prvega odstavka 9. člena ZKGZ.

Osnova za zbornični prispevek B je dobiček iz oprav-
ljanja dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in
olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.

Stopnja zborničnega prispevka B je 1,53% od osnove.

5. člen
(odmera prispevka fizičnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje

za članstvo po dveh podlagah)
Fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v zbornici

hkrati na podlagi prve in druge alinee iz prvega odstavka 9.
člena ZKGZ, se ugotovi prispevna obveznost po obeh pod-
lagah, odmeri pa samo tisti zbornični prispevek, katerega
znesek je večji.

6. člen
(zbornični prispevek C)

Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali

ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno
obliko,

– ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo, so pa
bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, če so
njihovi člani osebe iz prve volilne skupine in je njihov pred-
met poslovanja povezan s kmetijstvom in gozdarstvom, zla-
sti če na območju Republike Slovenije opravljajo eno ali več
od naslednjih dejavnosti, določenih v drugem odstavku 10.
člena ZKGZ.

Osnova za zbornični prispevek C je znesek obračuna-
ne amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.

Stopnja zborničnega prispevka C je 0,20% od osnove.

7. člen
(odmera prispevka v primeru nastanka ali prenehanja

članstva med letom)
V primeru, ko nastane članstvo v zbornici med letom,

nastane obveznost plačevanja zborničnega prispevka v tre-
nutku, ko fizična oseba izpolni enega od pogojev iz 9. člena
ZKGZ in postane zavezanka za davek od dohodka iz kmetij-
stva oziroma za davek od dohodkov iz dejavnosti oziroma ko
pravna oseba izpolni pogoje iz 10. člena ZKGZ in postane
zavezanka za davek od dobička pravnih oseb.

V primeru, ko preneha članstvo v zbornici med letom,
preneha obveznost plačevanja zborničnega prispevka v tre-
nutku, ko fizična oseba preneha izpolnjevati enega od po-
gojev iz 9. člena ZKGZ in preneha biti zavezanka za davek
od dohodka iz kmetijstva oziroma za davek od dohodkov iz
dejavnosti oziroma ko pravna oseba preneha izpolnjevati
pogoje iz 10. člena ZKGZ in preneha biti zavezanka za
davek od dobička pravnih oseb.



Stran 176 / Št. 5 / 17. 1. 2003 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
(dvojno ali večkratno članstvo v zbornicah)

Zavezancem zborničnega prispevka, ki so sočasno ob-
vezni člani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtne zbor-
nice Slovenije ali pa sočasno obvezni člani Gospodarske
zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, se ugotovi
prispevno obveznost po vsaki posamezni podlagi.

V primeru dvojnega članstva plača zavezanec zbornič-
ni prispevek, odmerjen v skladu s prvim odstavkom tega
člena v višini 50% zborničnega prispevka, ne glede na ob-
seg opravljanja posamezne dejavnosti.

V primeru trojnega članstva plača zavezanec zbornični
prispevek odmerjen v skladu s prvim odstavkom tega člena
v višini 33,33% zborničnega prispevka, ne glede na obseg
opravljanja posamezne dejavnosti.

9. člen
(odmera zborničnega prispevka)

Zbornični prispevek za leto 2003 se odmeri do 31. 12.
2004.

10. člen
(rok za plačilo zborničnega prispevka A oziroma B)
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični pri-

spevek B plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku
najkasneje v 30 dneh po izdaji odločbe.

Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični pri-
spevek B, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek prese-
ga 20.000 SIT lahko plačajo zbornični prispevek v dveh
enakih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh,
drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.

11. člen
(roki za plačilo zborničnega prispevka C)

Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmer-
jeni zbornični prispevek presega 40.000 tolarjev, lahko pla-
čajo zbornični prispevek v šestih enakih obrokih, od katerih
prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji
odločbe.

12. člen
(odločanje o odpisu, delnem odpisu, odlogu ali obročnem

plačevanju)
O odpisu, delnem odpisu, odlogu ali obročnem plače-

vanju odloča upravni odbor zbornice na zahtevo zavezanca.

13. člen
(postopek odmere, pobiranja in izterjave zborničnih

prispevkov)
Zbornica lahko sklene z Davčno upravo Republike Slo-

venije pogodbo o sodelovanju pri odmeri in izterjavi zbornič-
nega prispevka na podlagi evidence članov, ki jo pripravi
zbornica.

14. člen
(zamudne obresti in stroški izterjave)

Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova zbornič-
nega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški
izterjave.

15. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati s sprejemom na svetu zbornice,
objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1093/2002
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.

Predsednik Sveta KGZS
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

133. Pravila igre na srečo »POLO«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95; v nadaljnjem besedilu: ZIS), sklepa Nadzornega
sveta delniške družbe o uvedbi igre z dne 27. 6. 2000 in z
dne 18. 9. 2001 ter drugega odstavka 7. člena Poslovnika
o delu uprave družbe Športna loterija in igre na srečo d. d.
Ljubljana, Cigaletova 15 je uprava družbe dne 3. 10. 2002
sprejela

P R A V I L A
igre na srečo »POLO«

1. člen
Po teh pravilih prireja Športna loterija d.d., Cigaletova

15/I, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj) igro na
srečo z imenom POLO (v nadaljnjem besedilu: igra).

2. člen
Pravila so obvezujoča za prireditelja, osebe poobla-

ščene za sprejem vplačil za sodelovanje v igri in izplačilo
dobitkov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) ter za osebe, ki
že s samim vplačilom priznavajo ta pravila in se obvezujejo,
da jih bodo upoštevali (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).

Pravila so objavljena v javnem glasilu in so na vpogled
na vplačilnih mestih.

3. člen
Udeleženec v igri je oseba, ki igra in vplača štirimestno

število od 0000 do 9999 za posamezen krog, pod pogo-
jem, da je napovedano in vplačano število pred začetkom
žrebanja zapisano na magnetnem mediju prireditelja.

V igri se udeleženec odloči za vrsto napovedi tako, da
napove točno štirimestno število (tip zaporedja je T), meša-
no štirimestno število (tip zaporedja je M) ali kombinacijo
obeh zaporedij (tip zaporedja je K), kot je navedeno v 4. čle-
nu teh pravil.

4. člen
V vsakem posameznem žrebanju prireditelj izžreba šti-

rimestno število od 0000 do 9999. Prva izžrebana številka v
štirimestnem številu predstavlja tisočico, druga stotico, tre-
tja desetico in četrta enico. Za sodelovanje v igri se upošte-
va napoved točnega zaporedja ali mešano zaporedje, oziro-
ma napoved kombinacije obeh zaporedij. V točnem in
mešanem zaporedju pa se za dobitke upošteva naslednje
zaporedje:

1. Točno zaporedje
– pravilno zaporedje tisočice, stotice, desetice in eni-

ce v štirimestnem številu – POLO dobitek,
– pravilno zaporedje tisočice, stotice in desetice v štiri-

mestnem številu – dobitek PRVE TRI,
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– pravilno zaporedje stotice, desetice in enice v štiri-
mestnem številu – dobitek ZADNJE TRI,

– pravilno zaporedje tisočice in stotice v štirimestnem
številu – dobitek PRVI DVE,

– pravilno zaporedje desetice in enice v štirimestnem
številu – dobitek ZADNJI DVE.

2. Mešano zaporedje
– tisočica, stotica, desetica in enica v štirimestnem

številu, ne glede na zaporedje – dobitek MEŠANE ŠTIRI,
– tisočica, stotica in desetica v štirimestnem številu, ne

glede na zaporedje – dobitek MEŠANE PRVE TRI,
– stotica, desetica in enica v štirimestnem številu, ne

glede na zaporedje – dobitek MEŠANE ZADNJE TRI,
– tisočica in stotica v štirimestnem številu, ne glede na

zaporedje – dobitek MEŠANI PRVI DVE,
– desetica in enica v štirimestnem številu, ne glede na

zaporedje – dobitek MEŠANI ZADNJI DVE.
Napoved udeleženec odda oziroma sporoči prodajalcu

ali prireditelju, ki sprejema vplačila. V posameznem krogu
prireditelj upošteva samo vplačane napovedi, katerih podat-
ke ima pred začetkom žrebanja shranjene na svojem mag-
netnem mediju.

5. člen
Vsako potrdilo o sprejemu napovedi (v nadaljnjem be-

sedilu: listek) mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in naslov prireditelja,
– ime igre,
– identifikacija vplačilnega mesta,
– identifikacijska številka listka,
– datum in čas vplačila,
– datum in čas žrebanja tekočega kroga,
– napovedano število,
– oznaka napovedi (T, M, K),
– znesek vplačila,
– število vplačanih krogov,
– datum žrebanja zadnjega kroga,
– rok za izplačilo dobitka.
Datum žrebanja zadnjega kroga listek vsebuje le v pri-

meru, če je vplačana napoved za več zaporednih krogov
igre.

6. člen
Udeleženec v igri je dolžan takoj po vplačilu preveriti,

če sta napovedano število in vrsta napovedi pravilni.
V primeru, da na listku ni pravilno zapisano igrano

število in/ali napoved, je udeleženec dolžan napako takoj
reklamirati, poznejših reklamacij prireditelj ne upošteva.

7. člen
Vplačila za udeležbo v igri za posamezen krog priredi-

telj sprejema na vplačilnih mestih, preko interneta in telefo-
na. Vplačila za posamezen krog se sprejema do roka, ki je
določen za žrebanje. Prireditelj sprejema vplačila tudi za več
zaporednih krogov.

8. člen
Cena posamezne napovedi je 200 tolarjev, kar je tudi

začetna osnova za izračun dobitkov, oziroma 400, 600,
800 ali 1000 tolarjev, pri čemer se vrednost osnovnega
dobitka ustrezno poveča. Pri vplačilu kombinacije točne in
mešane napovedi, se cena napovedi podvoji.

Za sodelovanje v več zaporednih krogih se znesek
vplačila ustrezno poveča, glede na število krogov in vredno-
sti napovedi, dobitek pa je v tem primeru izplačljiv po žreba-
nju napovedi zadnjega kroga, navedenem na listku.

9. člen
Žrebanje štirimestnega števila izvede prireditelj s po-

močjo računalnika. Pred začetkom žrebanja prireditelj ugo-
tovi znesek vplačil in določi sklad za dobitke.

Prva izžrebana številka predstavlja tisočico, druga sto-
tico, tretja desetico in četrta enico v štirimestnem številu.
Tako dobimo pravilno zaporedje številk izžrebanega štirime-
stnega števila.

10. člen
Žrebanje poteka vsak delovni dan ob 12. uri, razen

nedelje in praznikov. Žrebanje je javno, na sedežu priredite-
lja. Po vsakem žrebanju prireditelj takoj javno objavi izžreba-
no število na vseh vplačilnih mestih in internetu.

V primeru, da ni možno računalniško žrebanje, priredi-
telj žrebanje izvede iz bobna v katerem so žogice s številka-
mi od 0 do 9. Žreba se vsaka številka posebej. Prva izžreba-
na številka iz bobna predstavlja tisočico, druga stotico, tretja
desetico in četrta enico v štirimestnem številu.

Celoten potek žrebanja vodi in nadzira komisija za nad-
zor žrebanja v skladu s Poslovnikom o delu komisij.

Posamezno žrebanje lahko prireditelj preloži samo z
dovoljenjem nadzornega organa.

11. člen
Za dobitek se v igri upošteva izžrebano število glede na

vrsto napovedi. Udeleženec ima dobitek, če je izžrebano
število enako napovedanim številkam v štirimestnem številu
v naslednjem zaporedju:

1. Točno zaporedje
Polo dobitek
– pravilna napoved zaporedja tisočice, stotice, deseti-

ce in enice v štirimestnem številu – primer 1234,

Prve tri
– pravilna napoved zaporedja tisočice, stotice in de-

setice v štirimestnem številu – primer 123X,

Zadnje tri
– pravilna napoved zaporedje stotice, desetice in eni-

ce v štirimestnem številu – primer X234,

Prvi dve
– pravilna napoved zaporedja tisočice in stotice v štiri-

mestnem številu – primer 12XX,

Zadnji dve
– pravilna napoved zaporedja desetice in enice v štiri-

mestnem številu – primer XX34,

2. Mešano zaporedje
Mešane štiri
– pravilna napoved številk v štirimestnem številu, ne

glede na izžrebano zaporedje tisočice, stotice, desetice in
enice v štirimestnem številu (kombinacij je 24) – primer
1234, 1243, 1324, 1342, 1423, 1432, 2134, 2143, 2314,
2341, 2413, 2431, 3124, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421,
4123, 4132, 4213, 4231, 4312, 4321

Mešane prve tri
– pravilna napoved prvih treh številk v štirimestnem

številu, ne glede na izžrebano zaporedje tisočice, stotice in
desetice v štirimestnem številu (kombinacij je 6) – primer
123X, 132X, 213X, 231X, 312X, 321X



Stran 178 / Št. 5 / 17. 1. 2003 Uradni list Republike Slovenije

Mešane zadnje tri
– pravilna napoved zadnjih treh številk v štirimestnem

številu, ne glede na izžrebano zaporedje stotice, desetice in
enice v štirimestnem številu (kombinacij je 6) – primer X123,
X132, X213, X231, X312, X321

Mešani prvi dve
– pravilna napoved prvih dveh številk v štirimestnem

številu, ne glede na izžrebano zaporedje tisočice in stotice v
štirimestnem številu (kombinaciji sta 2) – primer 12XX, 21XX,

Mešani zadnji dve
– pravilna napoved zadnjih dveh številk v štirimestnem

številu, ne glede na izžrebano zaporedje desetice in enice v
štirimestnem številu (kombinaciji sta 2) – primer XX34, XX43.

Obe vrsti napovedi se lahko med seboj kombinirata z
dodatnim vplačilom. Pri vplačilu kombinirane napovedi (toč-
ne in mešane) pripada udeležencu dobitek iz obeh napove-
di – točne in mešane. Izplačilo večjega dobitka v posamezni
napovedi izključuje izplačilo manjšega dobitka.

12. člen
Celoten sklad za dobitke je najmanj 50 odstotkov od

vrednosti prejetih vplačil za posamezni krog. Posamezne
vrednosti dobitkov po vrstah napovedi prireditelj določi gle-
de na znesek sklada za dobitke in točnega števila posamez-
nih vrst pravilnih napovedi. Vrednost POLO dobitka se izra-
čuna po principu totalizatorja, vrednost ostalih dobitkov pa
se določi po naslednji tabeli:

– dobitek PRVE TRI – 1/18 vrednosti POLO dobitka
tekočega kroga,

– dobitek ZADNJE TRI – 1/18 vrednosti POLO dobitka
tekočega kroga,

– dobitek PRVI DVE – 1/180 vrednosti POLO dobit-
ka tekočega kroga,

– dobitek ZADNJI DVE – 1/180 vrednosti POLO dobit-
ka tekočega kroga,

– dobitek MEŠANE ŠTIRI – 1/24 vrednosti POLO dobitka
tekočega kroga,

– dobitek MEŠANE PRVE TRI – 1/108 vrednosti POLO dobit-
ka tekočega kroga,

– dobitek MEŠANE ZADNJE TRI – 1/108 vrednosti POLO dobit-
ka tekočega kroga,

– dobitek MEŠANI PRVI DVE – 1/360 vrednosti POLO dobit-
ka tekočega kroga,

– dobitek MEŠANI ZADNJI DVE – 1/360 vrednosti POLO dobit-
ka tekočega kroga.

Če v posameznem krogu ni bil izžreban POLO dobitek,
se znesek za to vrsto napovedi prenese v prvi naslednji krog
za dobitek POLO. Skladu za dobitke v posameznem krogu
so lahko dodani zneski iz neizplačanih dobitkov.

Vrednost posameznega dobitka v igri ni nikoli nižja od
vrednosti vplačila napovedi v posameznem krogu.

Zneski za vse dobitke, razen za POLO dobitek in dobi-
tek nad zneskom, pri katerem je potrebno obračunati davek
na dobitke od iger na srečo, prireditelj zaokrožuje navzdol
na desetice. Razlika do sklada za dobitke se prenese v
POLO dobitek tekočega kroga.

13. člen
Dobitke do vključno 100.000 tolarjev izplačujejo pro-

dajalci na vplačilnih mestih. Dobitke nad 100.000 tolarjev
izplačuje prireditelj na svojem sedežu v Ljubljani. Pri izplači-
lu dobitka mora udeleženec izročiti dobitni listek.

Listek je veljaven, če so podatki shranjeni na magnet-
nem mediju prireditelja. Če prireditelj ugotovi, da je bil dobi-
tek že izplačan, prinesitelj nima pravice do izplačila dobitka.
Na zahtevo osebe, ki izplačuje dobitke, mora imetnik listka
pokazati identifikacijski dokument.

Davek na dobitke se obračuna in odtegne od vrednosti
dobitka po določilih zakona, ki določa davek na dobitke pri
igrah na srečo.

Udeleženec ima pravico do reklamacije dobitka v roku
67 dni od dneva zadnjega žrebanja navedenega na listku.

14. člen
Za potek igre v skladu s pravili jamči prireditelj. Priredi-

telj jamči s celotnim svojim premoženjem za izplačilo dobit-
ka pod pogojem, da je vsebina listka pred začetkom žreba-
nja posameznega kroga shranjena na magnetnem mediju,
da so na listku bistveni elementi našteti v 5. členu teh pravil
ter da številka listka, ki je vpisana na magnetnem mediju, še
ni bila izplačana.

15. člen
Pravica do vnovčenja dobitka zastara v roku 67 dni od

datuma žrebanja zadnjega kroga, navedenega na listku.

16. člen
Prireditelj mora hraniti podatke za posamezni listek na

magnetnem mediju najmanj eno leto od dneva žrebanja
zadnjega kroga, navedenega na listku.

17. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v

igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.

18. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni

organ, uporabljajo pa se z začetkom sprejemanja vplačil za
prvi krog.

Št. 239-01/02
Ljubljana, dne 9. januarja 2003.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »POLO« na podlagi koncesije, ki ji
jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom
številka 473-01/2001-23 dne 26. 8. 2002.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je ta pravila igre na srečo »POLO« potrdilo
pod številko 471-212-19/02 dne 10. 10. 2002.

134. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
december 2002

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o držav-
ni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični
urad Republike Slovenije objavlja
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P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen

na drobno na območju Slovenije
za december 2002

Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2002 v
primerjavi z novembrom 2002 višje za 0,6%, cene na dro-
bno pa za 0,1%.

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 7. januarja 2002.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

135. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
december 2002

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, december 2002

1
Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov

pri proizvajalcih decembra 2002 v primerjavi z novembrom
2002 je bil 0,006.

2
Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-

jalcih od začetka leta do decembra 2002 je bil 0,037.

3
Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih

proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do decembra
2002 je bil 0,003.

4
Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin de-

cembra 2002 v primerjavi z novembrom 2002 je bil 0,006.

5
Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka

leta do decembra 2002 je bil 0,072.

6
Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih

potrebščin od začetka leta do decembra 2002 je bil 0,006.

7
Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin

od začetka leta do decembra 2002 v primerjavi s povpre-
čjem leta 2001 je bil 0,075.

Št. 941-04-15/03
Ljubljana, dne 13. januarja 2003.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

136. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2002

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, 2002

Koeficienti rasti cen industrijskih proizvodov pri proiz-
vajalcih od posameznih mesecev leta 2002 do decembra
2002 v Republiki Sloveniji:

I II III IV V VI
0,034 0,028 0,025 0,021 0,020 0,017

VII VIII IX X XI XII
0,016 0,014 0,013 0,009 0,006 0,000
Koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin od posa-

meznih mesecev leta 2002 do decembra 2002 v Republiki
Sloveniji:

I II III IV V VI
0,055 0,046 0,039 0,025 0,022 0,024

VII VIII IX X XI XII
0,019 0,018 0,010 0,006 0,006 0,000

Št. 941-04-15/03
Ljubljana, dne 13. januarja 2003.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

137. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne,
oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne
dejavnosti

A N E K S  H  K O L E KT I V N I  P O G O D B I
za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-

predelovalne dejavnosti

1. člen
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske

in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št.
5/98) se podaljša za eno leto in velja do 31. 12. 2003.

2. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati od dneva sklenitve.

Ljubljana, dne 18. oktobra 2002.

Podpisniki:
Sindikat tekstilne Gospodarska zbornica Slovenije

in usnjarsko-predelovalne Združenje za tekstilno, oblačilno in
industrije Slovenije usnjarsko-predelovalno industrijo

Anton Rozman l. r. Viljem Glas l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje

Vitko Roš l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o
registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v
register kolektivnih pogodb z datumom 6. 1. 2003 pod zap.
št. 49/6 in št. spisa 121-03-042/94-17.
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

138. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Bistrica ob Sotli za leto 2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 94.
člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št.
49/99) je župan Občine Bistrica ob Sotli dne 18. 12. 2002
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Bistrica ob Sotli za leto 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto

2003 se financiranje nalog in drugih s predpisi določenih
namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine
Bistrica ob Sotli za leto 2002 in za iste programe kot v letu
2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja

od 1. 1. 2003 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob
Sotli za leto 2003 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3.
2003.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.

Št. 40304-0001/2002
Bistrica ob Sotli, dne 18. decembra 2002.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

BLED

139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih
posegov v prostor, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine Bled

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 6. člena navodila o merilih za
to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege, za katere
po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko
šteje za pomožne objekte (Uradni list RS, št. 27/85), ter
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 določitvi

pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov
v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko

dovoljenje na območju Občine Bled

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni 2. člen odloka

o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov
v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 110/99), in sicer
se v 4. točki dodata alinei:

– požarna stopnišča na javnih objektih;
– vrtni zidani kamini.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-5/1999
Bled, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

140. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
urejanju javnih površin v Občini Bled

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 7. člena zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 10.
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člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled
(Uradni list RS, št. 58/98), 3. in 25. člena zakona o prekr-
ških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97,
73/98, 31/00 in 24/01) in 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 urejanju

javnih površin v Občini Bled

1. člen
V odloku o urejanju javnih površin v Občini Bled (Ura-

dni list RS, št. 11/02), se v 2. členu šesta alinea v celoti
črta.

2. člen
V 7. členu se za zagotovitev nemotene uporabe javnih

površin doda 9. točka, ki se glasi:
9. postavljati ovire, ki onemogočajo prosto gibanje.

3. člen
V 17. členu se v drugem in tretjem stavku besede »vse

javne ustanove in trgovine« nadomestijo z novimi: »vsi ob-
jekti javnega značaja« ter izpusti beseda »praviloma«.

4. člen
V 24. členu se v prvem odstavku beseda »gradbene-

mu dovoljenju« nadomesti z novo: »lokacijskemu dovolje-
nju«.

5. člen
V prvem odstavku 29. člena se med 9. in 10. točko

dodata novi, ki se glasita:
10. odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in poško-

dovanih dreves;
11. obnova, čiščenje, vzdrževanje sanitarna sečnja in

drugi varstveni ukrepi v parkovno urejenih gozdnih sestavih.
Ostale točke v nadaljevanju 29. člena se ustrezno preš-

tevilčijo.

6. člen
Doda se nov 30. člen, ki se glasi:
(1) Poleg javnih zelenih površin navedenih v 2. členu

tega odloka, se določila 29. člena v točkah 1., 2., 3., 4.,
5., 8., 9., 10. in 12. nanašajo tudi na zelene površine za
individualno rabo, vrtove, površine za vrtičkarje, posamezna
drevesa, skupine dreves in druge zelene površine v zasebni
lasti in uporabi.

(2) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje posa-
meznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

7. člen
V 31. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
(2) Na zelenih površinah za individualno rabo, se dre-

vesa višine nad 15 m in debeline nad 30 cm, ne smejo
posekati ali odstraniti brez dovoljenja občinskega upravne-
ga organa ali ustrezne komisije.

8. člen
V 31. členu se novi tretji odstavek, spremeni tako, da

se glasi:
(3) Dovoljenje za primere iz prejšnjih dveh odstavkov

izda občinski upravni organ pristojen za komunalne zadeve

ali komisija, s strani župana imenovana za izvajanje določil
tega odloka.

9. člen
Peti odstavek 31. člena se popravi tako, da se glasi:
(5) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstav-
kom tega člena.

Vsi odstavki 31. člena se v skladu s popravki in dopol-
nitvami ustrezno preštevilčijo.

10. člen
V drugem stavku 35. člena se izpusti beseda »pravilo-

ma«.

11. člen
Vsi členi odloka o urejanju javnih površin, se glede na

spremembe in dopolnitve ustrezno preštevilčijo.

12. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-2/2002
Bled, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

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

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02 in 80/02), ter v
skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), je Občinski svet občine Bled na
31. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o plačah občinskih

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih

organov ter o povračilih stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 17/99 in 7/00) se druga alinea 6. člena spremeni
tako, da se glasi:

“udeležba na redni seji občinskega sveta – 25%”.

2. člen
Tretja alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“udeležba na izredni seji občinskega sveta in na nada-

ljevanju seje – 20%.
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3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, uporabljajo pa se od 24. 4. 2002 dalje.

Št. 36009-1/99
Bled, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BLOKE

142. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Bloke za leto 2002

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financira-
nju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena
statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) ter odloka
o proračunu Občine Bloke za leto 2002 (Uradni list RS, št.
16/02) je Občinski svet občine Bloke na 2. redni seji dne
19. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke

za leto 2002

1. člen
Spremeni se odlok o proračunu Občine Bloke za leto

2002 (Uradni list RS, št. 16/02) tako, da se 2. člen glasi:
Proračun Občine Bloke za leto 2002 se načrtujejo v

predvidenih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 232,425.363,73 SIT
II. Skupaj odhodki 230,376.163,73 SIT
III. Proračunski presežek 2,049.200,00 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prej. vračilo danih posojil in prod. kapitala
V. Dana pos. in povečanje

kapitalskih deležev 919.936,00 SIT
VI. Sprememba kapitalskih deležev  –165.000,00 SIT
C) Račun financiranja
VIII. Odplačila dolga 140.000,00 SIT
IX. Sprem. stanja sred. na računih 1.909.200,00 SIT
X. Neto zadolževenja –2.049.200,00 SIT
XI. Neto financiranje –2.969.136,00 SIT

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu financira-
nja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.

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

dnem listu RS.

Nova vas, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

143. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Bloke za leto 2003

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US, 39/96, 44/96 –
odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98 – odl. US, 74/98
in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97, 56/98, 59/99, 61/99) ter 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Obči-
ne Bloke sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

Občine Bloke za leto 2003

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje

funkcij Občine Bloke ter njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov, v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2003. Začasno financiranje temelji na proračunu Občine
Bloke za leto 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002 in za iste progra-
me kot v letu 2002.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega
sklepa, vključijo v proračun za leto 2003.

4. člen
Sklep o začasnem financiranje proračunskih potreb v

leto 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni svet.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Nova vas, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

144. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke

Na podlagi 6. člena statuta Občine Bloke (Uradni list
RS, št. 41/99) 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84) in 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski
svet občine Bloke na 2. redni seji dne 19. 12. 2002
sprejel
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S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Bloke ostaja nespremenjena
do sprejema nove vrednosti točke in znaša 0,0708 SIT
mesečno.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Nova vas, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

145. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine
Bloke

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke

Občinska volilna komisija Občine Bloke je na seji dne
13. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Bloke
ugotovila naslednje:

I
Na volitvah dne 10. 11. 2002 je imelo pravico glasovati

1.277 volivcev.
Glasovalo je skupaj 1.008 volivcev ali 78,9%, od vseh

volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II
Za volitve župana Občine Bloke je bilo oddanih 1.008

glasovnic.
Ker so bile prazne, ker so bile neveljavne iz drugih

razlogov, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev,
je bilo 107 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 901.
Kandidat za župana je dobil naslednje število glasov:
– Doles Jože 901 glas (89,4%).

III
Občinska volilna komisija občine Bloke je na podlagi

prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah, ki
določa, da je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil največ
oddanih glasov ugotovila, da je izvoljen naslednji kandidat:
Doles Jože, roj. 8. 8. 1956, stanujoč Ravne na Blokah 18,
1385 Nova vas.

Št. 9/02
Nova vas, dne 13. novembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Bloke
Robert Marolt, univ. dipl. prav. l. r.

146. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine
Bloke

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev Občinskega sveta

občine Bloke

Občinska volilna komisija občine Bloke je na seji dne
13. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinskega sveta
občine Bloke ugotovila naslednje:

I
Na volitvah dne 10. 11. 2002 je imelo pravico glasovati

1.277 volivcev.
Glasovalo je skupaj 1.008 volivcev ali 78,9%, od vseh

volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II
Za volitve članov Občinskega sveta občine Bloke je

bilo oddanih 1.008 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker so bile neveljavne iz drugih

razlogov, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev,
je bilo 22 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 986.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Širaj Janez 254 glasov,
2. Zgonc Jožef 239 glasov,
3. Mulc Jožef 329 glasov,
4. Majdič Ciril 58 glasov,
5. Govednik Zvonko 205 glasov,
6. Širaj Franc 200 glasov,
7. Doles Miroslav 163 glasov,
8. Modic Jože 295 glasov,
9. Modic Milan 180 glasov,
10. Križ Anton 50 glasov,
11. Škrlj Iztok 421 glasov,
12. Zabukovec Emil 400 glasov,
13. Žgajnar Marija 364 glasov,
14. Rebec Stanka 147 glasov,
15. Kraševec Bojan 234 glasov,
16. Rot Franc 152 glasov,
17. Lah Ivan 382 glasov,
18. Oražem Anton Marijan 209 glasov,
19. Lavrič Cascio Jože 133 glasov,
20. Zbačnik Mirko 59 glasov,
21. Kraševec Metod 237 glasov,
22. Ponikvar Jože 263 glasov,
23. Kovačič Marko 46 glasov,
24. Marolt Boris 71 glasov,
25. Mazij Alojzij 363 glasov,
26. Rot Jožef 454 glasov.

III
Občinska volilna komisija občine Bloke je na podlagi

drugega odstavka 11. člena zakona o lokalnih volitvah, ki
določa, da so za člane občinskega sveta izvoljen kandidati,
ki so dobili največ oddanih – veljavnih glasov ugotovila, da
so izvoljeni naslednji kandidati:

1. Rot Jožef, roj. 5. 10. 1938, stan. Nova vas 55,
1385 Nova vas,

2. Škrlj Iztok, roj. 14. 6. 1964, stan. Sleme 6, 1385
Nova vas,

3. Zabukovec Emil, roj. 16. 5. 1964, stan. Nova vas
11, 1385 Nova vas,
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4. Lah Ivan, roj. 6. 6. 1960, stan. Glina 8, 1385 Nova
vas,

5. Žgajnar Marija, roj. 6. 7. 1960, stan. Polšeče 3,
1385 Nova vas,

6. Mazij Alojzij, roj. 9. 10. 1950, stan. Velike Bloke
60a, 1385 Nova vas,

7. Mulc Jožef, roj. 25. 3. 1969, stan. Fara 1, 1385
Nova vas.

Št. 11/02
Nova vas, dne 13. novembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Bloke
Robert Marolt, univ. dipl. prav. l. r.

BRDA

147. Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v
letu 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 32. in 33.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 100. člena statuta
Občine Brda (Uradno glasilo, št. 5/99) je župan dne 18.
12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Brda v letu

2003

1
Do sprejetja proračuna Občine Brda za leto 2003 se

financiranje funkcij Občine Brda ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Brda za leto 2002 za iste programe kot v
letu 2002.

2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

3
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2002
in začete v letu 2002.

4
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Brda za leto 2003. Po prete-
ku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obvez-
nosti vključijo v proračun leta 2003.

5
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.

6
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega

proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

7
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2003 dalje.

Št. 403-02/02
Brda, dne 18. decembra 2002.

Župan
Občine Brda

Franc Mužič l. r.

ČRNOMELJ

148. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Črnomelj

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 16. člena statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in
65/02) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih
za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v
organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98 in
59/00) je Občinski svet občine Črnomelj, na 2. redni seji
dne, 23. 12. 2002, na predlog župana sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Črnomelj

1. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da po novem

glasi:
»V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje

organizacijske enote:
– Oddelek za pravne in splošne zadeve,
– Oddelek za družbene dejavnosti in javne finance,
– Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora,
– Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo,
– Urad župana.«

2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se za

besedilom »Oddelek za« črta beseda »gospodarstvo,« in se
črta tudi celotna točka a), dosedanji točki b) in c) pa posta-
neta točki a) in b).

3. člen
10. člen se spremeni tako, da po novem glasi:
»Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo opravlja na-

slednje naloge:
a) na področju gospodarstva in malega gospodarstva:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva in malega gospodarstva;

– skrbi za realizacijo razvojnih programov občine, go-
spodarstva in malega gospodarstva;
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– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podje-
tja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge strokovne in upravne naloge s tega

področja,
b) na področju kmetijstva, turizma in dopolnilnih dejav-

nosti:
– skrbi za vzpodbujanje razvoja kmetijstva in turizma

ter dopolnilnih dejavnosti,
– pomoč nosilcem razvoja kmetijstva in turizma,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– promocija turistične danosti občine,
– organizira, sodeluje in nudi pomoč pri organizaciji

turističnih prireditev,
– opravlja strokovna opravila v zvezi z lokalno turistično

organizacijo,
– opravlja nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turi-

stične takse,
– vodi register lokalnih turističnih vodnikov,
– skrbi za promocijo ter ohranjanje naravne in kulturne

dediščine,
– opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki sodijo

v to področje;
c) na področju regionalnega razvoja se oblikuje referat

za regionalni razvoj, ki opravlja naslednje naloge:
– skrb za skladen razvoj občine,
– sodelovanje s sosednjimi in drugimi občinami v Slo-

veniji,
– sodelovanje z občinami Republike Hrvaške, katere

mejijo na našo občino,
– priprava različnih projektov, kateri imajo regionalen

pomen,
– kreiranje regionalnih razvojnih potencialov, usmerje-

nih v enakomernejše povečanje blaginje prebivalcev,
– aktivno vključevanje, oblikovanje in izvajanje evrop-

ske regionalne politike z usposobitvijo za polno pridobivanje
sredstev strukturne in kohezijske politike EU.«

4. člen
Doda se nov 10.a člen, ki glasi:
»Urad župana opravlja naslednje naloge:
– opravlja strokovna, administrativna in tehnična opra-

vila za župana,
– skrbi za stike z javnostjo,
– mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
– predstavljane občine,
– organizacijske in protokolarne zadeve.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen
Župan Občine Črnomelj v roku enega meseca po spre-

jetju tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
v Občinski upravi občine Črnomelj, ki je podlaga za razpo-
reditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

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

dnem listu RS.

Št. 015-02-1/99
Črnomelj, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

DIVAČA

149. Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občine Divača

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov jav-
ne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št.
91/01) in 32. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS,
št. 39/99) izdaja župan Občine Divača

S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu

Občine Divača

1
Občina Divača uradno posluje z elektronskim poštnim

naslovom obcina@divaca.si.
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni elektronski na-

slov, redno pregleduje sprejemna pisarna Občine Divača.

2
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 12/2003
Divača, dne 9. januarja 2003.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

150. Odlok o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2003

Občinski svet občine Dobrova – Polhov Gradec je na
podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99, 70/00 in 51/02) in 32. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) na seji
dne 3. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dobrova – Polhov Gra-

dec za leto 2003, vendar najdlje do 31. 3. 2003 se financi-
ranje javne porabe v Občini Dobrova – Polhov Gradec zača-
sno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Dobrova –
Polhov Gradec za leto 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti

toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v
istem obdobju prejšnjega proračunskega leta.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2002
in začete v letu 2002.
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4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Dobrova – Polhov Gradec za
leto 2003.

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

dnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 015-03-0019/2003
Dobrova, dne 3. januarja 2003.

Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec

Lovro Mrak, u.d.v.i. l. r.

GORNJI PETROVCI

151. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Gornji Petrovci za leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) in 33. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
ter 30. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 26/99) je župan Občine Gornji Petrovci dne 27. 12.
2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Gornji Petrovci za leto 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gornji Petrovci za leto

2003, se financiranje funkcij Občine Gornji Petrovci ter
njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, za-
časno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Gornji Petrov-
ci za leto 2002 in za iste programe, kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja

največ 3 mesece, to je do 31. 3. 2003.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.

Št. 411-01/03-38
Gornji Petrovci, dne 27. decembra 2002.

GRAD

152. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na
vodooskrbnem območju Občine Grad in
ukrepih za zavarovanje vodnih virov

Na podlagi določil 16. in 19. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 ter 7. in 18. člena
statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in
24/01) je Občinski svet občine Grad na 34. redni seji dne
19. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o varstvenih pasovih vodnih virov

na vodooskrbnem območju Občine Grad
in ukrepih za zavarovanje vodnih virov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa varovanje vodnega vira pred onesna-

ženjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neopo-
rečnost, kakovost vode in vodni režim na vodooskrbnem
območju Občine Grad ter varstvene ukrepe za naslednje
vodne vire:

– vodni vir št.: 4 (Rankova graba A.Š. 91 – Mačkovci),
– vodni vir št.: 11 (Ažija – Dolnji Slaveči),
– vodni vir št.: 12 (Od Štampara do Šinka – Grad),
– vodni vir št.: 12a (Od Štampara – Grad),
– vodni vir št.: 14 (Ferkova gasa – Dolnji Slaveči),
– vodni vir št.: 16 (Zbirališče mleka – Kruplivnik).

2. člen
Meje varstvenih pasov so določene z dokumentacijo:
– Geološkega zavoda Slovenije, oddelek za hidrogeo-

logijo, pod št.: K-II-30 d/c – 1/1132, z dne 16. 5. 2002 za
vodne vire na vodooskrbnem območju Občine Grad.

3. člen
Varstvena območja vodnega vira so razdeljena na pa-

sove:
1. prvi varstveni pas, najožji varstveni pas z najstrožjim

režimom varovanja (območje zajema) (I.),
2. drugi varstveni pas, ožji varstveni pas z strogim reži-

mom varovanja (II.).
Za vodni vir št.: 4 (Rankova graba A.Š. 91 – Rankova

graba) obsega:
– varstveni pas (I.) 10 m okrog zajetja št.: 4,
– varstveni pas (II.) sega gorvodno 170 m, bočno po

50 m od zajetja št.: 4 in sega do površinske razvodnice od
koder voda še teče proti vodnemu viru.

Za vodni vir št.: 11 (Ažija – Dolnji Slaveči) obsega:
– varstveni pas (I.) 10 m okrog zajetja št.: 11,
– varstveni pas (II.) je združen z zajetjem št.:14 in sega

400 m gorvodno, bočno po 50 m od zajetja št.: 11 in in
sega do površinske razvodnice od koder voda še teče proti
vodnemu viru.

Za vodni vir št.: 12 (Od Štampara do Šinka – Grad)
obsega:

– varstveni pas (I.) 10 m okrog zajetja št.: 12,
– varstveni pas (II.) je združen z varstvenimi pasovi

zajetij št.: 2 in 12a. Sega 350 m gorvodno, po 250 m
bočno od zajetij št.: 2, 12 in 12a in sega do površinske
razvodnice od koder voda še teče proti vodnemu viru.

Za vodni vir št.: 12a (Od Štampara – Grad) obsega:
– varstveni pas (I.) 10 m okrog zajetja št.: 12a,
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– varstveni pas (II.) je združen z varstvenimi pasovi
zajetij št.: 2 in 12. Sega 350 m gorvodno, po 250 m bočno
od zajetij št.: 2, 12 in 12a in sega do površinske razvodnice
od koder voda še teče proti vodnemu viru.

Za vodni vir št.: 14 (Ferkova gasa – Dolnji Slaveči)
obsega:

– varstveni pas (I.) 10 m okrog zajetja št.: 14,
– varstveni pas (II.) je združen z zajetjem št.:11 in sega

250 m gorvodno, bočno po 200 m od zajetja št.: 14 in in
sega do površinske razvodnice od koder voda še teče proti
vodnemu viru.

Za vodni vir št.: 16 (Zbirališče mleka – Kruplivnik) ob-
sega:

– varstveni pas (I.) 10 m okrog zajetja št.: 16,
– varstveni pas (II.) sega 400 m gorvodno, bočno po

250 m os zajetja št.: 16 in sega do površinske razvodnice
od koder voda še teče proti vodnemu viru.

4. člen
Za vsak poseg v varstveni pas vodnih virov, ki bi lahko

vplival na spremembo lastnosti podtalnice je potrebno so-
glasje pristojne inštitucije.

II. VARSTVENI PASOVI IN UKREPI

1. Prvi varstveni pas, najožji varstveni pas z najstrožjim
režimom varovanja (območje zajema) (I.)

5. člen
V pasu z najstrožjim režimom varovanja veljajo nasled-

nje določbe:
1. Varstveni pas najstrožjega režima mora biti omejen z

zaščitno in zeleno ograjo s potrebnimi opozorilnimi znaki.
2. V najožjem varstvenem pasu je dovoljena izključno

le dejavnost namenjena oskrbi s pitno vodo.
3. Zemljišče, na katerem se gradijo objekti za preskr-

bo z vodo, mora biti last upravljavca vodovoda (zajetja).
4. Dostop na območje varstvenega pasu z najstrožjim

režimom varovanja je dovoljen le osebam upravljavca, in-
špektorjem, policistom ter strokovnim delavcem za kontrolo
in spremljanje kvalitete pitne vode in le izjemoma obiskoval-
cem pod vodstvom oseb upravljavca vodovodnih objektov.

5. Objekti v coni najstrožjega režima morajo biti zgraje-
ni iz materialov, ki imajo stabilne fizikalno-kemijske lastnosti.

6. Nepohodne površine se posejejo s travo. Ne smejo
se saditi drevesa z globokimi koreninami. Prepovedana je
uporaba kakršnih koli fitomedicinskih sredstev.

7. Uskladiščenje in dovoz naftnih derivatov in drugih
nevarnih snovi na površino najstrožjega režima ni dovoljeno.

8. V coni najstrožjega režima so dovoljene le interne
poti, ki niso namenjene prometu.

2. Drugi varstveni pas, ožji varstveni pas s strogim
režimom varovanja (II.)

6. člen
Ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja je na-

menjen neposredni zaščiti vodnega vira pred onesnaževa-
njem in v tem primeru tudi zaščiti toka podzemne vode proti
črpališčem (zajetjem).

V pasu z strogim režimom varovanja veljajo naslednje
določbe:

1. Gradnja stanovanjskih in gospodarskih poslopij je
dovoljena le za nadomestitev obstoječih objektov.

2. Gradnja stanovanjskih in gospodarskih poslopij je
dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje fekalnih

vod v neprepustno greznico ali s kanalizacijo izven varstve-
nega pasu.

3. Obstoječe greznice je potrebno zatesniti ali odvajati
fekalne odpadne vode izven varstvenega pasu.

4. Gradbišča morajo biti tako organizirana, da je one-
snaženje podzemne vode onemogočeno. Taka organizacija
gradbišča mora biti obdelana v projektni dokumentaciji.

5. Mehanizacija gradbišč naj ima predvsem električni
pogon.

6. Delavnice in ploščadi za popravilo strojev morajo
imeti neprepustno oblogo in morajo zadržati morebitno razli-
tje nevarne snovi, ali pa morajo biti izven II. varstvenega
pasu.

7. Skladišče tekočih naftnih derivatov na gradbišču ni
dovoljeno.

8. Organiziran mora biti odvoz odpadnih olj.
9. Vsako ponikovanje odpadnih olj in drugih tekočih

naftnih derivatov je prepovedano.
10. Začasni sanitarni objekti gradbišč morajo imeti za-

prt sistem.
11. Gradnja skladišč nafte, tekočih naftnih derivatov in

drugih nevarnih snovi ni dovoljena. Dovoljene so le cisterne
za individualno ogrevanje.

12. Izkop gramoza ni dovoljen.
13. Kakršnikoli posegi, ki bi spremenili režim odtoka

podzemne vode niso dovoljeni.
14. Gradnja naftovoda ni dovoljena.
15. Dejavnost, ki porabi za delovanje ali pogon veliko

tekočih naftnih derivatov ni dovoljena.
16. V kmetijstvu ni dovoljena uporaba biocidov na osno-

vi svinca, živega srebra, arzena, kloriranih ogljikovodikov,
cianovodikove kisline, fenola, krezola in drugih podzemni
vodi škodljivih snovi.

17. Uporaba gnojnice in gnojevke je prepovedana.
18. Uporaba mineralnih gnojil na travinju od 15. 10. do

1. 2. in na drugih zemljiščih od 1. 10. do 15. 2. ni dovolje-
na.

19. Prepovedano je preoravanje trajnega travinja.
20. Gnojišča morajo biti urejena tako, da ni možnosti

ponikovanja in prelivanja gnojnice v podzemno vodo.
21. Odlaganje odpadkov ni dovoljeno. Obstoječa odla-

gališča je potrebno sanirati.
22. Odlaganje odpadnih in čistilnih blat ni dovoljeno.
23. Gradnja ponikovalnic za odpadno vodo ni dovolje-

na.
24. Gradnja novih vodnjakov in uporaba podzemne

vode v druge namene ni dovoljena.
25. Gradnja cest ni dovoljena.
26. Vsak tranzitni promet z nafto, tekočimi naftnimi

derivati in drugimi nevarnimi snovmi je prepovedan. Izjemo-
ma je dovoljen tranzitni promet z nafto, tekočimi naftnimi
derivati in nevarnimi snovmi s tem, da je na nezaščitenih ali
neustrezno zaščitenih cestah hitrost omejena na 40 km/h.

III. OPREDELITEV POJMOV

1. Nečista obrt in industrija

7. člen
Nečisti industrija in obrt po tem odloku sta tisti, ki

uporabljata vodo in jo onesnažujeta bolj, kakor dovoljuje
obstoječa zakonodaja ali s svojimi zračnimi emisijami one-
snažujeta okolje z nevarnimi snovmi, katere s padavinami
pronicajo v podzemno vodo ali predstavljajo veliko potenci-
alno nevarnost za podzemno vodo zaradi surovin, katere
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uporabljata. Presojo o tem, katera obrt in industrija je neči-
sta poda pristojna inštitucija.

2. Nevarne snovi

8. člen
Za nevarne snovi po tem odloku se smatrajo tiste, ki jih

predvideva obstoječa zakonodaja. Dokončno presojo o tem,
katera snov je nevarna za podzemno vodo poda pristojna
inštitucija.

3. Zaščita cest

9. člen
Za zaščito cest je potrebno:
– neprepustno cestišče, običajna odbojna ograja ali

enakovreden visok robnik, neprepustna brežina, neprepu-
stna koritnica, 2 m širok neprepusten pas nagnjen proti
koritnici, maščobniki in neprepustna kanalizacija,

– ponikovanje padavinske vode s cestišča ni dovo-
ljeno.

4. Zaščita pred nafto, naftnimi derivati in nevarnimi
snovmi

10. člen
V primeru gradnje skladišč za nafto, naftne derivate in

nevarne snovi na območju varstvenih pasov je potrebno
upoštevati predpise za zaščito pred nafto, naftnimi derivati
in nevarnimi snovmi ter na način izvedbe zaščite pridobiti
soglasje pristojnih inšpekcijskih služb ter upravljavca vodo-
voda (zajetij).

5. Regulacijska dela

11. člen
Regulacijska dela na rekah in potokih v območju var-

stvenih pasov vodnega vira ne smejo znižati gladine pod-
zemne vode in ne poslabšati pogojev infiltracije v vodono-
snik.

Za vsa regulacijska dela na vodotokih v območju var-
stvenih pasov vodnega vira je potrebno predhodno soglasje
pristojnih in pooblaščenih institucij.

IV. OSTALI POGOJI

12. člen
Za vse posege, navedene v 6. členu tega odloka mora

investitor pridobiti mnenje in soglasje od upravljavca vodo-
voda.

Pred izdajo dovoljenja za kakršenkoli poseg je potre-
bno pridobiti tudi soglasje pristojne zdravstvene inšpekcije.

Za vsak poseg posebej je potrebno izdelati ustrezno
strokovno podlago (lokacijsko dokumentacijo, izvedbeni na-
črt, načrt sanacije ipd.), v katerem se morajo analizirati vsi
možni vplivi predvidenega posega.

Po potrebi je potrebno za vsak poseg, pri katerem se
pričakujejo negativni vplivi na podtalje, pred izdajo dovolje-
nja izdelati presojo vplivov na okolje.

13. člen
Meja varstvenih pasov se spremeni, če se spremeni

režim izkoriščanja podzemne vode, izvrši nadaljnja razširitev
vodooskrbnih objektov ali če se pokaže potreba po večji
zaščiti podzemne vode.

V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
Za vzdrževanje režima v varstvenem pasu je odgovoren

upravljavec vodovoda.
Upravljavec vodovoda mora nenehno skrbeti za siste-

matičen pregled in analizo vode v skladu s pravilnikom o
higienski neoporečnosti vode in ob sumljivih pojavih obve-
stiti zdravstveno inšpekcijo.

15. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo

pristojne inšpekcijske službe, občinska nadzorna služba in
upravljavec vodovoda.

16. člen
Pristojna inšpekcijska služba lahko izda prepoved za

opravljanje določene dejavnosti izven varovalnega pasu, če
se pokaže, da bi lahko taka dejavnost škodljivo vplivala na
kvaliteto in higiensko neoporečnost vode.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 150.000 SIT se

kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki krši določila 5. in
6. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ter posameznik, ki
krši določila 5. in 6. člena tega odloka.

Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z
opustitvijo varstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren
in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odpravo
škode.

18. člen
Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo nji-

hovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.
Lastniki oziroma upravljavci objektov in zemljišč morajo

prilagoditi razmere zahtevam tega odloka v prvem varstve-
nem pasu v roku šestih mesecev, v drugem varstvenem
pasu pa v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.

19. člen
Stroške izvedbe sanacije v skladu s potrebnimi sana-

cijskimi deli po sanacijskem programu in predlogu uprav-
ljavca zagotavlja lastnik vodovoda, razen v primeru, ko je
ugotovljen povzročitelj škode po 17. členu tega odloka.

Upravljavec vodovoda naloži sanacijo povzročitelju ško-
de. V primeru, da povzročitelj škode naložene sanacije ne
izvede v 30 dneh od naložitve, izvede sanacijo upravljavec
vodovoda na stroške lastnika vodovoda.

20. člen
V primerih ko lastniki oziroma upravljavci objektov in

zemljišč v vodooskrbnem območju utemeljeno ne morejo
zagotoviti prilagoditev razmer zahtevam tega odloka, zago-
tovi del stroškov oziroma stroške za sanacijo zatečenega
stanja v skladu s sanacijskim programom upravljavec vo-
dovoda.

21. člen
Če bo z ukrepi iz 5. in 6. člena tega odloka povzroče-

na škoda oziroma izguba zaradi omejitev v kmetijski pridela-
vi, ima prizadeti lastnik kmetijskega zemljišča pravico do
nadomestila po splošnih predpisih o odškodnini.
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Nadomestilo je dolžan poravnati lastnik vodovoda ozi-
roma zajetij, katerih zaledje je s tem odlokom zaščiteno.

22. člen
Vsi lokacijski postopki, začeti v vodooskbnih območjih

(pasovih) pred sprejetjem tega odloka se nadaljujejo v skla-
du s pogoji zaščite, ki je predvidena v varstvenem pasu, v
katerem se nahaja lokacija.

23. člen
Upravljavec zajetij je dolžan spremljati spremembe stro-

kovne metodologije določevanja varstvenih pasov in ukre-
pov ter zakonodaje s področja varovanja vodnih virov in
predlagati lastniku ustrezne spremembe tega odloka.

24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 634/2002
Grad, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

GROSUPLJE

153. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Grosuplje – naselje

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) in 8. člena odloka o občinskih
cestah (Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet občine
Grosuplje na 41. redni seji dne 25. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje

– naselje

I
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na

zemljiščih:
– parc. št. 2221/6, pot v izmeri 11 m2,
– parc. št. 2221/11, pot v izmeri 75 m2,
– parc. št. 2221/12, pot v izmeri 101 m2, pripisane pri

vl. št. 777,
– parc. št. 813/1, pot v izmeri 59 m2, pripisane pri vl.

št. 775.

II
Lastninska pravica na zemljiščih iz 1. točke tega sklepa

se vpiše za Občino Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Grosuplju.

Št. 46500-011/01
Grosuplje, dne 25. septembra 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

KAMNIK

154. Poročilo o izidu volitev župana Občine
Kamnik

Občinska volilna komisija občine Kamnik je skladno s
107. in 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) na
podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so ugotovili izid glaso-
vanja za volitve župana – drugi krog, ugotovila rezultate
glasovanja in daje

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Kamnik

Na volitvah župana Občine Kamnik – drugi krog, ki so
bile dne 1. 12. 2002 je od 20.899 volilnih upravičencev, ki
so vpisani v volilne imenike, skupaj glasovalo 14.188 voliv-
cev.

Volilna udeležba je bila 67,89%. Neveljavnih glasovnic
je bilo 523. S potrdilom ni glasoval nihče. Kandidata za
župana Občine Kamnik sta dobila naslednje število glasov:

1. Anton Tone Smolnikar 10.128 glasov – 74,15% vseh
veljavnih glasovnic,

2. Demitrij Perčič 3.531 glasov – 25,85% vseh veljav-
nih glasovnic.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je večino vseh
veljavnih glasov dobil kandidat Anton Tone Smolnikar.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je za župana
Občine Kamnik izvoljen Anton Tone Smolnikar.

Št. 00601-1/2002-3/1
Kamnik, dne 2. decembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Kamnik
Janez Jeglič, univ. dipl. prav. l. r.

Člani:
Majda Kovačič l. r. - namestnica člana
Jožef Jelen l. r. - namestnik člana
Milan Windschnurer l. r. - namestnik člana

155. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta občine Kamnik

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Kamnik

Občinska volilna komisija občine Kamnik je na seji dne
12. 11. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta občine Kamnik:

I
Od skupnega števila volivcev z območja Občine Kam-

nik 20879 jih je skupaj glasovalo po volilnem imeniku
15394. S potrdilom ni glasoval nihče. Volilna udeležba je
73,73%.

Posamezne liste kandidatov so v Občini Kamnik sku-
pno dobile naslednje število glasov:
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Glasov % glasov Št. Ime liste

4477 31,0 1 Liberalna demokracija Slovenije
1056 7,3 2 Demokratična stranka upokojencev Slovenije
1051 7,3 3 Zeleni Slovenije – OO Kamnik
702 4,9 4 Obrtno podjetniška lista
102 0,7 5 NPS – Naprej Slovenija
1848 12,8 6 N.Si–Nova Slovenija–Krščanska ljudska stran-
ka
982 6,8 7 Slovenska ljudska stranka
1998 13,9 8 Socialdemokratska stranka Slovenije
1191 8,3 9 Stranka mladih Slovenije - SMS
1015 7,0 10 Združena lista socialnih demokratov

14422 100,0 Skupaj

II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
je v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov po sistemu
navadnega (Hareovega) količnika direktno podeljeno 10
mandatov:

Volilna enota št. 1
Število mandatov v volilni enoti je 6
Količnik: 574.000000

Glas. % glas. Mand. % ostan. Št. Ime liste

839 24.4 1 46.2 1 Liberalna demokracija Slovenije
332 9.6 0 57.8 2 Demokratična stranka upokojencev
209 6.1 0 36.4 3 Zeleni Slovenije
179 5.2 0 31.2 4 Obrtno podjetniška lista
54 1.6 0 9.4 5 NPS – Naprej Slovenija
536 15.6 0 93.4 6 N.Si – Nova Slovenija
427 12.4 0 74.4 7 Slovenska ljudska stranka
461 13.4 0 80.3 8 Socialdemokratska stranka Slovenije
251 7.3 0 43.7 9 SMS – Stranka mladih Slovenije
156 4.5 0 27.2 10 Združena lista socialnih demokratov

3444 1 Skupaj

Volilna enota št. 2
Število mandatov v volilni enoti je 6
Količnik: 504.000000

Glas. % glas. Mand. % ostan. Št. Ime liste

784 25,9 1 55,6 1 Liberalna demokracija Slovenije
205 6,8 0 40,7 2 Demokratična stranka upokojencev
191 6,3 0 37,9 3 Zeleni Slovenije
138 4,6 0 27,4 4 Obrtno podjetniška lista
48 1,6 0 9,5 5 NPS – Naprej Slovenija
481 15,9 0 95,4 6 N.Si – Nova Slovenija
216 7,1 0 42,9 7 Slovenska ljudska stranka
564 18,7 1 11,9 8 Socialdemokratska stranka Slovenije
270 8,9 0 53,6 9 SMS – Stranka mladih Slovenije
127 4,2 0 25,2 10 Združena lista socialnih demokratov

3024 2 Skupaj

Volilna enota št. 3
Število mandatov v volilni enoti je 7
Količnik: 477.000000

Glas. % glas. Mand. % ostan. Št. Ime liste

1149 34,4 2 40,9 1 Liberalna demokracija Slovenije
213 6,4 0 44,7 2 Demokratična stranka upokojencev

Glas. % glas. Mand. % ostan. Št. Ime liste

273 8,2 0 57,2 3 Zeleni Slovenije
137 4,1 0 28,7 4 Obrtno podjetniška lista
327 9,8 0 68,6 6 N.Si – Nova Slovenija
157 4,7 0 32,9 7 Slovenska ljudska stranka
431 12,9 0 90,4 8 Socialdemokratska stranka Slovenije
338 10,1 0 70,9 9 SMS – Stranka mladih Slovenije
314 9,4 0 65,8 10 Združena lista socialnih demokratov

3339 2 Skupaj

Volilna enota št. 4
Število mandatov v volilni enoti je 10
Količnik: 461.500000

Glas. % glas. Mand. % ostan. Št. Ime liste

1705 36,9 3 69,4 1 Liberalna demokracija Slovenije
306 6,6 0 66,3 2 Demokratična stranka upokojencev
378 8,2 0 81,9 3 Zeleni Slovenije
248 5,4 0 53,7 4 Obrtno podjetniška lista
504 10,9 1 9,2 6 N.Si – Nova Slovenija
182 3,9 0 39,4 7 Slovenska ljudska stranka
542 11,7 1 17,4 8 Socialdemokratska stranka Slovenije
332 7,2 0 71,9 9 SMS – Stranka mladih Slovenije
418 9,1 0 90,6 10 Združena lista socialnih demokratov

4615 5 Skupaj

Mandati (direktni) podeljeni v volilnih enotah na podlagi
navadnega (Hareovega) količnika pripadajo naslednjim li-
stam kandidatov:

VOLILNA ENOTA ŠT. 1 V tej volilni enoti pripada en
direktni mandat LDS

VOLILNA ENOTA ŠT. 2 V tej volilni enoti pripada en
direktni mandat LDS in en direktni mandat SDS.

VOLILNA ENOTA ŠT. 3 V tej volilni enoti pripadata dva
direktna mandata LDS

VOLILNA ENOTA ŠT. 4 V tej volilni enoti pripadajo trije
direktni mandati LDS, en mandat N.Si in en mandat SDS

Skupaj deset direktnih mandatov.

III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se

preostali mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah
razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, odda-
nih za istoimenske liste v vseh volilnih enotah.

Ob upoštevanju seštevkov glasov, ki so jih dobile istoi-
menske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
29 (D’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih količnikov na-
slednje:

D’Hondtov

Z. št. Količnik Št. liste Ime liste

1 4477.00 1 Liberalna demokracija Slovenije
2 2238.50 1 Liberalna demokracija Slovenije
3 1998.00 8 Socialdemokratska stranka Slovenije
4 1848.00 6 N.Si Nova Slovenija
5 1492.33 1 Liberalna demokracija Slovenije
6 1191.00 9 SMS Stranka mladih Slovenije
7 1119.25 1 Liberalna demokracija
8 1056.00 2 DESUS Demokratična stranka upokojencev
9 1051.00 3 Zeleni Slovenije
10 1015.00 10 Združena lista socialnih demokratov
11 999.00 8 Socialdemokratska stranka Slovenije
12 982.00 7 SLS Slovenska ljudska stranka
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Z. št. Količnik Št. liste Ime liste

13 924.00 6 N.Si Nova Slovenija
14 895.40 1 Liberalna demokracija Slovenije
15 746.17 1 Liberalna demokracija Slovenije
16 702.00 4 Obrtno podjetniška lista
17 666.00 8 Socialdemokratska stranka Slovenije
18 639.57 1 Liberalna demokracija Slovenije
19 616.00 6 N.Si Nova Slovenija
20 595.50 9 SMS Stranka mladih Slovenije
21 559.63 1 Liberalna demokracija Slovenije
22 528.00 2 DESUS Demokratična stranka upokojencev
23 525.50 3 Zeleni Slovenije
24 507.50 10 Združena lista socialnih demokratov
25 499.50 8 Socialnodemokratska stranka Slovenije
26 497.44 1 Liberalna demokracija Slovenije
27 491.00 7 SLS Slovenska ljudska stranka
28 462.00 6 N.Si Nova Slovenija
29 447.70 1 Liberalna demokracija Slovenije

Upoštevane so vse liste, ker kandidirajo v več kot eni
volilni enoti.

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Kamnik dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika
med številom mandatov izračunanih po prej navedenem si-
stemu in številu mandatov, ki so jih istoimenske liste že
dobile v volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilnih enotah:

Predlagatelj Volilna enota

Mandat SMS 4
Mandat DESUS 4
Mandat ZELENI 4
Mandat ZLSD 4
Mandat SLS 1
Mandat N.Si 2
Mandat Obrtno podj. lista 4
Mandat SDS 3
Mandat N.Si 1
Mandat SMS 3
Mandat LDS 2
Mandat DESUS 1
Mandat ZELENI 3
Mandat ZLSD 3
Mandat SDS 1
Mandat LDS 1
Mandat SLS 2
Mandat N.Si 3
Mandat LDS 2

IV
Občinska volilna komisija ugotavlja, da nihče od kandi-

datov ni dobil zadostne večine preferenčnih glasov volilcev,
ki so glasovali za listo, zato so izvoljeni kandidati po vrstnem
redu na listah kandidatov.

Člani Občinskega sveta občine Kamnik, izvoljeni na
rednih volitvah dne 10. 11. 2002 so:

Lista kandidatov Volilna enota

1. Marjan Semprimožnik, rojen 8. 7. 1970,
Motnik 17 LDS 1

Lista kandidatov Volilna enota

2. Gregor Koncilja, rojen 13. 6. 1967,
Cesta treh talcev 8b, Kamnik LDS 2
3. Valentin Zabavnik, rojen 4. 1. 1953,
Košiše 16 SDS 2
4. Branislav Golubovič, rojen 10. 8. 1969,
Klavčičeva 5, Kamnik LDS 3
5. Nuša Mojca Svete, rojena 23. 4. 1957,
Matije Blejca 2, Kamnik LDS 3
6. Demitrij Perčič, rojen 19. 12. 1963,
Tunjiška 2/a, Kamnik LDS 4
7. Olaf Grbec, rojen 7. 11. 1960,
Pot na Poljane 6, Kamnik LDS 4
8. Klavdij Koderman, rojen 15. 8. 1963,
Šutna 76, Kamnik LDS 4
9. Marjeta Humar, rojena 11. 2. 1946,
Žale 4/a, Kamnik N.Si 4
10. Janez Repanšek, rojen 3. 4. 1956,
Kolodvorska 3, Kamnik SDS 4
11. Matjaž Pogačar, rojen 21. 1. 1959,
Stiasnyeva 12 SMS 4
12. Gordan Ambrožič Malenšek, rojen 11. 1. 1935,
Kettejeva 5 DESUS 4
13. Daniel Kovačič, rojen 20. 11. 1940,
Prisojna 22 ZELENI 4
14. Tatjana Sonja Rot Djalil, rojena 5. 9. 1947,
Zikova 1 ZLSD 4
15. Anton Hočevar, rojen 24. 1. 1950,
Hruševska 1a SLS 1
16. Primož Stele, rojen 27. 3. 1078,
Tunjiška mlaka 9e N.Si 2
17. Mihael Resnik, rojen 28. 9. 1951,
Maistrova 32 Obrtno podj lista 1
18. Dušan Štrajhar, rojen 24. 11. 1956,
Pibernikova 19, Šmarca SDS 3
19. Janez Leskovec, rojen 19. 12. 1971,
Vrhpolje 179 N.Si 1
20. Aleš Zobavnik, rojen 15. 11. 1973,
Nožiška 9 SMS 3
21. Marko Kemperl, rojen 29. 12. 1965,
Krivčevo 8 LDS 2
22. Anton Rajsar, rojen 9. 1. 1958,
Šmartno 26 a DESUS 3
23. Esma Raković, rojena 1. 3. 1957,
Klavčičeva 13 ZELENI 3
24. Borut Žagar, rojen 25. 6. 1982,
Stegne 22 ZLSD 2
25. Franci Spruk, rojen 9. 4. 1963, Hrib 11,
Kamnik SDS 1
26. Iztok Debevec, rojen 21. 12. 1962,
Oševek 6 LDS 1
27. Franc Pogačnik, rojen 21. 3. 1955,
Godič 55 SLS 2
28. Vilko Dobovšek, rojen 30. 10. 1955,
Ljubljanska 29 N.Si 3
29. Zvonko Cvek, rojen 16. 5. 1950,
Županje njive 18a LDS 4

Sestavni del poročila so tudi računalniški izpisi, iz kate-
rih je razvidna volilna udeležba skupaj za Občino Kamnik in
ločeno po posameznih volilnih enotah ter voliščih, število
volivcev, ki so vpisani v volilne imenike, število oddanih,
število neveljavnih in veljavnih glasov ter število glasov, ki jih
je dobila posamezna lista kandidatov ter skupno število pre-
ferenčnih glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati.



Stran 192 / Št. 5 / 17. 1. 2003 Uradni list Republike Slovenije

Št. 00607-2/2002-3/1
Kamnik, dne 18. novembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Kamnik
Janez Jeglič, univ. dipl. prav. l. r.

Člani:
Andrej Dovič l. r.
Jože Semprimožnik l. r.
Franci Klobčar l. r.

156. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Kamnik

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
je Občinska volilna komisija dne 12. 11. 2002 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti

na območju Občine Kamnik

V svete KS na območju Občine Kamnik so izvoljeni
naslednji kandidati:

Krajevna skupnost Črna
1. Jakob Golob, roj. 24. 2. 1965, Zavrh 1, elektrikar,

voznik-vzdržev.
2. Marija Hribar, roj. 15. 9. 1945, Kališe 11, kmet,

gospodinja
3. Jolanda Pavlovič, roj. 3. 1. 1964, Gozd 36A, pro-

dajalka
4. Maks Omerzo, roj. 24. 9. 1976, Gozd 24, mizar
5. Branka Tomc, roj. 23. 6. 1954, Gozd 38, delavka
6. Stanko Pavlin, roj. 12. 11. 1964, Potok v Črni 8,

voznik
7. Vida Romšak, roj. 20. 6. 1955, Potok v Črni 5A, ek.

teh., upokoj.
8. Marjan Burja, roj. 2. 2. 1958, Potok v Črni 6A,

delavec, varnostnik
9. Frančišek Popit, roj. 18. 10. 1950, Podstudenec

16A, ek. teh. trg. potnik
10. Andrej Podbevšek, roj. 14. 12. 1952, Žaga 4, str.

ključavn., prod.
11. Marko Kemperl, roj.29. 12. 1965, Krivčevo 8,

stroj. teh., zavarov. zast.
Udeležba na volitvah: 69%

Krajevna skupnost Duplica
1. Marjan Jerman, roj. 10. 4. 1963, Ljubljanska 47,

kmet. teh., kmet
2. Jože Resnik, roj. 23. 7. 1959, Jakopičeva 26, PTT

prometnik, referent
3. Stane Osolnik, roj. 4. 2. 1956, Ljubljanska c. 21C,

Črkoslikar
4. Franc Orešnik, roj. 25. 10. 1955, Jamova 2, rad.

inž.
5. Drago Kolar, roj. 20. 2. 1965, Groharjeva 4, poli-

cist
6. Darja Pirš, roj. 19. 1. 1973, Bazoviška 7, inž. lesar-

stva, strok. sodel.
7. Branislav Golubovič, roj. 10. 8. 1969, Klavčičeva 5,

v. upr. del., nam. dir.

8. Dušan Virijant, roj. 5. 2. 1966, Bakovniška 12,
elek., vzdrž. rač. opreme

9. Karmen Belina, roj. 28. 9. 1966, Mat. Blejca 14,
administratorka

10. Gita Slovša, roj. 25. 10. 1960, Mat. Blejca 2, ek.
teh., poslovodkinja

11. Bogdan Pogačar, roj. 20. 8. 1979, Bakovnik 7,
str. tehnik, študent

Udeležba na volitvah: 68%

Krajevna skupnost Godič
1. Darja Romšak, roj. 25. 10.1972, Godič 15A, delav-

ka
2. Franci Griljc, roj. 4. 2. 1966, Godič 8, prof. telesne

vzgoje
3. Uroš Uranič, roj. 2. 6.1973, Godič 4, elektrotehnik,

serviser
4. Jože Klemenc, roj. 7. 10. 1967, Godič 69, elektri-

kar
5. Igor Alpner, roj. 31. 10. 1968, Godič 45A, elektro-

tehnik, serviser
6. Matjaž Lanišek, roj. 13. 9. 1966, Godič 65H, turis.

teh., komercialist
7. Igor Uršič, roj. 11. 3. 1960, Godič 81F, elektroinže-

nir, projektant
8. Ciril Grkman, roj. 28. 7. 1952, Godič 75, mizar
9. Janko Zore, roj. 6. 7. 1962, Godič 80G, orodjar,

komercialist
10. Miro Spruk, roj. 22. 4. 1961, Brezje 11, gradbeni

tehnik, delovodja
11. Benedikt Zvržina, roj. 21. 3. 1958, Brezje 1B,

ključavn., vzdrževalec
Udeležba na volitvah: 74%

Krajevna skupnost Kamnik - center
1. Emil Grzinčič, roj. 20. 4. 1948, Tunjiška 14, klju-

čavničar
2. Srečko Rozman, roj. 11. 10. 1952, Žale 15, gradbi-

nec
3. Marija Potočnik Štupar, roj. 15. 8. 1957, Košiše 23
4. Blaž Erman, roj. 26. 12. 1974, Samostanska 5,

programer
5. Matevž Bergant, roj. 29. 9. 1962, Japljeva 6, statik
6. Peter Bertoncelj, roj. 12. 4. 1935, Glavni trg 4, str.

teh., upokojenec
7. Franc Osolnik, roj. 28. 1. 1950, Streliška 12A, ban-

čnik
8. Janez Repanšek, roj. 3. 4. 1956, Kolodvorska 3,

lesarski tehnik
9. Miha Pregl, roj. 14. 9. 1951, Zaprice 3, rezkalec,

vzd. teks. naprav
Udeležba na volitvah: 83%

Krajevna skupnost Kamniška Bistrica
1. Boštjan Močnik, roj. 20. 7. 1973, Zakal 13, mizar,

delavec v proizv.
2. Mihael Grilc, roj. 27. 9. 1966, Zakal 8, pečar, delo-

vodja
3. Janez Čevka, roj. 26. 6. 1947, Bistričica 10, stru-

gar
4. Bojan Pavlič, roj. 24. 3. 1956, Stahovica 30A,

natakar, voznik
5. Zdravko Bodlaj, roj. 24. 5. 1954, Županje njive 12,

avtoklepar
6. Franc Zavolovšek, roj. 13. 12. 1970, Žup. njive 4,

delavec, pleskar
7. Franc Osolin, roj. 27. 5. 1953, Sp. Stranje 20,

skladiščnik
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8. Nevenka Kregar, roj. 7. 10. 1958, Stolnik 16, pro-
gra., posl. manipulant

9. Miran Škrtič, roj. 6. 3. 1971, Sp. stranje 33, kem.
teh., teh. v proizv.

10. Robert Zamljen, roj. 3. 8. 1971, Kregarjevo 15,
pek

11. Darko Griljc, roj. 13. 7. 1951, Zagorica 18, voznik
Udeležba na volitvah: 72%

Krajevna skupnost Mekinje
1. Sandi Burkeljca, roj. 4. 3. 1969, Jeranovo 3A, klju-

čavničar
2. Anton Iskra, roj. 21. 5. 1952, Podjelše 3, elektrote-

hnik
3. Tomislav Smolnikar, roj. 20. 12. 1960, Molkova pot

21, meh. telekomun.
4. Miroslav Petek, roj. 6. 9. 1943,Pot na Jeranovo 7,

lesarski tehnik
5. Branko Jašovec, roj. 2. 9. 1961, Cankarjeva 42,

lesarski tehnik
6. Nina Stankovič, roj. 22. 4. 1981, Cankarjeva 25,

študentka politolog.
7. Jernej Koncilja, roj. 24. 6. 1939, Drnovškova 1A,

elektroteh., upok.
Udeležba na volitvah: 70%

Krajevna skupnost Motnik
1. Marjan Semprimožnik, roj. 8. 7. 1970, Motnik 17,

stroj. teh., komercial.
2. Rafko Goltnik, roj. 7. 8. 1973, Motnik 5, mizar
3. Simonca Koželj, roj. 18. 2. 1971, Motnik 59, nata-

karica
4. Jožko Piskar, roj. 9. 1. 1960, Motnik 38, gradb.

teh., komercialist
5. Janko Podbregar, roj. 8. 12. 1960, Zg. Motnik 12,

kmet
6. Ivo Orehovec, roj.1. 1. 1953, Zg. Motnik 3, kmet
7. Bogomir Slapnik, roj. 9. 10. 1958, Bela 28, kmet
8. Jože Felicijan, roj. 7. 4. 1962, Bela 15, delavec
9. Marjan Pec, roj. 11. 2. 1952, Zajasovnik 12, kmet
Udeležba na volitvah: 73%

Krajevna skupnost Nevlje
1. Marko Baloh, roj. 13. 5. 1975, Vrhpolje 145, mizar,

monter
2. Joško Flerin, roj. 26. 3. 1960, Vrhpolje 240, zidar
3. Andrej Brecl, roj. 19. 2. 1976, Vrhpolje 109, stroj-

nik
4. Florjan Torkar, roj. 2. 8. 1938, Nevlje 33B, upoko-

jenec
5. Anton Spruk, roj. 14. 6. 1973, Nevlje 15F, monter

stav. poh.
6. Franc Skok, roj. 15. 9. 1977, Briše 5, tesar
7. Matej Štrajhar, roj. 14. 4. 1975, Tučna 1, komercia-

list
8. Bojan Zobavnik, roj. 18. 5. 1959, Oševek 3C, elek-

trikar
9. Aleš Klemen, roj. 16. 5. 1977, Soteska 109, raču-

novodja
10. Franc Končnik, roj. 26. 9. 1967, Poreber 17, de-

lavec
11. Sebastijan Romšak, roj. 20. 1. 1967, Hrib 9A,

delavec
Udeležba na volitvah: 78%

Krajevna skupnost Novi trg
1. Mirko Zore, roj. 6. 9. 1958, Perovo 4D, elektrote-

hnik, serviser

2. Viktor Smolnikar, roj. 2. 6. 1947, Lobodova 1, elek-
trikar

3. Miran Premelč, roj. 5. 6. 1957, Palovška 9, stroj.
teh.

4. Marjan Markelj, roj. 20. 6. 1955, Perkova 2, dr.
znanosti

5. Janez Sitar, roj. 5. 7. 1958, Perovo 2C, poslovodja
6. Andrej Rems, roj. 27. 11. 1951, Perkova 6, elektri-

kar
7. Bogdan Jamšek, 30. 3. 1959, Pot v rudnik 11, dipl.

inž., vodja inžen.
8. Leon Pirman, roj. 13. 9. 1957, Na bregu 34, gim-

naz. matur., direktor
9. Daniel Kovačič, roj. 20. 11. 1940, Prisojna pot 22,

org. dela, upokoj.
Udeležba na volitvah: 76%

Krajevna skupnost Perovo
1. Franc Pivk, roj. 29. 8. 1952, Zikova 4, nabavni

referent
2. Janez Prašnikar, roj. 8. 8. 1966, Livarska 5, stroj-

nik
3. Andrej Perčič, roj. 29. 11. 1947, Zikova 4, tapetnik
4. Helena Sterle, roj. 10. 1. 1949, Zikova 3, animator
5. Ladislav Kladnik, roj. 5. 7. 1959, Livarska 1, stroj.

inž.
6. Jože Hafner, roj. 11. 8. 1956, Zikova 2, voznik
7. Jože Sitar, roj. 10. 3. 1956, Kovinarska 8, tehnolog

vzdržev.
Udeležba na volitvah: 66%

Krajevna skupnost Podgorje
1. Branko Bremšak, roj. 5. 8. 1959, Podgorje 106B,

dipl. ek., dir. malopod.
2. Anton Golob, roj. 11. 5. 1961, Podgorje 81, strojni

ključ., kmet
3. Mirko Svetlin, roj. 11. 6. 1958, Podgorje 58, kmet
4. Mirko Mihelin, roj. 31. 12. 1971, Podgorje 94, klju-

čavničar
5. Franc Peterlin, roj. 28. 9. 1960, Podgorje 29A,

delavec, skladiščnik
6. Franc Golob, roj. 12. 12. 1959, Podgorje 81B, gr.

inž., inženiring
7. Janez Stražar, roj. 14. 2. 1944, Podgorje 12A, vo-

dja investicij
Udeležba na volitvah: 73%

Krajevna skupnost Pšajnovica
1. Stane Rokavec, roj. 28. 11. 1969, Pšajnovica 5,

avtoprevoznik
2. Janez Pestotnik, roj. 16. 8. 1970, Pšajnovica 6,

stroj. tehnik
3. Rado Žavbi, roj. 31. 12. 1957, Pšajnovica 4, avto-

prevoznik
4. Srečo Dacar, roj. 25. 10. 1975, Gabrovnica 5,

mizar
5. Roman Zalogar, roj. 15. 12. 1974, Gabrovnica 9,

avtoklepar
6. Alojzija Žavbi, roj. 31. 3. 1962, Laseno 3A, medi-

cinska sestra
7. Filip Žibert, roj. 24. 4. 1959, Mali Rakitovec 2A,

ključavničar
8. Robert Pestotnik, roj. 17. 7. 1974, Vel. Rakitovec 5,

delavec
9. Janez Lesjak, roj. 21. 6. 1972, Veliki Rakitovec 6,

delavec
Udeležba na volitvah: 79%
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Krajevna skupnost Sela
1. Franc Stehničar, roj. 26. 9. 1961, Sela 7, elektrikar
2. Marjan Mandekič, roj. 19. 5. 1964, Sela 10C, trgo-

vec
3. Andrej Drolc, roj. 28. 11. 1951, Markovo 2D, voznik
4. Alfred Poljanšek, roj. 3. 11. 1964, Markovo 2, klju-

čavničar
5. Franc Poljanšek, roj. 20. 11. 1962, Bela peč 6,

kmet
6. Janez Hribar, roj. 10. 8. 1964, Poljana 4, avtome-

hanik
7. Franc Sušnik, roj. 6. 10. 1967, Rožično 5, delavec
8. Milan Hribar, roj. 8. 4. 1955, Studenca 2A, delavec
9. Ivan Osolnik, roj. 19. 2. 1958, Znojile 6, mizar
10. Miha Hribar, roj. 20. 9. 1965, Žubejevo 2, monter
11. Franc Lesjak, roj. 17. 7. 1977, Trobelno 4, kmet
Udeležba na volitvah: 70%

Krajevna skupnost Srednja vas
1. Branko Hribar, roj. 11. 8. 1968, Sr. vas 14, strojni

teh.
2. Miroslav Burja, roj. 7. 2. 1945, Sr. vas 39, elektro-

mehanik
3. Janez Ahčin, roj. 26. 7. 1953, Loke 17, orodjar,

vzdrž. strojev
4. Janez Kališnik, roj. 30. 12. 1970, Loke 26, strojni

teh.
5. Janez Pavlič, roj. 27. 2. 1962, Potok 8, delavec
6. Bojan Tičar, roj. 15. 2. 1963, Snovik 6A, avtomeha-

nik
7. Igor Perčič, roj. 23. 2. 1956, Pirševo 6, stroj. tehnik
8. Jožef Drolc, roj. 12. 3. 1952, Vaseno 4, voznik
9. Peter Berlec, roj. 29. 6. 1959, Podhruška 6, kmet.

inž.
Udeležba na volitvah: 74%

Krajevna skupnost Šmarca
1. Tone Podbelšek, roj. 11. 5. 1957, Gornji log 22,

str. teh., vodja prod.
2. Rudi Veršnik, roj. 24. 7. 1950, Gornji log 16, eko-

nomist
3. Dušan Drolec, roj. 6. 9. 1958, Štajerska 1, inž.

stroj., tehn. direktor
4. Ivan Sekavčnik, roj. 14. 7. 1939, Grintovška 10, un.

dipl. inž., dir. invest.
5. Aleš Zobavnik, roj. 17. 6. 1951, Nožiška 9, prodaja-

lec
6. Zvonimir Kolenik, roj. 12. 3. 1958, Zelena pot 8,

inž. elekt., drž. uradnik
7. Matjaž Šporar, roj. 30. 12. 1960, Kamniška ul.

63A, inž. elektrotehnike
8. Rudolf Balantič, roj. 13. 4. 1943, Obrtniška 7, pek
9. Dušan Štrajhar, roj. 24. 11. 1956, Pibernikova 19,

vodov. inst., vzdržev.
Udeležba na volitvah: 78%

Krajevna skupnost Šmartno
1. Tomaž Petek, roj. 29. 8. 1970, Šmartno 7, prodaja-

lec, poslovodja
2. Danilo Dolar, roj. 8. 2. 1977, Šmartno 11, delavec
3. Boštjan Modrijan, roj. 9. 12. 1975, Stebljevek 3,

mizar
4. Stanislav Pavlič, roj. 14. 9. 1950, Sidol 6, lesni

tehnik, direktor
5. Jože Klun, roj. 6. 10. 1971, Buč 19, str. teh.,

delovodja

6. Janez Hribar, roj. 9. 2. 1979, Buč 7, mizar
7. Janez Pančur, roj. 7. 10. 1956, Kostanj 8, mizar
8. Jožef Gradišek, roj. 1. 2. 1956, Gradišče 4 delavec
9. Bertl Žibert, roj. 6. 11. 1945, Šmartno 29, ključav-

ničar, upokojenec
10. Peter Osolnik, roj. 11. 7. 1967, Podbreg 1, elektri-

kar
11. Marko Sušnik, roj. 9. 11. 1964, Ravne 9, kemijski

proc., kem. proizv.
Udeležba na volitvah: 79%

Krajevna skupnost Špitalič
1. Marko Drolc, roj. 30. 8. 1966, Špitalič 14, strojni

tehnik
2. Igor Zajec, roj. 26. 6. 1971, Okrog 11, strojni klju-

čavničar
3. Danilo Lipovšek, roj.26. 9. 1958, Špitalič 33, stroj.

ključ., vzdrževalec
4. Marjan Križnik, roj. 17. 8. 1956, Špitalič 28A, grad-

beni tehnik
5. Janko Hribar, roj. 21. 8. 1969, Špitalič 38, mizar
6. Matjaž Sedeljšak, roj. 31. 5. 1973, Špitalič 27, stroj-

nik gr. meh.
7. Marko Pančur, roj. 6. 4. 1972, Bela 3, zidar
Udeležba na volitvah: 84%

Krajevna skupnost Tuhinj
1. Aleksander Tonin, roj. 2. 9. 1967, Zg. Tuhinj 4,

elektrotehnik
2. Marjan Drolc, roj. 5. 12. 1960, Zg. Tuhinj 60, elek-

tro inž.
3. Peter Perčič, roj. 23. 7. 1962, Laze 24, zidar
4. Rafael Klemen, roj. 11. 9. 1966, Stara sela 8, kmet
5. Janez Hribernik, roj. 30. 8. 1953, Golice 13, kmet
6. Zdravko Berlic, roj. 5. 3. 1955, Češnjice 8, kmet
7. Miran Sušnik, roj. 3. 9. 1972, Črni vrh 6, tiskar
8. Marjan Kožlakar, roj. 6. 12. 1959, Cirkuše 3, klju-

čavničar
9. Branko Kosec, roj. 8. 12. 1981, Liplje 3, kmet
10. Anton Kolar, roj. 14. 1. 1949, Veliki hrib 8, sklad.

manipul.
11. Marko Mošnik, roj. 10. 3. 1965, Mali hrib 5A,

ključavničar
Udeležba na volitvah: 79%

Krajevna skupnost Tunjice
1. Vladimir Lanišek, roj. 17. 7. 1961, Laniše 10, kmeto-

valec
2. Janez Vrhovnik, roj. 25. 10. 1964, Tunjice 30, vo-

dovodni instalater
3. Vida Zobavnik, roj. 10. 6. 1962, Tunjice 24E, med.

sestra, babica
4. Janez Plevel, roj. 19. 6. 1958, Tunjice 33, avtome-

hanik
5. Anton Vrhovnik, roj. 27. 7. 1956, Tunjice 22A, elek-

trotehnik
6. Franc Stele, roj. 5. 9. 1959, Tunj. mlaka 9G, dipl.

inž. strojništva
7. Valentin Zabavnik, roj. 4. 1. 1953, Košiše 16, oro-

djar
Udeležba na volitvah: 71%

Krajevna skupnost Volčji potok
1. Stanislava Strnad, roj. 14. 4. 1955, Rudnik 2, posl.

sekretarka
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2. Vinko Kveder, roj. 21. 7. 1963, Volčji potok 24C,
kuhar

3. Janez Škrjanec, roj. 12. 10. 1944, Volčji potok 11C,
upok.

4. Simon Kladnik, roj. 16. 10. 1955, Volčji potok 34,
strojni teh.

5. Robert Orešnik, roj. 9. 3. 1971, Volčji potok 4,
vodja skladišča

6. Franc Sršen, roj. 5. 4. 1945, Volčji potok 39B,
komercialist

7. Jerneja Škerjanec, roj. 12. 10. 1970, Volčji potok
17, bibliotekar

Udeležba na volitvah: 77%

Krajevna skupnost Vranja peč
1. Frančiška Bernot, roj. 24. 5. 1964, Sp. Palovče 9,

računovodja
2. Avguštin Smešnjavec, roj. 18. 8. 1957, Sp. Palov-

če 11, elektroinstal.
3. Mihael Brlec, roj. 5. 10. 1946, Zg. Palovče 3, kmet
4. Mitja Erdani, roj. 21. 9. 1968, Trobelno 1, komerci-

alist
5. Tomaž Repanšek, roj. 18. 12. 1957, Zg. Palovče 1,

delavec
6. Ciril Vodlan, roj. 7. 7. 1983, Vranja peč 4, študent
7. Štefan Mezeg, roj. 17. 12. 1983, Vranja peč 2,

študent
8. Igor Brlec, roj. 21. 10. 1968, Vel. Lašna 13, kmet
9. Boštjan Mlinar, roj. 5. 1. 1975, Vel. Lašna 10, zidar
Udeležba na volitvah: 84%

Krajevna skupnost Zaprice
1. Bogomir Bajc, roj. 9. 4. 1950, Kranjska 3D, gim-

naz. matur., planer
2. Anton Lanišek, roj. 19. 1. 1944, Kranjska 3C, kem.

tehnik, kontrolor
3. Jožef Prelec, roj. 22. 12. 1939, Ljubljanska 1Č,

upokojenec
4. Jože Veternik, 23. 10. 1954, Jenkova 7, dipl. ek.,

vodja
5. Silvo Balantič, roj. 8. 2. 1961, Vavpotičeva 7, tekst.

meh., vzdrževalec
6. Ana Marija Lah, roj. 30. 6. 1938, Koželjeva 1, dipl.

ek., upokojenka
7. Andrej Pregl, roj. 10. 10. 1953, Jenkova 9, el. te-

hnik, vzdrževalec
8. Miran Kocijančič, roj. 28. 2. 1958, Vilka Rožiča 14,

programer, vodja
9. Branko Urankar, roj. 15. 9. 1961, Kebetova 20, el.

instal.
Udeležba na volitvah: 72%

Kamnik, dne 12. novembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Kamnik
Janez Jeglič, univ. dipl. prav. l. r.

Člani:
Andrej Dovič l. r.
Jože Semprimožnik l. r.
Franci Klobčar l. r.

KOBARID

157. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v
letu 2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 35. člen statuta Občine Koba-
rid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je
župan Občine Kobarid sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid

v letu 2003

I
Do sprejetja proračuna Občine Kobarid za leto 2003

se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje
po tem sklepu, vendar najdlje do 31. 3. 2003.

II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju proračuna za leto 2002.

Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v
odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finan-
čnih možnostih Občine Kobarid.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu 2002 že
začete.

III
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 40302-1/02
Kobarid, dne 27. decembra 2002.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KOMEN

158. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Komen za leto 2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01) in 15. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave Primorske no-
vice, št. 10/87, 4/88 in 10/94) je Občinski svet občine
Komen na seji dne 19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Komen za leto 2003
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1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju občine Komen za leto 2003
znaša 0,72 SIT.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 06202-20/02-4
Komen, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

159. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih
taks za leto 2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01) in 5. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/98 in 26/98), je
Občinski svet občine Komen na seji dne 19. 12. 2002
sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za obračun komunalnih taks

za leto 2003

1
Vrednost točke za obračun komunalnih taks za leto

2003 znaša 11 SIT.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 06202-20/02-3
Komen, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

160. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta občine Komen (Uradni list
RS, št. 46/01), je Občinski svet občine Komen na seji dne
19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1
Ukine se javno dobro na nepremičnini, parc. št.

1830/3, cesta, v izmeri 166 m2, k.o. Kodreti.

2
Lastninska pravica na nepremičnini, parc. št. 1830/3,

cesta, v izmeri 166 m2, k.o. Kodreti, se po ukinitvi javnega
dobra vpiše na ime Občine Komen.

3
Po vpisu lastninske pravice na ime Občine Komen, se

za nepremičnino, parc. št. 1830/3, k.o. Kodreti, sklene
pravni posel, skladno s sklepom občinskega sveta št.
06202-06/02-3, z dne 23. 5. 2002.

4
Davek na promet nepremičnine in druge stroške v zve-

zi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi, ki niso vključeni v
prometno vrednost, poravna kupec nepremičnine.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-20/02-5
Komen, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

KRŠKO

161. Spremembe statuta Občine Krško

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS,
45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US
RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00
in 51/02) ter 16. in 118. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet
občine Krško na 1. izredni seji dne 19. 12. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Občine Krško

1. člen
V statutu Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 –

prečiščeno besedilo) se spremeni šesti odstavek 18. člena
tako, da po novem glasi:

»Občinski svet po potrebi s spremembami in dopolni-
tvami tega statuta ustanavlja nove komisije in ukinja ali zdru-
žuje posamezne komisije.«

2. člen
Spremeni se deseti odstavek 20. člena tako, da po

novem glasi:
»Občinski svet po potrebi s spremembami in dopolni-

tvami statuta ustanavlja nove odbore in ukinja ali združuje
posamezne odbore.«

3. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 23. člena

tako, da po novem glasi:
»Občinski svet ima dvaintrideset članov, od tega enega

predstavnika romske skupnosti.«

4. člen
Spremeni se 94. člen, tako, da po novem glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti ob-

javljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo velja-
ti 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«



Uradni list Republike Slovenije Št. 5 / 17. 1. 2003 / Stran 197

5. člen
Spremni se prvi odstavek 112. člen tako, da po novem

glasi:
»Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.«

6. člen
Te spremembe statuta Občine Krško začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-01-1/02-09
Krško, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

162. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
določitvi volilnih enot za izvolitev članov
Občinskega sveta občine Krško

Na podlagi 10. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba
US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba
US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99 – odločba US RS, 70/00, 100/00,
28/01, 87/01 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je
Občinski svet občine Krško na 1. izredni seji dne 19. 12.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi

volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta
občine Krško

1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za izvolitev članov

Občinskega sveta občine Krško (Uradni list RS, št. 62/98)
se v 1. členu dodata dvanajsti in trinajsti odstavek, ki glasita:

6. volilna enota v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravi-
co volilni upravičenci – pripadniki romske skupnosti s stal-
nim bivališčem na območju Občine Krško.

V 6. volilni enoti se voli 1 član občinskega sveta –
pripadnik romske skupnosti.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1/18-008-1/98
Krško, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

163. Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije za
volitve člana Občinskega sveta občine Krško –
pripadnika romske skupnosti

Na podlagi 36. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razla-
ga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS,
39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 –
odločba US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Obči-
ne Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo)
je Občinski svet občine Krško na 1. izredni seji, dne 19. 12.
2002, sprejel

S K L E P
o imenovanju Posebne volilne komisije za volitve

člana Občinskega sveta občine Krško –
pripadnika romske skupnosti

I
Občinski svet občine Krško imenuje Posebno volilno

komisijo za volitve člana Občinskega sveta občine Krško –
pripadnika romske skupnosti v sestavi:

Predsednik komisije  Andrej Sluga, Presladol
68, Brestanica;

Namestnica predsednika  Marina Novak Rabzelj,
Zdolska 16a, Krško;

Član I.  Janez Avguštin, Mali
Podlog 5, Leskovec;

Namestnik člana I.  Franc Unetič, Gorica
19, Leskovec pri Krškem;

Članica II.  Olivera Mirkovič,
Titova 116, Senovo;

Namestnica članice II.  Aleksandra Libenšek,
Cesta 4. julija 62a,
Krško;

Član III.  Josip Hudorovac,
Gorica 40, Leskovec;

Namestnik člana III.  Miran Jurkovič,
Gorica 40, Leskovec;

za mandatno obdobje štirih let.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-17/02-9
Krško, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

LJUBLJANA

164. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 3.
2003

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije, za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) ter 51. člena statuta Mestne obči-
ne Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) izdajam
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S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine

Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2003
do 31. 3. 2003

1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti odloka o proračunu

Mestne občine Ljubljana za leto 2003, oziroma v obdobju
januar–marec 2003, se financiranje funkcij občine ter nje-
nih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno
nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Mestne občine
Ljubljana za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v letu 2002, to je do višine 12.265,515.221
tolarjev.

3. člen
Po sprejemu proračuna za leto 2003 se v obdobju

začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v prora-
čun za leto 2003.

Št. 334/2002
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana

Danica Simšič l. r.

MARKOVCI

165. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94
– odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00), 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS) in 16. člena statuta
Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in
76/02) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 14.
10. 2002 sprejel

O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe

ravnanja s komunalnimi odpadki

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodar-

ske lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v
nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Mar-
kovci.

Ravnanje s komunalnimi odpadki po tem odloku zaje-
ma zbiranje komunalnih odpadkov na območju Občine Mar-
kovci in njihovo prevažanje na regijski Center za ravnanje z

odpadki v Mestni občini Ptuj (v nadaljnjem besedilu: regijski
center), medtem ko se predelava in njihovo odstranjevanje,
vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi
po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo in
odstranjevanje odpadkov, vrši v regijskem centru v skladu z
veljavnimi republiškimi predpisi in odlokom Mestne občine
Ptuj.

Ta odlok ureja tudi ravnanje z neurejenimi oziroma divji-
mi odlagališči na območju Občine Markovci.

2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja jav-

ne službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova pro-

storska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne slu-

žbe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne slu-

žbe,
5. viri financiranja in oblikovanje cen storitev javne slu-

žbe,
6. obračun storitev javne službe,
7. vrste objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne

službe,
8. nadzor nad izvajanjem javne službe.

3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Markovci,
2. Mestna občina Ptuj, na območju katere leži regijski

center,
3. izvajalci javne službe,
4. povzročitelji komunalnih odpadkov:
– vsak prebivalec in vsaka oseba, ki deluje ali ima

dejavnost na območju Občine Markovci in povzroča nasta-
janje komunalnih odpadkov ter vsaka oseba, ki po poobla-
stilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunal-
ne odpadke izvajalcu javne službe,

– upravljalci javnih površin, zelenic, pokopališč,
– organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prire-

ditev, ki uporabljajo javne ali zasebne površine in druge
nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne jav-
ne ali zasebne rabe,

– organizatorji čistilnih akcij.

4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo na-

slednji pomen:
1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in

njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti
ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine
Markovci.

2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebiva-
lec Občine Markovci in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejav-
nost na območju Občine Markovci in povzroča nastajanje
komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je
tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih od-
padkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne slu-
žbe.

3. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine
»Ločeno zbrane frakcije« in ločeno zbrana odpadna emba-
laža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža
vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpa-
dek« s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v
predpisu o ravnanju z odpadki.

4. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z
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ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe rav-
nanja s komunalnimi odpadki.

5. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.

6. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »Drugi
komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov,
določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje
velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v za-
bojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.

7. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski
odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije«, odpadki,
primerni za kompostiranje iz podskupine »Odpadki z vrtov in
parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« in po sestavi
organskim kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živil-
skih trgov iz podskupine »Drugi komunalni odpadki«, s kla-
sifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o
ravnanju z odpadki.

8. Preostali odpadki so komunalni odpadki, iz katerih
so povzročitelji komunalnih odpadkov izločili ločene frakci-
je, biološko razgradljive odpadke, kosovne odpadke in ne-
varne frakcije in jih prepuščajo izvajalcu javne službe v po-
sodah za preostale odpadke. Praviloma mora izvajalec javne
službe iz preostalih odpadkov dodatno izločati ločene frak-
cije in biološko razgradljive odpadke z razvrščanjem zbranih
preostalih odpadkov v sortirnici.

9. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz kate-
rih so izločene ločeno zbrane frakcije, in ostanki, ki nasta-
nejo pri predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpad-
kov. Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki
se jih zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v
eno od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifi-
kacijsko številko 16 00 in 20 01 ali v druge skupine komu-
nalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz
predpisa o ravnanju z odpadki.

10. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej
določeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz
objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te od-
padke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je
običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunal-
nih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov na poziv
izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča ko-
sovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem
urniku.

11. Prevzemno mesto preostalih odpadkov je mesto,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vna-
prej določenem urniku izvajalcu javne službe preostale od-
padke v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto preo-
stalih odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se za
posamezno stavbo določi v postopku izdaje dovoljenja za
poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka pre-
vzemno mesto preostalih odpadkov ni bilo določeno, se ga
določi ob začetku uporabe storitev službe prevzemanja pre-
ostalih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest.

12. Zbirno mesto preostalih odpadkov je mesto, kjer
so nameščene posode, v katere povzročitelji komunalnih
odpadkov neovirano odlagajo preostale odpadke. Zbirno
mesto preostalih odpadkov praviloma ni na javni površini.

13. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit pro-
stor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje ločenih frakcij,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne slu-
žbe te frakcije prepuščajo.

14. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, oprem-
ljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih
frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu jav-
ne službe te frakcije oddajajo.

15. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vo-
zilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s
postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omo-
goča, da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne
službe te frakcije oddajo. Premična zbiralnica nevarnih frak-
cij je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za
določen krajši čas uredi in opremi za oddajanje in ločeno
zbiranje teh frakcij.

16. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hra-
njenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročite-
lji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra
prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne od-
padke.

2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen
Občina Markovci zagotavlja javno službo z dajanjem

koncesije eni ali več osebam zasebnega prava za:
– zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov,
– predelavo komunalnih odpadkov,
– odstranjevanje komunalnih odpadkov.

6. člen
Opravljanje javne službe ravnanja s komunalnimi od-

padki se izvaja na celotnem območje Občine Markovci.

7. člen
Zbiranje odpadkov določeno s tem odlokom, razen

zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov kompostirajo sami, se izvaja, glede
pogojev za prevzem odpadkov, za vse uporabnike storitev
javne službe na enak način.

3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

8. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, ki vklju-

čuje tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje ko-
munalnih odpadkov v regijskem centru pred oddajo v enega
od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih od-
padkov, in sicer v naslednjem obsegu:

– ločeno zbiranje in odvoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje loče-

nih frakcij ter začasno skladiščenje v regijskem centru pred
oddajo v predelavo,

– ločeno zbiranje in odvoz biološko razgradljivih od-
padkov,

– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov v regijskem centru pred

oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zbiranje in odvoz nevarnih frakcij,
– zbiranje in odvoz preostalih odpadkov,
– izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih od-

padkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici regijskega
centra,

– obdelavo ostankov komunalnih odpadkov v regijskem
centru s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjša-
nja volumna odpadkov, ki se odlagajo,

– zbiranje in odvoz odpadkov iz javnih površin, zelenic
in pokopališč;
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2. predelavo komunalnih odpadkov v regijskem centru
v naslednjem obsegu:

– obdelavo in predelavo biološko razgradljivih odpad-
kov;

3. odstranjevanje komunalnih odpadkov v regijskem
centru v naslednjem obsegu:

– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.

9. člen
Za zagotavljanje kakovostne javne službe je na celot-

nem območju Občine Markovci uvedeno ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov, ki je obvezno za vse povzročitelje
komunalnih odpadkov in uporabnike vsake stavbe, ki je na
območju Občine Markovci in v kateri imajo prebivalci stalno
ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej
izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.

Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka
posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejav-
nost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem
objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote
prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od
komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih
stavbe.

10. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem cen-

tru na območju Občine Markovci in v zbiralnicah ločenih
frakcij.

11. člen
Zbirni center in zbiralnice ločenih frakcij morajo biti

opremljene z namenskimi zabojniki za ločeno zbiranje tako
kot to določa predpis o ravnanju z ločeno zbranimi frakcija-
mi pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi od-
padki.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
mora biti zbirni center opremljen tudi za prepuščanje biolo-
ško razgradljivih odpadkov iz vrtov, kot so trava, vejevje,
listje, rože, zeleni odrez in podobno, ter manjših količin
gradbenih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih pri vzdr-
ževanju stanovanjskih prostorov.

Izvajalec javne službe, ki je upravljalec zbirnega cen-
tra, mora na vhodu v zbirni center postaviti tablo, na kateri
so podatki o izvajalcu javne službe, odgovorni in kontaktni
osebi zbirnega centra, vrstah odpadkov, ki se zbirajo in
prevzemajo v zbirnem centru ter čas obratovanja zbirnega
centra.

Zbirni center mora biti ograjen in opremljen s tehtnico
za tehtanje odpadne embalaže, ki jo izvajalec javne službe
predaja v skladu s predpisi o ravnanju z embalažo in odpa-
dno embalažo ter ločenih frakcij, ki gredo v predelavo, koli-
kor ni tehtanje zagotovljeno izven območja zbirnega centra
ali s tehtnicami na vozilih za prevoz odpadkov.

12. člen
Zbiralnice ločenih frakcij je potrebno urediti v vsakem

naselju, stanovanjskih, poslovnostanovanjskih in poslovnih
območjih, ob trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih
domovih, šolah in otroških vrtcih.

Število zbiralnic ločenih frakcij, v katerih povzročitelji
komunalnih odpadkov prepuščajo ločene frakcije, je na po-
sameznem območju Občine Markovci sorazmerno gostoti
poselitve na tem območju in se ga določi tako, da je po ena
zbiralnica ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stal-
nim prebivališčem na tem območju.

Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena je
potrebno urediti zbiralnico ločenih frakcij v območjih razpr-

šene poselitve tako, da radialna razdalja od najbolj oddalje-
nega objekta ne presega 1000 metrov.

13. člen
V okviru ločenega zbiranja biološko razgradljivih od-

padkov se povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki biološko
razgradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, zagotavlja pre-
puščanje biološko razgradljivih odpadkov v namenskih za-
bojnikih, ki se namestijo ob posodah za prepuščanje preo-
stalih komunalnih odpadkov.

14. člen
Občasno prevzemanje kosovnih odpadkov izvaja izva-

jalec javne službe najmanj enkrat letno na celotnem obmo-
čju Občine Markovci.

15. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec javne

službe s premično zbiralnico nevarnih frakcij, in sicer tako
kot je predpisano s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalni-
mi odpadki.

Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah ne-
varnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zago-
tavlja najmanj enkrat letno na najmanj treh mestih, ki so,
upoštevajoč gostoto poselitve, enakomerno razporejena po
celotnem območju Občine Markovci.

16. člen
Preostale odpadke izvajalec javne službe prevzema ta-

ko, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno
vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.

17. člen
Prevzemanje preostalih odpadkov se opravlja na pre-

vzemnih mestih, kjer jih povzročitelji komunalnih odpadkov
prepuščajo v posodah naslednjih velikosti:

– 80, 120, 240, 770, 1.100, 4.000, 5.000 in 7.000
l.

Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno pre-
puščajo preostale odpadke tudi v tipiziranih vrečkah, če v
posodah ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje preosta-
lih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če
izvajalec javne službe tako prepuščanje odobri zaradi nedo-
stopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stav-
be, v kateri komunalni odpadki nastajajo.

18. člen
Če skupna občinska uprava, ki je pristojna za ravnanje

s komunalnimi odpadki v Občini Markovci (v nadaljnjem
besedilu: pristojna uprava), v soglasju z Občinsko upravo
občine Markovci (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava),
za posamezno območje poselitve odloči, da imajo povzroči-
telji komunalnih odpadkov možnost prepuščanja preostalih
odpadkov v tipiziranih vrečkah, in se za tako prepuščanje
odloči večina uporabnikov posamezne stavbe, je prepušča-
nje preostalih odpadkov v tipiziranih vrečkah obvezno za vse
uporabnike te stavbe.

Pristojna uprava v soglasju z občinsko upravo odloči o
možnosti prepuščanja preostalih odpadkov v tipiziranih vreč-
kah, če na podlagi evidenc treh zaporednih preteklih let o
zbranih ločenih frakcijah sledi, da je v vsakem letu tega
triletnega obdobja masa zbranih ločenih frakcij na posamez-
nem območju poselitve presegla 30% mase vseh preostalih
odpadkov, ki nastanejo na tem območju v enem letu.

Letno količino mase vseh preostalih odpadkov iz prej-
šnjega odstavka se izračuna kot zmnožek števila prebival-
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cev, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na tem območju
poselitve, in povprečne letne količine zbranih preostalih od-
padkov na prebivalca na območju Občine Markovci.

4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE

4.1. Splošni pogoji

19. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,

v zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto
predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem, se
opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja
praznjenje posod in zabojnikov, nakladanje odpadkov ter
prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega
hrupa in raztresanja odpadkov.

20. člen
Izvajalec javne službe, ki je zbiralec odpadkov, prede-

lovalec odpadkov oziroma odstranjevalec odpadkov, mora
voditi predpisane evidence o ravnanju z odpadki v skladu z
določili predpisov, ki veljajo za to področje.

Poleg predpisane evidence iz prvega odstavka tega
člena mora izvajalec javne službe, v skladu z dejavnostjo, ki
jo opravlja, voditi:

– register prevzemnih mest,
– evidenco o lokacijah zbiralnic ločenih frakcij s podat-

ki o vrstah, tipih in volumnu zabojnikov za posamezne loče-
ne frakcije, ločeno po posameznih naseljih,

– evidenco o letni količini zbranih vseh komunalnih
odpadkih,

– evidenco o letni količini zbranih ločenih in nevarnih
frakcij za vsako frakcijo posebej,

– evidenco o letni količini zbranih kosovnih odpadkih,
ločeno po vrstah kosovnih odpadkov,

– evidenco o letnih količinah in vrstah komunalnih od-
padkov, oddanih predelovalcem ali odstranjevalcem,

– evidenco o letnih količinah in vrstah komunalnih od-
padkov, ki jih izvajalec javne službe predela ali odstrani sam,

– druge vrste evidence, ki jo za potrebe spremljanja
ravnanja z odpadki določi pristojna uprava.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je stehtana
vsaka pošiljka:

– odpadne embalaže, ki je oddana v skladu s predpisi
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,

– ločenih frakcij, ki gredo v predelavo,
– nevarnih frakcij, ki gredo v predelavo ali odstranjeva-

nje.
Izvajalec javne službe mora za vsako pošiljko iz tretjega

odstavka tega člena pridobiti potrdilo o predaji ali imeti evi-
denčni list, če je ta predpisan.

Izvajalec javne službe mora dokumentacijo in evidence
za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.

21. člen
Izvajalec javne službe mora najmanj enkrat letno pov-

zročitelje komunalnih odpadkov, z naznanilom v sredstvih
javnega obveščanja in na krajevno običajen način, obvešča-
ti o:

– lokacijah zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra
ter o vrstah odpadkov, ki se v njih ločeno zbirajo,

– času obratovanja zbirnega centra,
– načinu prepuščanja odpadkov,
– načinu in pogojih prevzemanja odpadkov,

– načinu obdelave, predelave in odstranjevanja pre-
vzetih odpadkov.

4.2. Ločene frakcije

22. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki,

ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih
frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij, enakega tipa in ustrezno
označeni.

Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene
frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in pogoji za prepu-
ščanje, če obstajajo.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojni-
kov iz prejšnjih odstavkov tega člena določi pristojna uprava
na predlog izvajalca javne službe.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na zabojni-
kih v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna
vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in
pogoji za prepuščanje, če obstajajo.

23. člen
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve ločenega zbi-

ranja, odvoza, obdelave, sortiranja in začasnega skladišče-
nja zbranih ločenih frakcij, mora zagotoviti:

– redno praznjenje zabojnikov, namenjenih za prepu-
ščanje posameznih vrst ločenih frakcij,

– dodatno sortiranje, obdelavo in začasno skladišče-
nje zbranih ločenih frakcij, kadar je to potrebno pred oddajo
zbranih ločenih frakcij v predelavo,

– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– redno oddajanje odpadne embalaže v skladu s pred-

pisi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij, zbirnih

centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni
za prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda
kot namena,

– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje obstoječih zbiralnic ločenih frakcij z za-

bojniki za ločene frakcije, za katere prepuščanje še ni zago-
tovljeno,

– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zaboj-
niki,

– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij,
– druga dela potrebna za izvajanje javne službe loče-

nega zbiranja, odvoza, obdelave, sortiranja in začasnega
skladiščenja zbranih ločenih frakcij.

24. člen
Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem obmo-

čju poselitve Občine Markovci in njihove lokacije, načrt
opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja no-
vih se določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč z
zbiralnicami ločenih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje
ločenih frakcij.

Lokacije zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra na
območju Občine Markovci se vnesejo v tematsko karto zbi-
ralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov.

25. člen
Zbiranje, obdelava, sortiranje in začasno skladiščenje

ločenih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja loče-
nih frakcij, ki ga za vsako leto do 15. oktobra za naslednje
leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojna upra-
va. Letni program zbiranja ločenih frakcij pripravi izvajalec
javne službe v skladu z navodili pristojne uprave.
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26. člen
Postopnost opremljanja zbiralnic ločenih frakcij na po-

sameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvaja-
nja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem
območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne slu-
žbe uredita pristojna služba in izvajalec zbiranja ločenih frak-
cij v koncesijski pogodbi.

4.3. Biološko razgradljivi odpadki

27. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko biološko raz-

gradljive odpadke kompostirajo sami, če izpolnjujejo pogoje
za kompostiranje lastnih biološko razgradljivih odpadkov.

Povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki biološko raz-
gradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, mora izvajalec
javne službe zagotoviti zabojnike za prepuščanje biološko
razgradljivih odpadkov, ki morajo biti enakega tipa in ustrez-
no označeni.

Za nameščanje zabojnikov za prepuščanje biološko
razgradljivih odpadkov na zbirno ali prevzemno mesto se
smiselno uporabljajo določila prvega odstavka 17. in 42.
člena tega odloka.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojni-
kov iz prejšnjega odstavka tega člena določi pristojna upra-
va na predlog izvajalca javne službe.

28. člen
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve ločenega zbi-

ranja, odvoza, obdelave in predelave biološko razgradljivih
odpadkov mora zagotoviti:

– redno praznjenje zabojnikov, namenjenih za prepu-
ščanje biološko razgradljivih odpadkov,

– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– vzdrževanje in nabavo vozil za pranje zabojnikov in

prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– pranje zabojnikov,
– obdelavo in predelavo biološko razgradljivih odpad-

kov v kompostarni na območju regijskega centra (v nadalj-
njem besedilu: kompostarna),

– druga dela potrebna za izvajanje javne službe loče-
nega zbiranja, odvoza, obdelave in predelave biološko raz-
gradljivih odpadkov.

29. člen
Prevzem, obdelava in predelava biološko razgradljivih

odpadkov se izvaja po letnem programu zbiranja in predela-
ve biološko razgradljivih odpadkov, ki ga za vsako leto do
15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe,
potrdi pa pristojna uprava. Letni program zbiranja in prede-
lave biološko razgradljivih odpadkov pripravi izvajalec javne
službe v skladu z navodili pristojne uprave.

4.4. Kosovni odpadki

30. člen
Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja po letnem pro-

gramu zbiranja kosovnih odpadkov, ki ga za vsako leto do
15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe,
potrdi pa pristojna uprava. Letni program zbiranja kosovnih
odpadkov pripravi izvajalec javne službe v skladu z navodili
pristojne uprave.

4.5. Nevarne frakcije

31. člen
Prevzem nevarnih frakcij se izvaja po letnem progra-

mu zbiranja nevarnih odpadkov, ki ga za vsako leto do
15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne slu-
žbe, potrdi pa pristojna uprava. Letni program zbiranja
nevarnih frakcij pripravi izvajalec javne službe v skladu z
navodili pristojne uprave.

4.6. Preostali odpadki

32. člen
Izvajalec javne službe prazni posode in nalaga tipizira-

ne vrečke v vozilo tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta
ali mesta praznjenja ali njune okolice ter ne poškoduje po-
sod.

Če pri prevzemu preostalih odpadkov pride do one-
snaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora iz-
vajalec javne službe zagotoviti odstranitev odpadkov in či-
ščenje onesnaženih površin.

33. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod za pre-

puščanje preostalih odpadkov najmanj enkrat letno.

34. člen
Tipsko obliko, velikost, barvo in označenost posod in

vrečk za prepuščanje preostalih odpadkov določi pristojna
uprava na predlog izvajalca javne službe.

35. člen
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve zbiranja, od-

voza in sortiranja preostalih odpadkov mora zagotavljati:
– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– nabavo novih posod za nove uporabnike storitev pre-

vzemanja preostalih odpadkov,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti, pod

pogoji določenimi s tem odlokom,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabni-

kom storitev javne službe,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz preostalih od-

padkov v sortirnico regijskega centra,
– vzdrževanje in nabavo opreme in vozil za pranje po-

sod,
– izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih od-

padkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici regijskega
centra,

– druga dela potrebna za izvajanje javne službe zbira-
nja, odvoza in sortiranja preostalih odpadkov.

36. člen
Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz od-

padkov do prevzemnega mesta za preostale odpadke mora
biti 3,5 m, oziroma mora biti širina in višina dostopne poti v
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi.

Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za
preostale odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem,
izvedenim v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in nor-
mativi za obračanje vozil za prevoz komunalnih odpadkov.

37. člen
Prevzemno mesto za preostale odpadke je lahko na

površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so
izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen
neoviran dovoz vozil za prevzem preostalih odpadkov.
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Prevzemno mesto za preostale odpadke mora biti do-
stopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi
mesto praznjenja posode v vozilo, oziroma sme biti oddalje-
no od mesta praznjenja posode največ 10 m.

Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne
sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.

38. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemne-

ga mesta za preostale odpadke, način prepuščanja preosta-
lih odpadkov (v posodi ali v vrečkah), količino preostalih
odpadkov ter velikost in število posod za prepuščanje preo-
stalih odpadkov se določi za vsako posamezno stavbo, v
kateri nastajajo komunalni odpadki.

Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec
javne službe, ki opravlja storitve zbiranja preostalih odpad-
kov, v registru prevzemnih mest.

39. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih

mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi,

pridobljenih iz podatkov iz centralnega registra prebivalstva
ter evidenc o številu zaposlenih v posameznih dejavnosti,

– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah koli-
čin nastajanja preostalih odpadkov v stavbi,

– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe o
spremembah količin nastajanja preostalih odpadkov.

Izvajalec javne službe mora v registru prevzemnih mest
spremeniti enega ali več podatkov iz 38. člena tega odloka,
če iz pisnega sporočila, ki mu ga poda uporabnik stavbe
sledi, da predlog spremembe ni v nasprotju z določbami
tega odloka.

Izvajalec javne službe enkrat letno uskladi podatke o
številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz
centralnega registra prebivalstva.

Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v
registru prevzemnih mest potrdi uporabniku storitev javne
službe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi
prevzemanje preostalih odpadkov in obračun storitev javne
službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spre-
membe v register prevzemnih mest.

V primeru zamenjave večje posode z manjšo, lahko
izvajalec javne službe, v primeru pomanjkanja posod, opravi
zamenjavo, ko so posode teh velikosti na razpolago, do
takrat pa se obračunava storitev javne službe po velikosti na
novo določene posode.

40. člen
Uporabniki storitev javne službe morajo zagotoviti, da

so tipizirane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje preo-
stalih odpadkov, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s
programom prevzemanja preostalih odpadkov določen za
prevzem preostalih odpadkov.

Če prevzemno mesto ni hkrati tudi zbirno mesto, so
lahko posode za prepuščanje preostalih odpadkov na pre-
vzemnem mestu le v času, ki je s programom prevzemanja
preostalih odpadkov določen za prevzem preostalih odpad-
kov.

41. člen
Za čas do prevzema preostalih odpadkov morajo pov-

zročitelji komunalnih odpadkov zagotoviti, da so posode za
prepuščanje preostalih odpadkov nameščene na zbirnem
mestu v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah in
tako, da povzročitelji komunalnih odpadkov, ki prebivajo v
objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano zbirajo
preostale odpadke.

Če je zbirno mesto na prostem, mora biti površina
prostora primerne velikosti ter poploščena, asfaltirana, be-
tonirana ali podobno utrjena.

Posode za prepuščanje preostalih odpadkov morajo
biti na zbirnem mestu zavarovane pred soncem, padavinami
in vetrom tako, da zaradi atmosferskih vplivov na odpadke,
ne pride do onesnaženosti neposredne okolice zbirnega
mesta.

42. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na funkcionalnem

zemljišču stavbe, lahko pristojna uprava v soglasju z občin-
sko upravo določi namestitev posod na javni površini, če iz
vloge lastnika ali upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni
primernih drugih površin in da namestitev posod v stavbi ni
možna.

43. člen
Tipizirane vrečke za prepuščanje preostalih odpadkov

morajo povzročitelji komunalnih odpadkov hraniti v času do
prevzema preostalih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih
prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih za to name-
njenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.

44. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri no-

vih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri pre-
novah in spremembah namembnosti objektov je treba upoš-
tevati pogoje tega odloka.

Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede na-
črtovanega prepuščanja in prevzemanja preostalih odpad-
kov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojna uprava,
s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca javne
službe.

45. člen
Prevzem preostalih odpadkov ter izločanje ločenih frak-

cij in biološko razgradljivih odpadkov iz zbranih preostalih
odpadkov v sortirnici regijskega centra, se izvaja po letnem
programu zbiranja in sortiranja preostalih odpadkov, ki ga za
vsako leto do 15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec
javne službe, potrdi pa pristojna uprava. Letni program zbi-
ranja in sortiranja preostalih odpadkov pripravi izvajalec jav-
ne službe v skladu z navodili pristojne uprave.

46. člen
Pri izdelavi programa iz prejšnjega člena tega odloka je

treba upoštevati, da se prevzema preostale odpadke naj-
manj štirinajstdnevno.

V primeru izpada prevzema preostalih odpadkov zaradi
višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna
neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec javne
službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih
odpadkov, izpadli prevzem preostalih odpadkov pa opraviti
čimprej, ko je to možno.

47. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati

sestavo in količino prevzetih preostalih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno upo-

rabo posod za prevzemanje preostalih odpadkov. V primeru
kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristojni
komunalni inšpekciji (v nadaljevanju: pristojna inšpekcija).

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena izvajalec
javne službe posode za prevzemanje preostalih odpadkov
ne izprazni, oziroma jo izprazni šele po inšpekcijskem pre-
gledu pristojne inšpekcije, nastale dodatne stroške pa mo-
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rajo poravnati povzročitelji komunalnih odpadkov, ki so po-
sodo nepravilno uporabljali.

4.7. Ostanki komunalnih odpadkov

48. člen
Ostanke komunalnih odpadkov je potrebno pred odla-

ganjem obdelati s stiskanjem in baliranjem zaradi zmanjša-
nja volumna ostankov komunalnih odpadkov, ki se odlagajo.

49. člen
Ostanke komunalnih odpadkov izvajalec javne službe

obdeluje na regijskem centru.

50. člen
Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o količini

baliranih ostankov komunalnih odpadkov iz območja Obči-
ne Markovci, ki jih oddaja v odlaganje.

4.8. Odpadki iz javnih površin, tržnice, zelenic
in pokopališč

51. člen
Odpadke iz javnih površin, zelenic in pokopališč je

dolžan v skladu z določili tega odloka zbirati upravljalec
javne površine, zelenice ali pokopališča in jih predati izvajal-
cu javne službe.

4.9. Odlaganje odpadkov

52. člen
Na odlagališču nenevarnih odpadkov na območju re-

gijskega centra (v nadaljevanju: odlagališče) je dovoljeno
odlagati samo odpadke določene v predpisu o odlaganju
odpadkov in pod pogoji, ki jih ta predpis določa.

53. člen
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagali-

šču v skladu s predpisom o odlaganju odpadkov.
Nenevarni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih de-

javnosti, ki niso komunalni odpadki, se odlagajo na odlagali-
šču le v primeru, če ustrezajo zahtevam za nenevarne od-
padke iz predpisa o odlaganju odpadkov.

54. člen
Inertni gradbeni odpadki, zemljine in jalovina se odla-

gajo na odlagališče za inertne odpadke, lahko pa se upora-
bijo na odlagališču kot prekrivni material in za druga vzdrže-
valna dela, če ustrezajo zahtevam za nenevarne odpadke iz
predpisa o odlaganju odpadkov in če je tako določeno v
poslovniku za obratovanje odlagališča.

55. člen
Upravljalec odlagališča mora o delovanju odlagališča

Občini Markovci poročati najmanj enkrat letno, in sicer o:
– količinah in vrstah odpadkov, zbranih na območju

Občine Markovci, ki so bili odloženi,
– največjih povzročiteljih komunalnih odpadkov v ob-

čini,
– ukrepih, ki se izvajajo za daljšanje življenjske dobe

odlagališča.
Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora uprav-

ljalec odlagališča oddati najkasneje do 1. aprila za preteklo
leto.

56. člen
Vsako odlaganje odpadkov izven območja odlagališča,

oziroma na mestih, ki nimajo ustreznih upravnih dovoljenj za
odlaganje, je nepravilno ali divje odlaganje odpadkov.

57. člen
Odstranitev nepravilno odloženih odpadkov odredi pri-

stojna inšpekcija z odločbo.

58. člen
Če se na območju Občine Markovci odkrije divje odla-

gališče odpadkov, ki niso komunalni odpadki, pristojna upra-
va o tem obvesti državni organ, pristojen za tisto vrsto od-
padkov.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE

59. člen
Uporaba storitev javne službe ravnanja z odpadki skla-

dno z določili tega odloka je za povzročitelje komunalnih
odpadkov obvezna.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunal-
nimi odpadki tako, da čim več biološko razgradljivih odpad-
kov kompostirajo na domačem vrtu oziroma jih ločeno zbira-
jo in prepuščajo v zabojnikih za prepuščanje biološko
razgradljivih odpadkov in, da prepuščajo čim več ločenih
frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevze-

manju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali

na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja ko-
sovnih odpadkov,

– biološko razgradljive odpadke kompostirati sami ali
jih prepuščati v zbirnih centrih in v zabojnikih za prepušča-
nje biološko razgradljivih odpadkov,

– prepuščati biološko razgradljive odpadke izvajalcu
javne službe na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni
s programom zbiranja za biološko razgradljive odpadke,

– prepuščati posode ali vrečke s preostalimi odpadki
izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v časih, kot so
določeni s programom zbiranja preostalih odpadkov.

60. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki

niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije in
biološko razgradljive odpadke ali posode in vrečke, ki so
namenjene prepuščanju preostalih odpadkov.

Prepovedano je pisati ali lepiti plakate na zabojnike in
posode za komunalne odpadke.

61. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,

da se:
– hrani nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem

centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in
neškodljivo za okolje,

– hrani ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajal-
cu javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali
zbirnega centra, varno in neškodljivo za okolje,

– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je
namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno
razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka
vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali pre-
velik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih od-
padkov.
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Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami, biolo-

ško razgradljivimi ali preostalimi odpadki ali mešati posa-
meznih vrst nevarnih frakcij med seboj,

– mešati ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpad-
kov med preostale odpadke,

– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil,
odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi
urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,

– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z ne-
varnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot
ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,

– prepuščati biološko razgradljive odpadke v zabojni-
kih za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki niso
namenjene za prepuščanje teh odpadkov in

– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki
niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.

62. člen
V posode in vrečke, ki so namenjene prepuščanju

preostalih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali posta-
viti:

– ločene frakcije,
– nevarne frakcije,
– tekoče odpadke,
– odpadni gradbeni material, kamenje in zemljo,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih

dejavnosti,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktiv-

ne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke,
– kosovne odpadke,
– odpadke iz vrtov in druge biološko razgradljive od-

padke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne

glede na vrsto odpadka.

63. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan pre-

vzema preostalih odpadkov zagotoviti, da so posode in vreč-
ke, ki so namenjene prepuščanju preostalih odpadkov, po-
stavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega
časa za prevzemanje teh odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan pre-
vzema biološko razgradljivih odpadkov zagotoviti, da so za-
bojniki, ki so namenjeni prepuščanju biološko razgradljivih
odpadkov, postavljeni na prevzemno mesto preostalih od-
padkov še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje
biološko razgradljivih odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da se posode za preostale odpadke in zabojniki za biološko
razgradljive odpadke po praznjenju namestijo nazaj na zbir-
no mesto.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da so pokrovi posod in zabojnikov zaprti, ne glede na to ali
se nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati
preostalih odpadkov ob posodah ali na posodah ali prepu-
ščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju
preostalih odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati
biološko razgradljivih odpadkov ob posodah in zabojnikih ali
na posodah in zabojnikih, ki niso namenjeni prepuščanju
biološko razgradljivih odpadkov.

Uporabniki objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki,
morajo izvajalcem javne službe zagotoviti dostop do pre-
vzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo

redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih po-
krovih.

Če izpade redni prevzem preostalih odpadkov, ali v
času praznikov, ali če so zaradi drugih razlogov posode za
prepuščanje preostalih odpadkov polne, mora povzročitelj
komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v vrečkah, ki so
namenjene prepuščanju preostalih odpadkov.

V času prevzema preostalih odpadkov mora povzroči-
telj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka
zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju pre-
ostalih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene
ob posodah.

64. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost

je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo,
predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradlji-
vih odpadkov prepuščati v posodah ali vrečkah, ki so name-
njene prepuščanju preostalih odpadkov.

65. člen
Uporabnik nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti iz-

vajalcu javne službe začetek uporabe stavbe zato, da se
dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu posod in o
njihovi dobavi ter o drugih pogojih za začetek izvajanja stori-
tev javne službe.

Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek
uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe
objekta.

Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske in druge pro-
store, so dolžni v najemni pogodbi določiti uporabnika stori-
tev javne službe za vsa dela javne službe določena s tem
odlokom, in ob prijavi ali spremembi najemnika, podatke o
uporabniku storitev javne službe, predpisane s tem odlokom,
posredovati izvajalcu javne službe.V nasprotnem se šteje za
uporabnika storitev javne službe lastnik stanovanjskega ali
drugega prostora. V primeru, da uporabnika storitev javne
službe ni mogoče ugotoviti, se šteje za uporabnika storitev
javne službe lastnik zemljišča ali nepremičnine.

Uporabniku storitev javne službe iz prejšnjih odstavkov
tega člena mora, pred začetkom uporabe stavbe, izvajalec
javne službe potrditi vpis prevzemnega mesta preostalih od-
padkov v register prevzemnih mest.

66. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj komunal-

nih odpadkov na prevzemno mesto za komunalne odpadke
do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred
dnevom prevzema.

Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovo-
ljeno prepuščati kot kosovne odpadke.

Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izva-
jalec javne službe ne prevzame, mora uporabnik stavbe
zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta
neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpad-
kov.

67. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopiče-

nje komunalnih odpadkov in odlaganje v objektih ali na zem-
ljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih od-
padkov, je prepovedano.

Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne od-
padke kopiči ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno
odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške
zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s
predpisi o ravnanju z odpadki.
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Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega od-
stavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od-
padkov, to na njegove stroške izvede izvajalec zbiranja ko-
munalnih odpadkov na podlagi odločbe pristojnega
inšpektorja.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega od-
stavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo
ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe
na stroške Občine Markovci in na podlagi odločbe pristoj-
nega inšpektorja.

Če se povzročitelj komunalnih odpadkov ugotovi ka-
sneje, ima Občina Markovci pravico in dolžnost od njega
izterjati stroške predelave in odstranitve komunalnih odpad-
kov.

68. člen
Sežiganje komunalnih odpadkov, vključno s sežiganjem

odpadkov iz vrtov, na prostem, na mestu nastanka, v gospo-
dinjskih kuriščih, v kotlovnicah in podobno, je prepoveda-
no. Sežiganje komunalnih odpadkov je dovoljeno le, če je
za to izdano ustrezno upravno dovoljenje v skladu s predpisi
o ravnanju z odpadki in predpisi o sežiganju odpadkov.

69. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prire-

ditev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajal-
cem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opre-
mi z zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za
prepuščanje preostalih odpadkov.

Najkasneje 6 ur po končani prireditvi pa morajo organi-
zatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec
javne službe prevzame zbrane odpadke.

Organizatorji čistilnih akcij morajo akcijo prijaviti izvajal-
cu javne službe najmanj 10 dni pred datumom njene izved-
be. Organizatorji se morajo z izvajalcem javne službe dogo-
voriti o lokacijah prevzemnih mest v akciji zbranih odpadkov,
ki morajo biti določena tako, da bodo dostopna vozilom za
prevoz odpadkov, in o načinu pokrivanja stroškov.

6. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN STORITEV
JAVNE SLUŽBE

70. člen
Izvajalec javne službe lahko pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin

obratom za predelavo ločenih frakcij,
– od prodaje produktov predelave odpadkov, ki jo vrši

sam,
– iz proračuna Občine Markovci
– iz drugih virov.

71. člen
Cene storitev javne službe se oblikujejo za izvajanje del

iz 8. člena tega odloka v skladu z navodilom za oblikovanje
cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS,
št. 56/01).

72. člen
Cena storitev javne službe se diferencira s tarifnim si-

stemom.
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe sprejme

na predlog župana Občinski svet občine Markovci.
Cenik storitev javne službe pripravi izvajalec javne slu-

žbe, potrdi pa ga Občinski svet občine Markovci.

7. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

73. člen
Obračun storitev javne službe so dolžni, v skladu z

določili tega odloka, plačevati vsi povzročitelji komunalnih
odpadkov za katere je organizirano ravnanje z odpadki in so
uporabniki storitev javne službe na območju Občine Mar-
kovci ter imetniki odpadkov, katerih odpadke je dovoljeno
odlagati na odlagališču za nenevarne odpadke.

Obveznost plačila obračuna storitev javne službe na-
stane z dnem, ko začne izvajalec javne službe opravljati
storitve na njihovem območju oziroma, ko začnejo upora-
bniki storitev javne službe uporabljati stanovanjske ali po-
slovne prostore.

Uporabniki storitev javne službe, ki na območju Obči-
ne Markovci opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost,
so dolžni izvajalcu javne službe prijaviti začetek opravljanja
dejavnosti in z njim skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki,
ki se obvezno nanaša na zbiranje in odvoz preostalih od-
padkov, neobvezno pa tudi na zbiranje in odvoz vseh osta-
lih vrst odpadkov, za katere je s tem odlokom predpisano
ustrezno ravnanje. Navedene osebe morajo pogodbo skle-
niti v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti oziro-
ma od dneva uveljavitve tega odloka, v nasprotnem prime-
ru pogodbo na predlog izvajalca nadomesti odločba
pristojne uprave.

Uporabniki storitev javne službe iz prejšnjega odstavka
tega člena, pri katerih v zvezi z opravljanjem dejavnosti na-
stajajo odpadki, ki je zanje s tem odlokom predpisano us-
trezno ravnanje, jih lahko, razen preostalih odpadkov, ki jih
obvezno odvaža izvajalec javne službe, pripeljejo na regijski
center tudi sami, kjer jih predajo izvajalcu javne službe. Za
pripeljane odpadke se jim obračuna storitev javne službe po
ceni, ki je določena v veljavnem ceniku storitev izvajalca
javne službe.

Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom stori-
tev javne službe izvajalec javne službe, ki opravlja storitve
zbiranja in odvoza preostalih odpadkov (v nadaljnjem bese-
dilu: izvajalec obračuna storitev).

74. člen
Storitev javne službe se za posamezno stavbo obraču-

na za dejansko izvedena dela v skladu veljavnimi predpisi in
določili tega odloka obračunana na osnovi veljavnega ceni-
ka in tarifnega sistema.

75. člen
Določitev potrebne prostornine posode za preostale

odpadke za posamezno stavbo je odvisna od:
– števila oseb v gospodinjstvu,
– števila zaposlenih in vrste dejavnosti,
– uspešnosti ločevanja odpadkov,
– količine preostalih odpadkov.
Prostornino dejansko prevzetih količin preostalih od-

padkov se izračuna na podlagi prostornine posod, ki so
namenjene za prepuščanje preostalih odpadkov in števila
prevzemov.

V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v vreč-
kah, se strošek storitve javne službe vključi v ceno vrečke.

76. člen
V primeru, ko več gospodinjstev, ki so zavezanci za

plačilo storitev javne službe uporablja isto posodo, se za
razdelitev obračuna storitev javne službe med posamezne
zavezance za plačilo uporablja število članov gospodinj-
stva.
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77. člen
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah,

ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je
število prebivalcev v stavbi ali število zaposlenih v njej, spre-
memba dejavnosti oziroma namembnosti stavbe, pisno spo-
ročiti izvajalcu obračuna storitev na posebnem obrazcu naj-
kasneje 8 dni po nastali spremembi.

Obrazec za sporočanje sprememb iz prejšnjega od-
stavka zagotovi izvajalec obračuna storitev.

Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošte-
va pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v
naslednjem mesecu od dneva sprejema pisnega sporočila
o spremembi.

V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posre-
duje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi
navede napačne podatke, izvajalec obračuna storitev za
obračun storitev javne službe uporabi uradne podatke o
številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi.

Če se v stavbi, za katero uporabnik storitev javne slu-
žbe ni posredoval podatkov za obračun storitev javne službe
ali je v prijavi navedel napačne podatke, izvaja dejavnost,
uporabi izvajalec obračuna storitev za obračun storitev javne
službe podatke iz evidenc o zaposlenih v posamezni dejav-
nosti.

78. člen
Če izvajalec javne službe ob spremembi prostornine ali

števila posod zaradi pomanjkanja posameznih posod ne
more zagotoviti ustrezne zamenjave posod, se do takrat, ko
so posode na razpolago, obračunava storitev javne službe
na podlagi spremenjene prostornine posod.

79. člen
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je la-

stnik ali uporabnik stanovanja oproščen plačila storitev jav-
ne službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos
spremembe v register uporabnikov storitev javne službe.
Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za stano-
vanja, ki so prazna.

Za stanovanje, katerega lastnik ali uporabnik je na za-
časnem delu v tujini oziroma za stanovanje katerega lastnik
ali uporabnik začasno prebiva izven Občine Markovci in je
stanovanje v uporabi le občasno, je lastnik ali uporabnik
oproščen plačila storitev javne službe za čas odsotnosti.

Za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se
ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik poslovnih prostorov
ali njihov uporabnik oproščen plačila storitev javne službe,
ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v
register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila
storitev javne službe velja samo za poslovne prostore, ki so
prazni.

80. člen
Za stavbo, v kateri ni prebivalcev s stalnim ali začasnim

prebivališčem in je počitniška hiša, se obračuna storitev
javne službe samo za storitve prevzemanja preostalih od-
padkov in izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih
odpadkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici regij-
skega centra.

81. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev

javne službe pridobiva izvajalec obračuna storitev od pristoj-
ne uprave podatke o prebivalcih iz Centralnega registra
prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon, ter podatke o
številu zaposlenih iz evidenc o dejavnostih, pri izvajanju ka-
terih nastajajo komunalni odpadki.

8. VRSTE OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

82. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje

javne službe, ki niso v lasti izvajalca javne službe, so:
– objekti in naprave zbirnih centrov brez zabojnikov in

opreme za prepuščanje in začasno hranjenje posameznih
vrst odpadkov,

– objekti zbiralnic ločenih frakcij brez zabojnikov,
– objekti in oprema sortirnic regijskega centra,
– objekti in oprema stiskalnice in balirnice odpadkov

regijskega centra,
– oprema in objekti kompostarne regijskega centra,

razen sejalnika za kompost,
– odlagališče nenevarnih odpadkov regijskega centra.
Naprave, ki so potrebne za izvajanje javne službe in so

v lasti izvajalcev javne službe so:
– zabojniki za prepuščanje in začasno hranjenje loče-

nih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij v zbirnih
centrih,

– zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah
ločenih frakcij,

– zabojniki za prepuščanje biološko razgradljivih od-
padkov,

– oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje
nevarnih frakcij,

– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpad-
kov,

– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih

frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njiho-

vo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– sejalnik za kompost,
– posode za prepuščanje preostalih odpadkov,
– oprema in vozila za pranje in vzdrževanje posod za

prepuščanje preostalih odpadkov,
– specialna vozila za prevoz baliranih odpadkov.

9. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

83. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja

pristojna inšpekcija ter občinska in pristojna uprava v skladu
s svojimi pooblastili.

Pri izvajanju nadzora lahko izdaja pristojna inšpekcija
odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotovi-
ti izvrševanje določb tega odloka.

84. člen
Pooblaščeni delavci občinske in pristojne uprave imajo

pravico kadarkoli upogledati v evidence, ki jih je dolžan v
skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom voditi izvajalec
javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih
podatkov.

85. člen
Izvajalec javne službe in uporabniki storitev javne slu-

žbe so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v
skladu z določili tega odloka. Ugotovljeno nepravilnost so
dolžni sporočiti pristojni inšpekciji.
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10. KAZENSKE DOLOČBE

86. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem odpadkov za vse

uporabnike storitev javne službe na celotnem območju Ob-
čine Markovci na način tako kot to določa 7. člen,

2. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s po-
sebnimi vozili tako kot to določa 19. člen,

3. ne namešča posod za prevzemanje preostalih od-
padkov in biološko razgradljivih odpadkov tako kot to dolo-
čajo 17., 27. in 42. člen,

4. ne vodi in hrani evidence, ne pridobiva potrdil, nima
evidenčnih listov ali ne tehta odpadkov tako kot to določa
20. člen,

5. ne obvešča povzročiteljev komunalnih odpadkov ta-
ko kot to določa 21. člen,

6. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v
zbirnem centru in zbiralnicah ločenih frakcij v obsegu iz
11. člena,

7. ne uredi zbirnega centra tako kot to določa 11. člen,
8. ne zagotovi enakega tipa in ustrezne označenosti

zabojnikov tako kot to določa 22. člen,
9. ne izpolnjuje zahtev iz 23. člena,
10. ne ravna z ločenimi frakcijami skladno z letnim

programom iz 25. člena,
11. ne pripravi letnega programa v roku iz 25. člena,
12. ne zagotovi pogojev za ločeno zbiranje biološko

razgradljivih odpadkov tako kot to določa 27. člen,
13. ne zagotavlja pranja zabojnikov za prepuščanje bi-

ološko razgradljivih odpadkov tako kot to določa 28. člen,
14. ne izpolnjuje zahtev iz 29. člena,
15. ne ravna z biološko razgradljivimi odpadki skladno

z letnim programom iz 30. člena,
16. ne pripravi letnega programa v roku iz 30. člena,
17. ne prevzema kosovnih odpadkov tako kot to določa

14. člen,
18. ne ravna s kosovnimi odpadki skladno z letnim

programom iz 31. člena,
19. ne pripravi letnega programa v roku iz 31. člena,
20. ne zagotovi pogojev za prevzemanje oziroma od-

dajanje nevarnih frakcij tako kot to določa 15. člen,
21. ne ravna z nevarnimi frakcijami skladno z letnim

programom iz 32. člena,
22. ne pripravi letnega programa v roku iz 32. člena,
23. ne zagotovi prevzemanja preostalih odpadov in po-

sode različnih velikosti tako kot to določa 17. člen,
24. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju

je pri prevzemanju preostalih odpadkov onesnažil tako kot
to določa 33. člen,

25. ne zagotavlja pranja posod tako kot to določa
34. člen,

26. ne zagotovi predpisanega tipa, velikosti, barve in
označenosti posod in vrečk za prepuščanje preostalih od-
padkov tako kot to določa 35. člen,

27. ne izpolnjuje zahtev iz 36. člena,
28. ne izdela registra prevzemnih mest iz 39. člena,
29. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči upora-

bnik storitev javne službe tako kot to določa 40. člen,
30. ne ravna s preostalimi odpadki skladno z letnim

programom iz 46. člena,
31. ne pripravi letnega programa v roku iz 46. člena,
32. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpad-

kov zaradi višje sile tako kot to določa 47. člen,
33. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine

prevzetih komunalnih odpadkov ali ne obvesti pristojne in-
špekcije tako kot to določa 48. člen,

34. ne obdela ostankov komunalnih odpadkov tako
kot to določa 49. člen,

35. ne izpolnjuje zahtev iz 50. člena,
36. ne vodi evidence o količini baliranih ostankov ko-

munalnih odpadkov iz 51. člena,
37. ravna v nasprotju z 52. členom,
38. ne odlaga odpadkov tako kot to določata 53. in

54. člen,
39. ne ravna tako kot to določa 55. člen,
40. ne pripravi poročila iz 56. člena,
41. ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih

odpadkov tako kot to določa 68. člen.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek odgovorna oseba izvajalca javne službe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

87. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek upravljalec javne površine, zelenice ali pokopališča,
če ravna v nasprotju z 52. členom.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba upravljalca javne površine, zelenice
ali pokopališča, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

88. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba
in:

1. ne uporablja storitve javne službe tako kot to določa-
ta 9. in 16. člen,

2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v
vrečkah tako kot to določata 17. in 18. člen,

3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določba-
mi 60., 61., 62. in 63. člena,

4. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje preo-
stalih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij
(61. člen),

5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nas-
protju z drugimi določbami 64. člena,

6. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastaja-
jo zaradi dejavnosti iz 65. člena v posodah ali vrečkah za
prepuščanje preostalih odpadkov,

7. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe (66. člen),

8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komu-
nalne odpadke oziroma jih odlaga v objektih ali na zemlji-
ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih od-
padkov (68. člen),

9. sežiga odpadke v nasprotju z 69. členom,
10. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih

prireditev in čistilnih akcij ravna v nasprotju z določbami 70.
člena.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

89. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prej-
šnjega člena in:

1. ne uporablja storitve javne službe tako kot to določa-
ta 9. in 16. člen,
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2. ne prepušča preostalih odpadkov v posodah ali v
vrečkah tako kot to določata 17. in 18. člen,

3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določba-
mi 60., 61., 62. in 63. člena,

4. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje preo-
stalih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih
frakcij (61. člen),

5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nas-
protju z drugimi določbami 64. člena,

6. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vpli-
vajo na obračun storitev javne službe (66. člen),

7. ravna v nasprotju s 67. členom,
8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komu-

nalne odpadke oziroma jih odlaga v objektih ali na zemlji-
ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih od-
padkov (68. člen),

9. sežiga odpadke (69. člen).

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

90. člen
Za uporabnike storitev javne službe, ki so uporabljali

storitev javne službe na dan uveljavitve tega odloka (v nada-
ljevanju: obstoječi uporabniki storitev javne službe) se do
vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo po-
datki iz registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje stori-
tev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec
javne službe.

91. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se še

osemnajst mesecev po uveljavitvi tega odloka kot merilo za
razdelitev stroškov storitev javne službe med posameznimi
stanovanji v stavbi ali v več stavbah s skupnim zbirnim me-
stom za prepuščanje komunalnih odpadkov uporabljajo po-
datki o številu gospodinjstev.

Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravi-
telj ali plačniki računov storitev javne službe, ki so obstoječi
uporabniki storitev javne službe, posredujejo pisne podatke
in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim prebi-
vališčem v posameznih stanovanjih, se uporabi kot merilo za
razdelitev stroškov storitev javne službe po posameznih sta-
novanjih število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivali-
ščem v posameznem stanovanju.

92. člen
Izvajalec javne službe pripravi letne programe iz 25.,

30., 31., 32. in 46. člena prvič za leto 2003.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se v programu iz 46. člena tega odloka določijo začetek,
dinamika ter obseg izločanja ločenih frakcij in biološko raz-
gradljivih odpadkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortir-
nici regijskega centra, prvič za leto 2004.

93. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok

o gospodarjenju s komunalnimi odpadki na območju Me-
stne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
7/96), pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komu-
nalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Me-
stne občine Ptuj, št. 8/96) ter pravilnik o cenah in povračilih
za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v
Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
10/96).

94. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem  listu RS.

Št. 015-04/02-7
Markovci, dne 14. oktobra 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

MISLINJA

166. Sklep o določitvi obdobja začasnega
financiranja Občine Mislinja v letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS št. U-I-13/94-
95, 45/94 - odločba US RS, št. U-I-144/94-18, 57/94 in
14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US,44/96 - odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odločba US, 74/98,
59/99 - odločba US, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 31. člena statuta Občine Mislinja (Ura-
dni list RS, št. 08/00 - prečiščeno besedilo, 115/2000 in
60/02) je župan Občine Mislinja dne 19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi obdobja začasnega financiranja

Občine Mislinja v letu 2003

1
V prvih treh mesecih leta 2003 se financiranje funkcij

občine ter njihovih nalog in drugih s predpisom določenih
namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto
2002 za iste programe kot v letu 2002.

2
V obdobju začasnega financiranja, to je od 1. 1. 2003

do 31. 3. 2003 se smejo uporabiti sredstva do višine,
sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v
proračunu za leto 2002.

3
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 40302/0001-2002
Mislinja, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Mislinja

Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.
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MOZIRJE

167.  Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje
Savinjske doline

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96) in statuta Občine Mozirje (Uradno
glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 4/99, 1/00 in 1/01 ter
Uradni list RS, št. 61/02), je Občinski svet občine Mozirje,
na 29. redni seji dne 9. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje
Savinjske doline

1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško de-

javnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97),
se v drugem odstavku 3. člena spremeni tako, da se pravil-
no glasi:

– sedež zavoda je: Hribernikova ulica 4, Mozirje.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 29/10-02
Mozirje, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer l. r.

168. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Mozirje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) 18. člena statuta Občine
Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad,
Ljubno in Luče št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št.
61/02) je Občinski svet občine Mozirje na 1. koresponden-
čni seji dne 3. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih

cest v Občini Mozirje

1. člen
V 6. členu odloka o kategorizaciji občinskih cest v

Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 76/98 in 15/99) se na
koncu tabele dodata novi vrstici
58. 767580 767130 Pesek–Repelšek h.š. 47 440 V
59. 767590 267060 Dol Suha–Gregorch.š. 9 562 V

2. člen
Spremeni se tudi tekst na koncu 6. člena, tako da se v

celoti glasi:

Skupaj JP 36817
Skupaj LC, JP in LK 114516

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 01-12/02
Mozirje, dne 3. decembra 2002.

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l. r.

169. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 3.
člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinj-
skih občin št. 44/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št.
61/02) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je župan
Občine Mozirje dne 10. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 2003

1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine

Mozirje za leto 2003, oziroma v obdobju januar–marec
2003, se financiranje funkcij Občine Mozirje ter njenih na-
log in drugih s predpisi določenih namenov začasno nada-
ljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto
2002 in za iste programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2003.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2002 in začete v letu 2003.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu
2003 in za katere so bila v proračunu za leto 2002 zagotov-
ljena sredstva.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Mozirje za leto 2003.
Po sprejemu proračuna za leto 2003 se v obdobju

začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v prora-
čun leta 2003.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.
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6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 402-04/02-01
Mozirje, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l. r.

170. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Mozirje za leto 2003

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02), je Občinski svet
občine Mozirje na 2. redni seji dne 19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Mozirje za leto 2003

I
Lokalne skupnosti v skladu z zakonom o političnih

strankah, financirajo stranke.
Pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidi-

rala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za
občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti
sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na voli-
tvah, pod pogojem, da je vložila zahtevek.

II
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,

se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko
leto.

Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje
strank, se določijo v višini 0,3% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
za to leto (primerna poraba).

III
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka na račun

stranke, in sicer mesečno po dvanajstinah.

IV
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 08/01-02
Mozirje, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l. r.

171. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča v Občini Mozirje

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/78) in na podlagi 9.
člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinj-
skih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št.
61/02) je Občinski svet občine Mozirje na 2. redni seji dne
19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj

in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča v Občini Mozirje

1. člen
S tem sklepom se določi povprečna gradbena cena

stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stav-
bnega zemljišča na območju Občine Mozirje za leto 2003.

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površi-

ne, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja
zemljišča na območju Občine Mozirje na dan 31. 12. 2002
znaša 158.607,74 SIT/m2.

Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišča na
območju občine Mozirje znašajo na dan 31. 12. 2002 14%
od povprečne gradbene cene oziroma 22.205,08 SIT/m2,
od tega

– za komunalne objekte in naprave individualne rabe v
višini 7% oziroma 11.102,54 SIT/m2;

– za komunalne objekte in naprave skupne rabe v viši-
ni 7% oziroma 11.102,54 SIT/m2.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 1-12/02
Mozirje, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l. r.

ODRANCI

172. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci
v letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 34. člena statuta
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Odranci

v letu 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2003

se financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in
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drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2002 in za iste
programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se dovoljuje financi-

ranje investicij v teku.
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2003

do sprejetja proračuna za leto 2003 oziroma najkasneje do
31. 3. 2003.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

Št. 211/2002
Odranci, dne 27. decembra 2002.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

PODČETRTEK

173. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Podčetrtek za leto 2002

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 17. ter 103. člena
statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 45/99, 95/99
in 6/01, je Občinski svet občine Podčetrtek na 2. redni seji
dne 23. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Podčetrtek za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2002

(Uradni list RS, št. 53/02), se 3. člen spremeni in glasi:

3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhod-

kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. skupni prihodki 484,851.000
II. skupni odhodki 498,856.000
III. proračunski primanjkljaj (I.–II.) –14,005.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja

kap. deležev 1,600.000
V. dana posojila in povečanje kap. deležev –
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe

kap. del. (IV.–V.) 1,600.000
C) Račun financiranja
VII. zadolževanje –

VIII. odplačila dolga 5,780.000
IX. sprememba stanja sredstev na računu

(VII.–VIII.) –5,780.000
X. stanje sredstev na računih preteklega

leta 18,185.000
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova

razporeditev so razvidni v posebnem delu proračunu, ki je
sestavni del občinskega proračuna.”

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 06202-004/2002
Podčetrtek, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

174. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni
stavbnih zemljišč in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
letu 2003

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), navodila za izračun komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 4/99) ter 17. člena statuta Občine Pod-
četrtek (Uradni list RS, 49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski
svet občine Podčetrtek na 2. redni seji dne 23. 12. 2002
sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč

in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v letu 2003

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanj-

ske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške urejanja
stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča znaša na dan
1. 1. 2003 za območje občine Podčetrtek 150.280 SIT.

2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od

povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100
do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2003,
21.500 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe

10.143 SIT na m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 12.397

SIT na m2 koristne stanovanjske površine.
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4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemlji-

šče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o stav-
bnih zemljiščih.

5. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo zmanjšanje plačila

komunalnega prispevka v višini do 30%, na podlagi predlo-
žitve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v prete-
klih letih.

O znižanju plačila komunalnega prispevka do 30%
odloči župan ali od njega pooblaščena oseba na osnovi
pismenega dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v
zadnjih štirih letih, ki ga izda svet KS. Upoštevajo se vlaga-
nja v ceste, vodovode, kanalizacijo in plazove.

Župan lahko olajšavo zmanjša do 10% na osnovi ute-
meljenih argumentov.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povpreč-
nih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Obči-
ni Podčetrtek (Uradni list RS, št. 6/02).

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-005/2002
Podčetrtek, dne 24. decembra 2002.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik univ. dipl. inž. str. l. r.

175. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01), je Občinski svet občine
Podčetrtek na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št.

1400/6, pot 229 m2, vpisane pri ZK vl. št. 599, k. o.
Virštanj.

2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Pod-
četrtek.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-007/2002
Podčetrtek, dne 24. decembra 2002.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

176. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Podčetrtek

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 17.
člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99,
95/99 in 6/01), je Občinski svet občine Podčetrtek na 2.
redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Podčetrtek

I
V Občinsko volilno komisijo občine Podčetrtek se ime-

nujejo:
Za predsednico
Ana Toplišek, Kozjanskega odreda 11, 3250 Rogaška

Slatina.
Za namestnico predsednice
Gabrijela Omerzu, Imeno 4, 3254 Podčetrtek.
Za člana
Brigita Drozg, Nezbiše 44 a, 3253 Pristava pri Mesti-

nju.
Za namestnika člana
Rajko Pečnik, Sedlarjevo 21, 3255 Buče.
Za člana
Darinka Kajba, Virštanj 72, 3254 Podčetrtek.
Za namestnika člana
Klavdija Dimec, Cesta na grad 4, 3254 Podčetrtek.
Za člana
Zdenka Leskovšek, Imeno 78, 3254 Podčetrtek.
Za namestnika člana
Marjanca Novak, Golobinjek ob Sotli 12, 3254 Podče-

trtek.

II
Sedež komisije je v prostorih Občine Podčetrtek, Tr-

ška cesta 5, 3254 Podčetrtek.

III
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja

4 leta.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-006/2002
Podčetrtek, dne 24. decembra 2002.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

POSTOJNA

177. Sklep o uradnem skupnem elektronskem
naslovu Občine Postojna

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov jav-
ne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št.
91/01) in 36. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) izdaja župan
Občine Postojna naslednji
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S K L E P

1
Uradni skupni elektronski naslov Občine Postojna je

obcina@postojna.si.
Za odpiranje poštnega predala so zadolženi: župan

občine, tajnik občine in tajnica župana.

2
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 031-01-1/02
Postojna, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Postojna

Jernej Verbič l. r.

PREBOLD

178. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Prebold

Na podlagi drugega odstavka 4. člena odloka o pov-
prečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega ure-
janja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega
zemljišča v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 22/00) in
15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99)
je Občinski svet občine Prebold na 2. seji dne 12. 12.
2002 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
v Občini Prebold

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanj-

ske površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja
zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, znaša na ob-
močju Občine Prebold na dan 31. 12. 2002 160.483,65
SIT/m2.

2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 1 odsto-

tek od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske povr-
šine.

3. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stav-

bno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava in objavlja
Združenje za gradbeništvo in IGM pri Gospodarski zbornici
Slovenije.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 423-07/02/2002-01
Prebold, dne 12. decembra 2002.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

179. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) ter 15. in 110 . člena statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet
občine Prebold na 2. seji dne 12. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Prebold za leto 2003
znaša 0,0663 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in se uporablja od 1. 1. 2003 do določitve nove vrednosti
točke.

Št. 423-06/082002-01
Prebold, dne 12. decembra 2002.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

PUCONCI

180. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Puconci za leto 2003

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in
16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99,
23/01, 65/02 in 89/02), je Občinski svet občine Puconci
na 4. seji dne 27. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Puconci za leto 2003

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Puconci za leto 2003
znaša 0,043 SIT.
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II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 46501-4/2002
Puconci, dne 27. decembra 2002.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.
         

RAVNE NA KOROŠKEM

181. Odlok o lokacijskem načrtu adaptacija in
rekonstrukcija dovozne ceste JP 850670 v
naselju „Breznik“ v Kotljah

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/ 93, 71/93
in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, …, Uradni list RS, št. 51/02) in
16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem
na 2. redni seji dne 19. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu adaptacija in rekonstrukcija

dovozne ceste JP 850670 v naselju „Breznik“
v Kotljah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt adaptacija

in rekonstrukcija dovozne ceste JP 850670 v naselju „Brez-
nik“ v Kotljah (v nadaljevanju besedila: LN “Breznik”), ki ga
je izdelal “Studio Varia” d.o.o., Prežihova 24, SI, 2390
Ravne na Koroškem, pod številko V-LD-15/2001, v oktobru
2002, na podlagi Projekta za obnovitev del za dovozno
cesto v Kotljah (POD), ki ga je izdelal MBI d.o.o. iz Slovenj
Gradca dne 15. 11. 1997.

Podlaga za izdelavo lokacijskega načrta so prostorske
sestavine:

– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Rav-
ne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998, Uradni list RS, št.
63/00.

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditve-
no območje Kotlje, dolinskega območja naselja Brdinje do
ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kot-
lje-Slovenj Gradec do občinske meje, športno-rekreacijske-
ga območja Ivarčko-Ošven, št. 350-10/88-4 (28. 9. 1989),
MUV št.17/89.

– odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Kot-
lje, dolinskega območja naselja Brdinje do ureditvenega
območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje-Slovenj Gra-
dec do občinske meje, športno-rekreacijskega območja Ivar-
čko-Ošven, št. 352-5/92-4 (17. 6. 1993), MUV št. 9/1993.

2. člen
Lokacijski načrt ima naslednje sestavne dele:

1. Odlok
2. Soglasja in mnenja
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Repu-

blike Slovenije, Območna enota Dravograd,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slo-

venije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpo-
stava Slovenj Gradec,

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Mari-
bor,

– Elektro Celje d.d., Javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, Poslovna enota Slovenj Gradec,

– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna

enota Maribor,
– RS MOPE, Agencija Republike Slovenije za okolje,

Območna pisarna Maribor,
– Javno komunalno podjetje “Log” d.o.o., Ravne na

Koroškem.
3. Obrazložitev
4. Grafične priloge
– Seznam lastnikov
– Topografsko-katastrski načrt RK 30, M = 1:5.000,
– Izsek iz risne dokumentacije prostorskih sestavin dol-

goročnega plana Občine Ravne na Kor.: Zasnova namen-
ske rabe površin, M 1:25.000,

– Izsek iz risne dokumentacije prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Ravne na Koroškem: Zasnova
omrežij naselij in načinov urejanja z vrstami PIA,
M 1:25.000,

– Izsek iz risne dokumentacije prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem: list RK
30, M= 1:5.000,

– Izsek iz Prostorskih ureditvenih pogojev št. 2 za ma-
tični okoliš Kotlje, M 1:5.000,

– Načrt parcel M 1:1.000,
– Geodetski načrt obstoječega stanja, M 1:500,
– Inventarizacija, M 1:500,
– Karta obstoječih komunalnih vodov in naprav,

M 1:500.
– Geodetska situacija, M 1:500,
– Količbena situacija, M 1:,500,
– Situacija gradbenih parcel, M 1:500,
– Situacija funkcionalnih zemljišč/varovalni pas ceste,

M 1:500,
– Zbirna situacija komunalnih naprav M=1:500,
– Prometna situacija, M 1:500,
– Ureditvena situacija, M = 1:500,

II. OPREDELITEV OBMOČJA IN MEJE LN „BREZNIK“

3. člen
LN “Breznik“ (adaptacija in rekonstrukcija ceste JP

850670 v dolžini 134,10 m) posega na parc. št.: 272,
274/1, 278/2, 278/3, 279, 280, 282, 283/1, 283/2,
283/3, 286/1, 481/1, 483 in 490, vse k.o.Kotlje.

Parcelne številke, ki so zajete v varovalnem pasu ce-
ste, so navedene v tabeli, ki je sestavni del LN.

Podatki o lastništvu, kulturi, velikosti parcel in njihovih
tangiranih delov so razvidni iz tabele, ki je sestavni del LN.

III. POTEK TRASE IN POGOJI ZA IZRABO PROSTORA

4. člen
Območje lokacijskega načrta zajema cesto JP 850670

v dolžini 134,10 m (sto štiriintrideset celih deset metrov).
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5. člen
JP 850670 v dolžini 134,10 m
Računska hitrost za obravnavan odsek je 30 km/h. Na

obravnavanem odseku ni potrebno preveriti in upravičiti ukre-
pov za umirjanje prometa v fazi izdelave izvedbenih projek-
tov. Kolikor pa bi se v prihodnosti izkazala potreba po ukre-
pih za umirjanje prometa, bodo le-ti upoštevani.

Predvideni so naslednji normalni prečni profili: od P1
do P10 vozni pas 2 x 1,75 m, bankini 2 x 0,30 m, od P10
do P14 vozni pas 2 x 1,75 m, bankini 2 x 0,30 m in asfaltna
mulda 0,60m. Na območju krivine na prečnem profilu št. 5

(R=7,0 m) je predvidena razširitev za srečevanje vozil
(2 x 0,25 m).

Priključek LC 350100 na P1
Obstoječi priključek se ne spreminja.
Useki/nasipi
Na delih bo potrebno izvesti useke oziroma nasipe kot

je to razvidno iz risnih kart prečnih profilov.
Parkirišča
Posebna javna parkirišča se ne izgrajujejo. Za potrebe

lastnikov posameznih stanovanjskih objektov so že izvedena
na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov.

6. člen
Seznam objektov, ki jih je potrebno ob predvidenem

posegu porušiti:
– živa meja na zahodni strani zemljišč parc. št. 282 in

283/1, obe k.o. Kotlje.

IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

7. člen
Pri gradnji nove cestne infrastrukture je potrebno upoš-

tevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo.
Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji uprav-

ljalcev. Pred gradnjo je potrebno komunalne vode zakoličiti,
da ne pride do poškodb.

Vse opuščene infrastrukturne objekte je potrebno us-
trezno utrditi.

8. člen
Odvodnjavanje
Cestna in meteorna kanalizacija
Za odvodnjo odseka med profili P1-P4 je predvidena

izvedba novega priključnega kanala in obcestnih požiralni-
kov. Izliv je v vodotok Kotuljka z iztekom na njenem levem
bregu na severni strani obstoječega mostu.

Odvodnjavanje ceste bo izvedeno z dvostranskim na-
klonom ceste, iztek pa preko požiralnikov v meteorno kana-
lizacijo z iztokom v potok Kotuljka v skladu z zdravstvenim in
vodnogospodarskim soglasjem.

Vode s parkirnih in manipulativnih površin se morajo
speljati preko usedalnikov in lovilcev olj in maščob preko
predloženega sistema v potok Kotuljka v skladu z zdravstve-
nim in vodnogospodarskim soglasjem.

Za odvoz odpadkov olj in maščob iz lovilcev olj in
maščob v ustrezno čistilno napravo mora investitor skleniti
pogodbo s pooblaščeno organizacijo za to vrsto dela.

Uvoz predmetne ceste JP 850670 na lokalno občisko
cesto LC 350100 (Ravne–Šrotnek–Kotlje–Ivarčko jezero)
in uvozi do stanovanjskih objektov morajo biti izvedeni v
skladu z veljavnimi cestno-prometnimi predpisi in zakoni.

Investitor mora pred izdajo ustreznega dovoljenja za
gradnjo predložiti projekt adaptacije in rekonstrukcije ceste
Javnemu komunalnemu podjetju LOG d.o.o. in si pridobiti
soglasje.

NN omrežje
Na lokaciji, predvideni za adaptacijo in rekonstrukcijo

dovozne ceste, stoji v bližini drog NN-omrežja, v bližini trase
ceste poteka NN-napetostni zemeljski kabel, ki na enem
mestu križa predvideno cesto.

Kolikor bo drog NN-omrežja predstavljal oviro pri re-
konstrukciji dovozne ceste, je potrebno naročiti prestavitev
omenjenega droga. Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih
elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njiho-
va statična stabilnost, so nedopustni. Po ureditvi ceste mo-
rajo elektroenergetski kabli ostati zakopani na predpisani
globini.

Stroški zakoličbe elektroenergetskih vodov, morebitne
prestavitve vodov in naprav ali morebitni stroški odprave
okvar, ki bi nastale na elektroenergetskih vodih in napravah
zaradi predvidene adaptacije rekonstrukcije ceste, bremeni-
jo investitorja predmetne gradnje.

Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav je
potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpi-
se. Zaradi tega je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev
in njih delov tako, da ni možno njihovo približevanje v bližino
tokovodnikov na razdaljo, manjšo od 3m.

Vodovod in plinovod
Trasa predvidene adaptacije in rekonstrukcije dovozne

ceste poteka po trasi glavnega napajalnega vodovoda in
plinovoda za naselje stanovanjskih objektov na območju LN
„Breznik“.

Gradnja adaptacije in rekonstrukcije dovozne ceste JP
850670 v naselju Breznik v Kotljah mora biti izvedena v
skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Ravne-Prevalje, Uradni list RS št. 54/98, in v skladu z
odlokom o oskrbi naselij z zemeljskim plinom in toplotno
energijo v Občini Ravne-Prevalje, Uradni list RS, št. 64/97.

Pri gradnji predvidene adaptacije in rekonstrukcije do-
vozne ceste je potrebno vse elemente vodovoda in plinovo-
da – cestne kape, odcepe, ventile, hidrante in jaške posta-
viti na niveleto novozgrajene ceste.

Terena v območju trase vodovoda in plinovoda se ne
sme posnemati, prav tako se ne sme izvesti nasip zaradi
nemotenega vzdrževanja vodovoda in plinovoda.

V območju trase vodovoda in plinovoda ca. 1 m od osi
na vsako stran ni dovoljeno izvajati gradbenih del s težko
mehanizacijo, ki bi povzročala vibracije in poškodbe vodo-
vodnih in plinovodnih cevi. Izvajalec del je odgovoren za
popravilo vseh morebitnih poškodb.

Vsa dela s potrebnimi prestavitvami vodovoda in plino-
voda ali zaščitnimi ukrepi za zavarovanje vodovoda in plino-
voda v območju predvidene adaptacije in rekonstrukcije ce-
ste morajo biti izvedena v soglasju z Javnim komunalnim
podjetjem Log in odgovornim projektantom.

Vsa gradbena dela v območju vodovoda in plinovoda
se morajo izvajati pod stalnim nadzorom strokovnega delav-
ca Javnega komunalnega podjetja Log Ravne na Koroškem.

Križanje vodovodnega in plinovodnega razvoda
Pred pričetkom del mora investitor naročiti zakoličbo

obstoječih komunalnih vodov pri Javnem komunalnem po-
djetju Log.

Vse škode, ki bi nastale kot posledica izvajanja predvi-
denih del na komunalnih objektih in napravah, odpravlja
Javno komunalno podjektje Log na stroške investitorja.

TK omrežje
Pred izvajanjem del je potrebno TK instalacije na terenu

zakoličiti. V bližini TK instalacij ni dovoljen strojni izkop ali
miniranje. Teren pod TK instalacijami je potrebno primerno
utrditi. Pred zasutjem izkopa je potrebno obvestiti Telekom
Slovenije, PE Maribor, da pregleda stanje TK instalacij. Vse
stroške zakoličbe, nadzora, zaščite, prestavitev, povišanj in
stroške morebitnih poškodb na TK instalacijah nosi investitor.
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Pred pričetkom del v zvezi z zaščito in prestavitvijo TK
kablov je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite
in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora
nad izvajanjem del investitor oziroma izvajalec o tem dolžan
obvestiti vzdrževalno službo Telekoma Slovenije PE Mari-
bor.

Dela zaščite in prestavitve TK kabelskega omrežja lah-
ko izvaja samo za ta dela usposobljen in registriran ter s
strani Telekoma Slovenije potrjen izvajalec.

Pred pričetkom del je potrebno obstoječe zemeljske
TK instalacije na terenu zakoličiti. Zaščitni pogoji za zemelj-
ske TK instalacije (PVC cevi, obbetoniranje, poglobitev, pre-
stavitev, itd) se bodo določili na kraju samem. Kolikor bodo
pri rekonstrukciji ceste ogrožene nadzemne TK instalacije,
jih je potrebno pred pričetkom del prestaviti ali zaščititi.
Višina TK linije preko ceste pri prečkanju mora biti minimal-
no 5m. Kolikor tega ni mogoče doseči, je potrebno TK linijo
povišati. Investitor je po zaključku del ter pred izvedbo te-
hničnega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovo-
ljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omre-
žja naročiti kvalitetni pregled izvedenih del, prestavitve
zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno ali ustno
izjavo o izpolnjenih pogojih soglasja Telekom Slovenije.

V. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

9. člen
Projektno dokumentacijo za adaptacijo in rekonstruk-

cijo dovozne ceste je potrebno izdelati v skladu z LN
„Breznik“.

Meteorne vode je potrebno kontrolirano speljati v stru-
go Kotuljke preko peskolovov in z utrjenim iztokom. Zasipa-
vanje struge Kotuljke z materialom ni dopustno. Deponije
izkopov naj bodo oddaljene od roba struge vsaj 2 m. Točne
lokacije deponije je potrebno predvideti že v projektni doku-
mentaciji. Za škode, ki bi jih hudourne vode s svojim delova-
njem (poplavljanje, erozija) povzročile na obravnavani cesti,
vodno gospodarstvo ne prevzema nobene odgovornosti.
Sanacije bremene investitorja. Za vsako škodo, ki bi nastala
zaradi opuščenihvartvenih ukrepov za zaščito kvalitete voda
ali zaradi neizpolnjevanja zahtevanih pogojev, odgovarja in-
vestitor.

Investitor mora pred izdajo ustreznega dovoljenja za
gradnjo predložiti projektno dokumentacijo za adaptacijo in
rekonstrukcijo dovozne ceste ustreznemu soglasodajalcu
za pridobitev vodnega soglasja in si soglasje pridobiti.

VI. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
IN VAROVANJE OKOLJA

10. člen
(Varstvo zraka)

V času izvajanja del je potrebno: preprečevati prašenje
z gradbišča – vlažiti površine v suhem in vetrovnem vreme-
nu, preprečevati nekontroliran raznos gradbenega materiala
s transportnih sredstev: čiščenje vozil pri vožnji na javne
prometne površine, pokrivanje sipkih tovorov pri transportu
po javnih prometnih površinah, in upoštevati emisijske nor-
me pri začasnih gradbenih objektih ter pri uporabljeni grad-
beni mehanizaciji in transportnih sredstvih: uporaba tehnič-
no brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih
sredstev.

Emisije prometa v času obratovanja ne bodo bistveno
vplivale na povečano onesnaženost zraka.

11. člen
(Varstvo pred hrupom)

V času izvajanja del je potrebno omejiti obratovanje
gradbišča izven nočnega časa, uporabljati tehnično brezhi-
bno gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva, izvajati
kontrole meritev hrupa in sprejemati ukrepe v primeru pre-
koračitev.

12. člen
(Varstvo voda)

V času gradnje se ne sme brez nadzora uporabljati
materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, utrjene površine, na
katerih se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila tehnič-
nih naprav, ne smejo imeti možnost odtekanja odpadnih in
izcednih vod v tla, transportni in gradbeni stroji morajo biti
tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani, organizirani mo-
rajo biti ukrepi v primeru izlitja nevarnih tekočin.

V času obratovanja je predvidena kontrolirana odvod-
nja površinskih vod s cestišča in parkirišč preko lovilcev olj
in maščob, preprečiti je potrebno emisije posipnih materia-
lov s cestnih površin v prostor.

VII. TOLERANCE

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-
panja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim na-
črtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju danih
razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše iz tehničnega,
oblikovalskega, prometno-tehniškega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati okoljski pogoji.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

13. člen
Lokacijski načrt je obvezen za investitorje, projektante

in izvajalce vseh objektov in naprav. Pri izvajanju lokacijske-
ga načrta morajo biti upoštevani vsi gradbeno-tehnični, pro-
metni, sanitarno-higienski, varnostni in drugi predpisi.

IX. KONČNE DOLOČBE

14. člen
Gradnja objektov in naprav ter drugi posegi v prostor

območja lokacijskega načrta se lahko izvajajo po pridobitvi
ustreznega dovoljenja za gradnjo, ki ga izda pristojni upravni
organ.

15. člen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za tekoča vzdrževal-

na dela na obstoječih objektih in napravah.

16. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem lokacijskega načrta oprav-

ljajo pristojne inšpekcijske službe.

17. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled v prostorih Obči-

ne Ravne na Koroškem.

18. člen
Za območje, ki ga obravnava ta lokacijski načrt (točka

II., člen 3.), z dnevom uveljavitve tega odloka prenehajo
veljati določila odlokov:

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditve-
no območje Kotlje, dolinskega območja naselja Brdinje do
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ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kot-
lje-Slovenj Gradec do občinske meje, športno-rekreacijske-
ga območja Ivarčko-Ošven, št. 350-10/88-4 (28. 9. 1989),
MUV št. 17/89,

– odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Kot-
lje, dolinskega območja naselja Brdinje do ureditvenega
območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje-Slovenj Gra-
dec do občinske meje, športno-rekreacijskega območja Ivar-
čko-Ošven, št. 352-5/92-4 (17. 6. 1993), MUV št. 9/1993.

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

dnem listu RS.

Št. 350-01-25/01-60
Ravne na Koroškem, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Ravne na Koroškem

Maksimiljan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

SEMIČ

182. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2003

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, 70/00 in 51/02 in odločitve ustav-
nega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in
56/98), 29 člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 in 79/01) ter 10. in 17. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Ob-
činski svet občine Semič na 2. redni seji dne 20. 12. 2002
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Semič za leto 2003

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Semič za leto

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 603.000.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 203.090.000

70 DAVČNI PRIHODKI 187.650.000
700 Davki na dohodek na dobiček 130.835.000
703 Davki na premoženje 21.180.000
704 Domači davki na blago in storitve 35.635.000

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI 15.440.000

710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja 6.875.000

711 Takse in pristojbine 3.750.000
712 Denarne kazni 115.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 500.000
714 Drugi nedavčni prihodki 4.200.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 44.250.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 4.000.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja 40.250.000
73 PREJETE DONACIJE 10.000.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 10.000.000
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 345.660.000
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 345.660.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 595.300.000
40 TEKOČI ODHODKI 124.700.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 33.055.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4.400.000
402 Izdatki za blago in storitve 82.545.000
403 Plačila domačih obresti 650.000
409 Rezerve 4.050.000

41 TEKOČI TRANSFERI 184.950.000
410 Subvencije 17.200.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 101.985.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 30.915.000
413 Drugi tekoči domači transferi 34.850.000
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 259.050.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 259.050.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 26.600.000
430 Investicijski transferi 26.600.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 7.700.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550) 7.700.000
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55 ODPLAČILA DOLGA 7.700.000
550 Odplačila domačega dolga 7.700.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) -7.700.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 7.700.000

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.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu prora-
čuna.

Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča ob-
činskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in
njegovi realizaciji.

Župan Občine Semič je pooblaščen, da poveča ali
zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez sogla-
sja občinskega sveta.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu nepo-
srednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic po-

rabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko

rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

3,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obve-
šča občinski svet.

7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500.000 tolarjev odpi-

še oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finan-
čnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financi-
ranja, se občina v proračunu 2003 ne namerava zadolžiti.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Semič ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega
sektorja na ravni občine drugim fizičnim in pravnim osebam,
v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic
30,000.000 tolarjev.

O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča
župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega
leta.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo or-

ganizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega po-
dročja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.

Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enako-
merno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapa-
dlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja pro-
računa. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za
katere so dana.

Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo
za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki
presegajo zneske, določene s proračunom.

10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni

občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu
občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračun-
sko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.

Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in
sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.

Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih
zahteva župan, tajnik občine ali nadzorni odbor.

11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu

2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-03/2002-4
Semič, dne 27. decembra 2002.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.



Stran 220 / Št. 5 / 17. 1. 2003 Uradni list Republike Slovenije

SLOVENSKA BISTRICA

183. Sklep o novi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 6. člena statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) in 19. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
29/96) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 2. re-
dni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica zna-
ša 0,395 SIT/m2.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003.

Št. 10/032-01/2-6/2002
Slovenska Bistrica, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

184. Program priprave spremememb in dopolnitev
odloka o začasnih prostorskih ureditvenih
pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska
Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
71/93 in 44/97), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistri-
ca (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 23. 12.
2002 določil

P R O G R A M   P R I P R A V E
spremememb in dopolnitev odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojev za centralna
naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto

Slovenska Bistrica

1. UVOD 
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev odloka

o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna na-
selja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistri-
ca so predvidene spremembe in dopolnitve prostorskih se-
stavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica, spremembe
2000. Zaradi določenih novih stavbnih zemljišč v postopku
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine, glede na pobude občanov in pravnih oseb za spre-
membo kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe
individualne gradnje, proizvodnje, servisnih in poslovnih de-

javnosti, rekreacije, infrastrukture, ter zaradi ostalih spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čine, je potrebno spremeniti in dopolniti tudi veljavne zača-
sne prostorske ureditvene pogoje za centralna naselja v
Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Ura-
dni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02 – v nadaljevanju
spremembe in dopolnitve PUP).

2. RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJEV

a) Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih plan-
skih aktov

odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slo-
venska Bistrica bo potrebno uskladiti z dolgoročnim planom
– prostorski del, dopolnitve 2000, ki bo sprejet predvidoma
v začetku leta 2003.

b) Vsebinska preveritev nekaterih določil PUP
Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in us-

kladitve PUP, je v postopku priprave odloka smiselno preve-
riti tudi nekatera vsebinska določila PUP, za katere bodo
praksa in izkušnje pokazale, da se pri uporabi pojavljajo
nejasnosti in dvomi o ustreznosti. npr. določila o velikosti
gradbene parcele, merila za opredeljevanje funkcionalnih
zemljišč in drugo.

Zaradi navedenega je potrebno da se odlok pripravi v
obliki, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja. Podlaga za pri-
pravo odloka so obstoječa gradiva in sedaj veljavni odloki.

3. OSNOVE ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PUP

3.1. Naročnik in izdelovalec sprememb in dopolnitev
PUP

Naročnik sprememb in dopolnitev PUP je Občina Slo-
venska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Izde-
lovalec PUP-a bo izbran kot najugodnejši na osnovi izdelane
ponudbe v postopku zbiranja ponudb za izbor izvajalca za
izdelavo PUP, ki ga bo pripravila in izvedla občina.

3.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP
Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84,
15/89 in 71/93),

– Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),

– zakon o varstvu okolja (Uradnilist RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994–1999 sprejeti
ustrezni podzakonski predpisi,

– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97),

– Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list 4/99),

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99),

– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.

59/96),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84,

29/86, Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96),
– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdelani na

podlagi navedenih zakonov,
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine

okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb.
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Priprava sprememb in dopolnitev PUP-a bo obsegala
izdelavo tekstualnega in grafičnega dela (odlok z ustrezno
obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili in podobno) v
fazi osnutka, predloga in končnih elaboratov PUP-a. V po-
stopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.

3.3. Strokovne podlage in veljavni akti
Pri izdelavi PUP se upoštevajo in uporabijo naslednja

gradiva:
– Dolgoročni plan – prostorski del – Občine Sloven-

ska Bistrica za obdobje 1986- 2000, dopolnjen 1998 (Ura-
dni list SRS, št. 25/87, in Uradni list RS, št. 42/92, 35/94,
41/ 97 in 72/99) in predvidene dopolnitve iz leta 2000;

– odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za
centralno naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02);

– odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepre-
mičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92);

– odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistri-
ca (Uradni list RS, št. 6/99).

Kot prva faza izdelave osnutka sprememb in dopolnitev
PUP-a se izdelajo strokovne podlage, ki vsebujejo:

– analizo in opis stanja prostorske planske in izvedbe-
ne dokumentacije;

– predlog območja, za katerega se izdelajo PUP, čle-
njeno na območje, ki ga s PUP urejamo trajno in območje,
ki ga s PUP urejamo do sprejetja prostorskih izvedbenih
aktov;

– nabor vsebinskih in formalnih problemov, ki jih je
potrebno razrešiti v PUP.

4. PRIPRAVA PUP
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnut-

ka PUP
Izdelovalec PUP bo pripravil gradivo za pridobivanje

pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom
priprave PUP podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo.
Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo,
kaj pričakujemo od pogojedajalcev.

4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom
izdelave osnutka sprememb in dopolnitev PUP-a podati po-
goje za njegovo pripravo

Pred pričetkom priprave PUP morajo v skladu s 35. čle-
nom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in orga-
nizacije:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, izpostava Maribor - področje varstva narave, vodnega
gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
Rotovški trg, Maribor,

– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljublja-
na,

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Maribor,

– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, Vetrinjska 2, Maribor,

– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunal-
ne in druge storitve, d.o.o.,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,

– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Maribor,
Slomškov trg 6, Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38,
Maribor,

– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogo-
spodarski sektor Maribor, Ljubljanska ul. 9, Maribor,

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenska Bistrica.
Kolikor se v postopku priprave PUP ugotovi, da je po-

trebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le ta pridobijo v postopku.

Če kateri od navedenih organov, oziroma organizacij v
30 dneh od prejema vloge ne poda pogojev, se bo štelo, da
pogojev nima oziroma, da s predloženo dokumentacijo so-
glaša.

4.3. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev

organov oziroma organizacij navedenih v predhodni točki te-
ga programa, bo izdelovalec PUP-a pripravil osnutek PUP-a.

Osnutek PUP-a bo vseboval:
– tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in

utemeljitvami PUP ter pogoji organov oziroma organizacij
– osnutek odloka PUP z vsebino, kot jo določa zakon

o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter specificira
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov.

5. SPREJEMANJE PUP
5.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka PUP
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan pre-

dložil osnutek PUP Občinskemu svetu občine Slovenska
Bistrica in mu predlagal, da potrdi osnutek ter ga posreduje
v javno razgrnitev in obravnavo.

5.2. Javna razgrnitev osnutka PUP
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgr-
nitvi osnutka PUP v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev bo
trajala 30 dni.

V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine
Slovenska Bistrica organizirala javno obravnavo na sedežu
občine. Občani bodo o javni obravnavi obveščeni na prime-
ren način.

5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska

uprava občine Slovenska Bistrica zbirala in evidentirala vse
pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, orga-
nov in organizacij k osnutku PUP.

Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec PUP stro-
kovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opre-
delitvijo ali se pripomba upošteva ali ne.

O utemeljenosti pripomb bo na predlog župana odlo-
čal Občinski svet občine Slovenska Bistrica.

Občinska uprava bo vsem, ki so dali pripombe in pre-
dloge, pa jih občinski svet ni sprejel, posredovala obrazloži-
tve razlogov, zaradi kateri pripombe in predlogi niso bili
sprejeti.

5.4. Priprava usklajenega predloga PUP
Na podlagi stališč Občinskega sveta do pripomb in

predlogov iz javne razgrnitve in obravnave bo izdelovalec
osnutek PUP dopolnil v usklajen predlog PUP.

Predlog PUP bo vseboval enake sestavine kot osnutek
PUP s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi
upoštevanja pripomb od osnutka razlikoval še po tem, da bo
vseboval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k
PUP.

Župan bo usklajen predlog PUP posredoval v sprejetje
Občinskemu svetu občine Slovenska Bistrica.

5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasje k
predlogu PUP

Na usklajen PUP bo izdelovalec PUP pridobil soglasja
pristojnih organov in organizacij.
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V primeru, da kdo od organov oziroma organizacij o
izdaji soglasja ali mnenja ne bo odločil v 30 dneh po
prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom PUP sogla-
ša.

5.6. Sprejetje odloka o PUP
Župan bo usklajeni predlog PUP s pridobljenimi so-

glasji organov in organizacij posredoval v sprejetje Občin-
skemu svetu občine, ki ga sprejme z odlokom in se objavi
v Uradnem listu RS.

6. ROKI ZA PRIPRAVO PUP
PUP bodo pripravljeni v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca v roku 90 dni od sprejetja programa,
– priprava strokovne podlage kot 1. faza izdelave PUP

v 30 dneh po sklenitvi pogodbe,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnut-

ka PUP v 14 dneh po potrditvi strokovnih podlag,
– pridobitev pogojev za pripravo osnutka PUP 30 dni

po posredovanju gradiv,
– osnutek PUP v roku 30 dni po preteku roka za

izdajo soglasij,
– obravnava in določitev osnutka PUP na občinskem

svetu,
– javna razgrnitev in obravnava osnutka 30 dni po

sprejemu osnutka na občinskem svetu,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne

razgrnitve in obravnave v 20 dneh po zaključku javne raz-
grnitve,

– Občinski svet občine Slovenska Bistrica zavzame
stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,

– na podlagi stališč Občinskega sveta se osnutek
PUP dopolnjen v usklajen predlog PUP pripravi v 20 dneh,

– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili
v 30 dneh po prejemu usklajenega predloga PUP,

– Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme
odlok o spremembah in dopolnitvah PUP,

– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

7. FINANCIRANJE PRIPRAVE PUP
Za pripravo odloka o PUP se sredstva zagotavljajo v

proračunu Občine Slovenska Bistrica iz postavke prostor-
sko planiranje. Koordinator pri izdelavi naloge je Oddelek
za okolje in prostor.

8. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Slovenska Bistrica.

Št. 10/032-01/2-8/2002
Slovenska Bistrica, dne 23. decembra 2002.
  

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

185. Obvezna razlaga tretje alinee točke h 7. člena
odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za celotno območje Občine Slovenska
Bistrica

Na podlagi 86. člena poslovnika Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 29/00) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne
23. 12. 2002 sprejel

O B V E Z N O  R A Z L A G O
tretje alinee točke h 7. člena odloka o sprejetju

prostorskih ureditvenih pogojev za celotno
območje Občine Slovenska Bistrica

(Uradni list SRS, št. 29/89 in Uradni list RS, št.
43/92, 3/93, 35/94 in 45/00)

v naslednjem besedilu:
“Adaptacija objektov za kmetijsko proizvodnjo je po-

seg, s katerim se ne spremeni tehnologija, zunanjost, zmo-
gljivost, velikost ali namen obstoječih objektov. Izvedejo pa
se lahko druge izboljšave objektov za kmetijsko proizvod-
njo, s pomočjo katerih se pogoji za opravljanje obstoječe
dejavnosti posodobijo oziroma prilagodijo najnovejšim te-
hničnim zahtevam.”

Št. 10/032-01/2-7/2002
Slovenska Bistrica, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

SVETA ANA

186. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2003

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 16/99) in 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), ter 28. in 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine
Sveta Ana na 3. redni seji dne 20. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2003

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Sveta Ana za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu:
proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
občinskim premoženjem.

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja
Občina Sveta Ana.

2. VIŠINA PRORAČUNA

3. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financi-
ranja.

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-
čuna Občine Sveta Ana so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
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Proračun Občine Sveta Ana za leto 2003 se določa v
višini 338,999.768 SIT.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv Znesek v tisoč SIT

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 309.240
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 115.594

70 DAVČNI PRIHODKI 83.741
700 Davki na dohodek in dobiček 54.023
703 Davki na premoženje 17.361
704 Domači davki na blago in storitve 12.357
706 Drugi davki –
71 NEDAVČNI PRIHODKI 31.853
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja 5.466
711 Takse in pristojbine 1.835
712 Denarne kazni 125
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.685
714 Drugi nedavčni prihodki 8.742
72 KAPITALSKI PRIHODKI 425
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 425
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 tujine –
74 TRANSFERNI PRIHODKI 193.221
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 193.221

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 338.999
40 TEKOČI ODHODKI 36.364
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 16.280
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.124
402 Izdatki za blago in storitve 14.720
403 Plačila domačih obresti 1.360
409 Rezerve 1.880
41 TEKOČI TRANSFERI 123.277
410 Subvencije 4.731
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 19.721
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 7.683
413 Drugi tekoči domači transferi 91.142
414 Tekoči transferi v tujino –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 174.998
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 174.998
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.360
430 Investicijski transferi 4.360

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 29.759
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA 2.628
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) –

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil 2.628
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

Konto Naziv Znesek v tisoč SIT

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV –

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.) 2.628

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 27.000
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje 27.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 15.905
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga 15.905

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) –16.036

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 27.131
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 29.759

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v prora-

čun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava
ustvari s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.

5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz

naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdr-
ževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev,
prihodki za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namen-
sko vplačani prejemki.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proraču-
nu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejem-
kov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v
proračunu.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v prete-
klem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.

6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
50% pravic porabe v sprejetem finančnem računu neposre-
dnega uporabnika, od tega:

– v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic pora-

be.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogod-
bami.
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7. člen
Neposrednim uporabnikom se za delovanje zagotavlja-

jo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejem-
ke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.

8. člen
Neposredni uporabniki proračuna morajo izvrševati svo-

je naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na
račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti,
ki bi presegala za ta namen določena proračunska sred-
stva.

9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih

sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih
sredstev opravlja nadzorni odbor.

10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2003 izkazanih v bi-

lanci prihodkov in odhodkov, se izloči največ 1,5% v rezervo
Občine Sveta Ana.

11. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma eko-
loške nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kuž-
ne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sred-
stva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.

O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega od-
stavka tega člena odloča župan.

12. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejem-

kov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna prora-
čunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrto-
vati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča žu-
pan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna.

14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti ob-
činski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan
predlagati rebalans proračuna.

15. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah

proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva prora-
čuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem
uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 400,
401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 420, 430 s skle-
pom:

1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planira-
nih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih
razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na
drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju
sredstev,

2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki,
na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,

3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in nji-
hova realizacija.

O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu
ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma za-
ključnem računu.

16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 25.000 tolarjev od-

piše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

17. člen
Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad

materialnim finančnim in računovodskim poslovanjem po-
rabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki pora-
be. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse za-
htevane podatke potrebe za analizo porabe sredstev.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu s 7. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko
župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko fi-
nanciranje, dokončno pa občinski svet na predlog župa-
na. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi na-
slednji seji.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

18. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov
v računu financiranja se občina za proračun leta 2003
lahko zadolži do višine 27 mio tolarjev.

5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 41407-20/02
Sveta Ana, dne 20. decembra 2002.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.
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187. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške
vežice

Na podlagi 20. in 68. člena poslovnika o delu Občinske-
ga sveta občine Sveta Ana ter na podlagi statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta
Ana na svoji redni 3. seji dne 20. decembra 2002 sprejel

S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice

1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice zna-

šajo:
– za enojni grob 4.141,00 SIT
– za družinski grob 6.211,50 SIT
V ceno je vračunan 8,5% davek na dodano vrednost.

2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 6.000

SIT.

3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem

znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa
15 dni po izstavitvi računa.

4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko

uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.

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

Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa prene-
ha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in
mrliške veže za leto 2002, št. 35207-001/02 (Uradni list
RS, št. 18/02).

Št. 35207-004/02
Sveta Ana, dne 20. decembra 2002.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

188. Sklep o določitvi cen programov storitev v
javnem vzgojno-izobraževalnem in
vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola šola
Sveta Ana – vrtec Sveta Ana in Lokavec

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list
RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 3. re-
dni seji dne 20. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov storitev v javnem

vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem
zavodu Osnovna šola Sveta Ana – vrtec Sveta

Ana in Lokavec

Določijo se cene programov storitev v javnem vzgojno-izo-
braževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sve-
ta Ana – vrtec Sveta Ana in Lokavec za naslednje programe:

– za dnevni program v višini 63.000 SIT na mesec
– za poldnevni program v višini 56.700 SIT na mesec

Navedene cene veljajo od 1. 1. 2003 dalje.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 64000-16/02
Sveta Ana, dne 20. decembra 2002.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

189. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), ter 15. člena statuta Občine Sveta Ana in na podla-
gi 17. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 93/99), je Občinski svet obči-
ne Sveta Ana na 3. redni seji dne 20. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2003 znaša
0,504 SIT.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije. Uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 42306-001/02
Sveta Ana, dne 20. decembra 2002.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

190. Sklep o določitvi cene vode v javnem
vodovodu Sveta Ana in Lokavec

Na podlagi odloka o uvedbi povračila za priključno zmo-
gljivost (Uradni list RS, št. 111/01) in na podlagi 5. člena
statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in v skladu
z 20. in 68. členom poslovnika o delu Občinskega sveta
občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) Občinski svet
občine Sveta Ana na 3. redni seji dne 20. 12. 2002 sprejme

S K L E P
o določitvi cene vode v javnem vodovodu Sveta

Ana in Lokavec

I
Cena kubičnega metra prodane vode na odjemnem

mestu javnega vodovodnega sistema na območju Občine
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Sveta Ana znaša seštevek cen vode Mariborskega vodovo-
da, takse za obremenjevanje okolja, stroška popisa vodo-
merov, poštnine, vzdrževalnine, vodnih izgub-kala, vodno
povračilo od pitne vode, povračila za priključno zmogljivost
po priključku in DDV.

Skupna cena vode v vodovodnem sistemu v Sveti Ani
I. Skupna cena na 1 m3 vode
Voda pri MB vodovodu 120,00 SIT
Taksa za obremenjevanje okolja 123,79 SIT
Popis vodomerov 20,00 SIT
Izguba vode na omrežju-kal 20,00 SIT
Vodno povračilo od pitne vode 12,00 SIT
Skupaj 295,79 SIT

II. Fiksni del cene na priključek
Poštnina s položnico/mesec 54,00 SIT
Povračilo za priključno zmogljivost za
(∅ 20 mm)/mesec 966,99 SIT
Povračilo za priključno zmogljivost za
(∅ 13 mm)/mesec 580,19 SIT
Vzdrževalnina/mesec za (∅ 13 mm) 347,00 SIT
Vzdrževalnina/mesec za (∅ 20 mm) 450,90 SIT
Skupaj z vodomerom ∅ 13 mm 981,19 SIT
Skupaj z vodomerom ∅ 20 mm 1,471,89 SIT
V ceni ni zaračunan DDV.

II
Cena kubičnega metra prodane vode na odjemnem me-

stu javnega vodovodnega sistema na območju Občine Sveta
Ana za vodovodni sistem Lokavec znaša seštevek cen vode
Mariborskega vodovoda, stroška popisa vodomerov, poštnine,
vzdrževalnine, vodnih izgub-kala, vodno povračilo od pitne vo-
de, povračila za priključno zmogljivost po priključku in DDV.

Skupna cena vode v vodovodnem sistemu v Lokavcu
I. Skupna cena na 1 m3 vode
Voda pri MB vodovodu 120,00 SIT
Popis vodomerov 20,00 SIT
Izguba vode na omrežju-kal 20,00 SIT
Vodno povračilo od pitne vode 12,00 SIT
Skupaj 172,00 SIT
II. Fiksni del cene na priključek
Poštnina s položnico/mesec 54,00 SIT
Povračilo za priključno zmogljivost za
(∅ 13 mm)/mesec 580,19 SIT
Povračilo za priključno zmogljivost za
(∅ 20 mm)/ mesec 966,99 SIT
Vzdrževalnina/mesec za (∅ 20 mm) 450,90 SIT
Vzdrževalnina/mesec (∅ 13 mm) 347,00 SIT
Skupaj z vodomerom ∅ 13 mm 981,19 SIT
Skupaj z vodomerom ∅ 20 mm 1.471,89 SIT
V ceni ni zaračunan DDV.

III
Višina skupne cene vode se povišuje na podlagi povi-

šanja cen na računu za odvzeto vodo v odvzemnih jaških
MB Vodovoda in na podlagi povišanja cene na računu za
takso za obremenjevanje okolja, ki ga izstavi Javno komu-
nalno podjetje Nigrad. O povišanju cen odloča Občinski
svet občine Sveta Ana. Povišanje se izvede ob naslednjem
prvem obračunu porabe vode.

Št. 35205-051/02
Sveta Ana, dne 20. decembra 2002.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

191. Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Sveta Ana

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 6. člena statu-
ta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski
svet občine Sveta Ana na 3. redni seji dne 20. 12. 2002
določil

P R O G R A M  P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev za območje

Občine Sveta Ana

1. UVOD
Občina Lenart, na delu teritorija katere je nastala Obči-

na Sveta Ana, je v letu 1989 za območja izven ureditvenih
območij naselij in izven območij melioracij, ki se izvajajo z
ureditvenim načrtom, sprejela odlok o prostorskih ureditve-
nih pogojih v občini (Uradni list SRS, št. 37/89). V njem je
poleg območja, za katerega velja, določila še:

– funkcijo območja;
– splošne pogoje za posege v prostor;
– merila in pogoje za graditev objektov;
– merila in pogoje za komunalno urejanje;
– merila in pogoje za priključevanje in uporabo omrežij

in naprav;
– merila in pogoje za ohranjanje in varovanje naravne

in kulturne dediščine in drugih dobrin splošnega pomena;
– merila in pogoje za delovanje SLO in DS.
V letu 1993 je gornji odlok s sprejetjem odloka o spre-

membi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/93) dopolnila z
določitvijo pogojev, pod katerimi je možna oziroma dopu-
stna sprememba ali dopolnitev namembnosti objektov.

S spremembami in dopolnitvami odloka v letu 1996
(odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Lenart; Uradni list RS, št.
57/96) je bilo razširjeno območje, na katerem so dopustni
posegi v prostor tako, da so posegi možni še izven »pozida-
nih površin« na kmetijskih zemljiščih, določeni pa so bili tudi
pogoji, katere (kakšne) vrste posegov so dopustne, katere
vrste objektov je dopustno graditi in kateri pogoji morajo biti
predhodno izpolnjeni.

Obe spremembi in dopolnitvi sta bili izvedeni le v odlo-
ku, ne pa tudi v grafični obliki (obe spremembi in dopolnitvi
sta kot sestavni del odloka ohranili grafično prilogo na pre-
glednem katastrskem načrtu M 1: 5000 iz leta 1989).

Centralna naselja (v Občini Sveta Ana gre za naselji
Sveta Ana v Slovenskih goricah oziroma Zg. Ščavnica ter
Lokavec po dikciji iz odloka) se urejajo z začasnimi prostor-
skimi ureditvenimi pogoji. Ustrezni odlok, ki je objavljen v
Uradnem listu SRS, št. 2/89, določa:

– meje območja;
– funkcijo območja;
– splošne pogoje za posege v prostor;
– pogoje za graditev objektov;
– pogoje za komunalno urejanje;
– pogoje za ohranjanje in varovanje naravne in kultur-

ne dediščine;
– pogoje za varovanje in izboljšanje okolja.
S spremembami in dopolnitvami navedenega odloka

(Uradni list RS, št. 24/93) so opredeljeni pogoji, pod kateri-
mi je možna oziroma dopustna sprememba ali dopolnitev
namembnosti objektov v centralnih naseljih, hkrati pa je
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določeno tudi, da glede drugih pogojev za graditev objektov
veljajo določila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v
Občini Lenart.

Spremembe in dopolnitve odloka o začasnih ureditve-
nih pogojih za centralna naselja ne vključujejo prilagoditev
grafičnega dela odloka, ampak ohranjajo grafične priloge k
odloku, sprejete v letu 1989.

2. RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJEV ZA OBMOČJE OBČINE SVETA

ANA (PUP)

Razlogi za pripravo PUP so:
a) Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih plan-

skih aktov občine
Oba odloka – začasni PUP za centralna naselja in PUP

za območje izven ureditvenih območij naselij in izven obmo-
čij melioracij, ki se izvajajo s PIN, ki izhajata iz leta 1989,
imata za podlago prostorske sestavine dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Lenart, ki so bile takrat veljavne,
t.j. planske akte iz leta 1988.

To pomeni, da grafični del, ki je sestavni del obeh
odlokov, povzema bistveno drugačne meje zazidljivih povr-
šin oziroma območij, na katerih so dopustne posamezne
vrste posegov v prostor, kot so danes veljavne ali povedano
drugače: na vseh danes veljavno opredeljenih zazidljivih
površinah ni pravne podlage za izdajanje dovoljenj za pose-
ge v prostor.

Občina Lenart je namreč v času po sprejetju obeh
odlokov v večih postopkih – v letih 1990, 1992, 1993,
1994, 1997 in 1998 večkrat spremenila prostorske sestavi-
ne svojih planskih aktov, PUP pa z njimi ni uskladila.

V PUP bodo upoštevane tudi trenutno potekajoče spre-
membe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za
območje Občine Sveta Ana, ki jih vodi Občina Sveta Ana in
bodo predvidoma sprejete v začetku pomladi 2003.

b) Uskladitev z zakonodajo, sprejeto po letu 1989, ki
vpliva na urejanje in izvajanje posegov v prostor

Poleg v predhodni točki navedenega razloga so med
razlogi, ki narekujejo potrebo po spremembah in dopolni-
tvah PUP, tudi spremembe zakonodaje, izvedene po spreje-
tju PUP v letu 1989, zlasti pa:

– spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor iz leta 1997, ki je razširil obseg
posegov, ki jih je mogoče izvajati na podlagi PUP;

– zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1996, ki je bis-
tveno spremenil pogoje za poseganje na kmetijska zemlji-
šča;

– zakon o varstvu okolja iz leta 1993, ki je sistemsko
uredil varovanje posameznih sestavin okolja v postopkih po-
seganja v prostor;

– zakon o varstvu kulturne dediščine in zakon o ohra-
njanju narave, oba iz leta 1999, ki sta določila način pose-
ganja in instrumente varovanja obeh navedenih sestavin oko-
lja v postopkih priprave dokumentacije in dovoljevanja
posegov v prostor.

K temu je treba dodati še odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart, sprejet v občini v
letu 1992 in dopolnjen v letu 1998 (Uradni list RS, št.
24/92 in 13/98).

c) Vsebinska preveritev nekaterih določil PUP
Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in us-

kladitve PUP, je v postopku priprave sprememb in dopolni-
tev akta smiselno preveriti tudi nekatera vsebinska določila
veljavnega PUP, za katera praksa in izkušnje kažejo, da se
pri uporabi pojavljajo nejasnosti ter dvomi o njihovi smisel-
nosti oziroma ustreznosti (npr. določila o velikosti gradbe-

ne parcele, merila za opredeljevanje funkcionalnih zem-
ljišč idr.).

Najmanj zaradi vsega zapisanega je nujno potrebno
oba odloka o PUP uskladiti s prostorskimi sestavinami plan-
skih aktov Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana, jih
prilagoditi veljavni zakonodaji in v nekaterih točkah vključiti
bolj jasne in decidirane opredelitve, ki naj olajšajo izdajanje
dovoljenj in poseganje v prostor.

Glede na to, da so mnoga merila in pogoji v odloku o
PUP v Občini Lenart in odloku o začasnih PUP za centralna
naselja enotna (odlok o začasnih PUP celo eksplicitno nava-
ja na uporabo določil odloka o PUP v Občini Lenart) in da je
Občina Sveta Ana postala samostojna občina, je iz vsebin-
skih vidikov in v izogib formalnim zapletom namesto spre-
memb in dopolnitev obstoječih odlokov o PUP smiselno
pripraviti en novi PUP za območje Občine Sveta Ana.

Območje obdelave v PUP za območje Občine Sveta
Ana sestavljajo:

1. deli ureditvenega območja naselja Sveta Ana v Slo-
venskih goricah, za katere ne bodo izdelani prostorski iz-
vedbeni načrti;

2. ureditveno območje naselja Lokavec;
3. ostali prostor Občine Sveta Ana, za katerega niso

oziroma ne bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti.
Kolikor bo potrebno, bodo s PUP do sprejema prostor-

skih izvedbenih načrtov urejena tudi ta območja.
S tem programom se opredelijo vsebina in obseg PUP,

postopek in roki priprave, seznam ministrstev in drugih or-
ganov in organizacij, ki sodelujejo v postopku, izvajalci in
nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potre-
bnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.

3. OSNOVE ZA PRIPRAVO PUP

3.1. Naročnik in izdelovalec PUP
Naročnik PUP je Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slo-

venskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah.
Izdelovalec PUP bo izbran kot najugodnejši na osnovi

izdelane ponudbe v zbiranju ponudb za oddajo naročil male
vrednosti, ki ga bo pripravila in izvedla občinska uprava.

3.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP
Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00),

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti ustrezni podzakonski
predpisi,

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),

– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96 in 67/02),

– zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in
67/02),

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99),

– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-

stavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99),

– priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP;
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Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin planskih aktov občin (MOP UPP,
Ljubljana, april 1999) ter dopolnitve navedenega priporočila
iz februarja 2002,

– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine
okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih jav-
nih služb.

Priprava PUP bo obsegala izdelavo tekstualnega (odlok
z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili ipd.)
in grafičnega dela ter faze osnutka, predloga in končnih
elaboratov PUP.

V postopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna so-
glasja.

3.3. Strokovne podlage in veljavni planski akti
Pri izdelavi PUP se upoštevajo in uporabijo naslednja

gradiva:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Le-

nart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87,
24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94,
56/97 in 71/98) ter spremembe in dopolnitve za območje
Občine Sveta Ana, ki bodo sprejete v letu 2003;

– prostorske sestavine družbenega plana Občine Le-
nart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 42/87,
24/88 ter Uradni list RS, št. 30/90, 60/93, 62/94, 56/97
in 71/98) ter spremembe in dopolnitve za območje Občine
Sveta Ana, ki bodo sprejete v letu 2003;

– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spome-
nikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/92 in 13/98),

– odlok o varovanju virov pitne vode v Občini Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 25/00),

– odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 3/02),

– strokovne podlage za ureditveno območje naselja
Sveta Ana v občini Sveta Ana (ZUM d.o.o., št. nal.
309/01-01, avgust 2002,)

– strokovne podlage za naselje Sveta Ana v Slovenskih
goricah; variantne rešitve za ureditev jedra naselja – končno
poročilo (ZUM d.o.o., št. nal. 309/01-02, november 2002),

– strokovne podlage za razpršeno poselitev v občini
Sveta Ana (ZUM d.o.o., št. nal. 309/01-03, december
2002),

– strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Sveta Ana (Zavod za
kulturno dediščino april 2001).

Kot prva faza izdelave osnutka PUP se izdelajo stro-
kovne podlage, ki vsebujejo vsaj:

– analizo in opis stanja prostorske planske in izvedbe-
ne dokumentacije,

– predlog območja, za katerega se izdelajo PUP, čle-
njeno na območje, ki ga s PUP urejamo trajno in območje,
ki ga s PUP urejamo do sprejetja prostorskih izvedbenih
načrtov,

– nabor vsebinskih in formalnih problemov, ki so v
veljavnih PUP slabo rešeni in jih je potrebno razrešiti v PUP
za območje Občine Sveta Ana.

4. PRIPRAVA PUP

4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnut-
ka PUP

Izdelovalec PUP bo pripravil primerno gradivo za pri-
dobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred
pričetkom priprave osnutka PUP podati pogoje in mnenja
za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis

problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojeda-
jalcev.

4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom
izdelave osnutka PUP podati pogoje za njegovo pripravo

Pred pričetkom priprave PUP morajo v skladu s 35.
členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in
organizacije:

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Re-
publike Slovenije, izpostava Maribor;

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slo-
venije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpo-
stava Maribor;

– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo;

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-

močna enota Maribor;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Mari-

bor;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija

RS za okolje, Območna pisarna Maribor;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija

RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota;
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije d.d.;
– Telekom Slovenije;
– Mariborski vodovod javno podjetje d.d.;
– Komunalno podjetje Nigrad;
– Občina Sveta Ana oziroma njene javne gospodarske

službe v delih, kjer so upravljalci javne gospodarske infras-
trukture.

Po potrebi bodo v odvisnosti od vsebine v postopek
vključeni tudi drugi organi in organizacije.

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo,
da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo
soglaša.

4.3. Izdelava osnutka PUP
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev

organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki
tega programa, bo izdelovalec PUP pripravil osnutek PUP.

Osnutek PUP bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in

utemeljitvami PUP ter pogoji organov oziroma organizacij;
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na

kartah v merilu 1: 5000 ter na kartah v merilu 1: 25000;
3. osnutek odloka o PUP z opredelitvijo meril in pogo-

jev za posege v prostor ter z vsebino, kot jo določa zakon o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter specificira
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov.

5. SPREJEMANJE PUP

5.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka PUP
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan pre-

dložil osnutek PUP Občinskemu svetu občine Sveta Ana in
mu predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev
in obravnavo.

5.2. Javna razgrnitev osnutka PUP
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgr-
nitvi osnutka PUP.
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Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine

Sveta Ana organizirala javne obravnave na sedežu občine.
Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na pri-

merni način.

5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska

uprava občine Sveta Ana zbirala in evidentirala vse pisne in
ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in or-
ganizacij k osnutku PUP.

Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec PUP stro-
kovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opre-
delitvijo, ali se pripombo upošteva ali ne.

O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Ob-
činski svet občine Sveta Ana.

Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsem, ki so
dali pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Sve-
ta Ana ni sprejel, poslane obrazložitve razlogov, zaradi kate-
rih pripombe in predlogi niso bili sprejeti.

5.4. Priprava usklajenega predloga PUP in sprejetje
odloka o PUP

Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec
pripravil dopolnjeni osnutek PUP.

Izdelovalec bo na dopolnjeni osnutek PUP pridobil so-
glasja pristojnih organov in organizacij, ki so za njegovo
pripravo podali pogoje in so navedeni v točki 4.2. tega
programa. V primeru, da kdo od navedenih organov oziro-
ma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil
v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da z gradivom
soglaša.

Župan bo dopolnjeni osnutek PUP s soglasji poslal v
sprejetje Občinskemu svetu občine Sveta Ana.

Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Uradnem
listu RS.

6. ROKI ZA PRIPRAVO PUP

PUP bodo pripravljeni v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: po sprejemu sprememb in dopolnitev

dolgoročnega plana občine
– strokovne podlage kot 1. faza izdelave PUP: v 2

mesecih po sklenitvi pogodbe
– obravnava strokovnih podlag v občini: v največ 2

tednih po predaji gradiv
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka

PUP: 3 tedne po potrditvi strokovnih podlag
– pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: v 1

mesecu po posredovanju gradiv
– osnutek PUP: v 2 mesecih po preteku roka za izdajo

pogojev organov in organizacij
– javna razgrnitev in obravnava osnutka PUP: 30 dni

po obravnavi in določitvi osnutka PUP na občinskem svetu
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne

razgrnitve in obravnav: 1 mesec po zaključeni javni razgrni-
tvi

– občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlo-
gov iz javne razgrnitve in obravnav odločil na svoji prvi seji
po pripravi strokovnih stališč

– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav bo osnutek PUP dopolnjen v dopol-
njeni osnutek PUP v treh tednih po sprejemu stališč do
pripomb iz javne razgrnitve in obravnav na občinskem svetu

– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v
30 dneh po prejemu dopolnjenega osnutka PUP

– Občinski svet občine Sveta Ana bo sprejel odlok o
PUP po pridobitvi soglasij.

7. FINANCIRANJE PRIPRAVE PUP
Sredstva za pripravo PUP v okvirni vrednosti 5,000.000

SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Sveta Ana za leti
2003 in 2004.

8. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE PUP
Ta program začne veljati z dnem sprejema na Občin-

skem svetu občine Sveta Ana in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 00304-05/02
Sveta Ana, dne 20. decembra 2002.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

192. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Sv. Jurij ob

Ščavnici dne 1. 12. 2002

Občinska volilna komisija občine Sv. Jurij ob Ščavnici
je na seji dne 2. 12. 2002 na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve
župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na volitvah dne 1. 12.
2002, ugotovila rezultat glasovanja ter izid volitev za župana
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.

Rezultati glasovanja za župana Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici:

I
a.1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisa-

nih 2397 volivcev.
a.2. S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
Skupaj volilcev za območje občine: 2397 (a1 + a2)

2
Glasovalo je
b.1. po volilnih imenikih 1785 volivcev
(Opomba: vključno s pošto)
b.2. s potrdilom 0 volivcev
Skupaj glasovalo 1785 volivcev.
(b1 + b2)
1. Po pošti sta glasovala 2 volivca.
2. Vseh oddanih glasovnic: 1785
3. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz

drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje voliv-
ca, je bilo

a) Skupaj neveljavnih glasovnic: 14
4. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-

sov:
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Kandidat za župana Št. gl. v%

Anton Slana 927 52,34
Slavko Mihalič 844 47,66

1771 100

(Opomba: Kontrola: skupno število glasov za kandida-
te plus neveljavne = število oddanih glasovnic)

II
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena za-

kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) ugotovila, da je
bil za župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici izvoljen Anton
Slana, roj. 18. 12. 1957 s stalnim prebivališčem v Bolehne-
čicih št. 4b.

Št. 00609-00002/2002
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 2. decembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

Sv. ob Ščavnici
Dragan Kujundžič, univ. dipl. prav. l. r.

Člani:
Franc Lančič, l. r.
Albin Krajnc l. r.
Olga Žmavc l. r.
Franci Čuš ml. l. r.

193. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Sv. Jurij ob Ščavnici dne 10. 11. 2002

Občinska volilna komisija Sv. Jurij ob Ščavnici je na
seji, dne 11. 11. 2002, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov
Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici na volitvah
10. 11. 2002, ugotovila:

I
a) v volilne imenike na območju občine je vpisanih

2403 volivcev,
b) glasovalo po imeniku 1820 volivcev,
c) predčasno je glasovalo 6 volivcev,
d) po pošti glasovalo 2 volivcev,
e) glasovalo skupaj 1828 volivcev,
f) neveljavne glasovnice: 15.

II
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA ŠT. 1
Sv. Jurij – Jamna
vpisani v volilni imenik: 252
obč. sv.
volilna udeležba: 86,11%
neveljavne glasovnice: 0
število oddanih glasov: 217

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Marko Kraner 142
Silvo Lavrenčič 75

217

V volilni enoti št. 1 je izvoljen za člana občinskega
sveta Marko Kraner.

VOLILNA ENOTA ŠT. 2
Blag. Kralj. Koč. Vrh
vpisani v volilni imenik: 202
obč. sv.
volilna udeležba: 68,81%
neveljavne glasovnice: 3
število oddanih glasov: 139

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Milan Domajnko 58
Anton Kreft 55
Majda Rojs 23

136

V volilni enoti št. 2 je izvoljen za člana občinskega
sveta Milan Domajnko.

VOLILNA ENOTA ŠT. 3
Grabonoš
vpisani v volilni imenik: 186
obč. sv.
volilna udeležba: 73,66%
neveljavne glasovnice: 2
število oddanih glasov: 137

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Jože Plohl 30
Ciril Mir 25
Simon Šipek 80

135

V volilni enoti št. 3 je izvoljen za člana občinskega
sveta Simon Šipek.

VOLILNA ENOTA ŠT. 4
Čak-Drag-Bis
vpisani v volilni imenik: 265
obč. sv.
volilna udeležba: 71,32%
neveljavne glasovnice: 4
število oddanih glasov: 189

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Leopold Trbuc 65
Ludvik Ketiš 52
Mirko Križan 68

185
V volilni enoti št. 4 je izvoljen za člana občinskega

sveta Mirko Križan.
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VOLILNA ENOTA ŠT. 5
Rož.V-Stan.
vpisani v volilni imenik: 272
obč. sv.
volilna udeležba: 75%
neveljavne glasovnice: 0
število oddanih glasov: 204

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Marjan Kraner 106
Stanislav Jurkovič 51
Tatjana Trnovec 47

204

V volilni enoti št. 5 je izvoljen za člana občinskega
sveta Marjan Kraner.

VOLILNA ENOTA ŠT. 6
Kup-Seliš
vpisani v volilni imenik: 161
obč. sv.
volilna udeležba: 81,99%
neveljavne glasovnice: 3
število oddanih glasov: 132

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Marta Postružnik 20
Jožef Forjan 6
Marjan Korelc 45
Andrej Vrzel 58

129

V volilni enoti št. 6 je izvoljen za člana občinskega
sveta Andrej Vrzel.

VOLILNA ENOTA ŠT. 7
Sl-Bol-Žih
vpisani v volilni imenik: 291
obč. sv.
volilna udeležba: 79,04%
neveljavne glasovnice: 1
število oddanih glasov: 230

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Stanko Gregorec 158
Franc Kšela 71

229

V volilni enoti št. 7 je izvoljen za člana občinskega
sveta Stanko Gregorec.

VOLILNA ENOTA ŠT. 8
Sovjak
vpisani v volilni imenik: 239
obč. sv.
volilna udeležba: 71,13%
neveljavne glasovnice: 0
število oddanih glasov: 170

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Simona Filipič 52
Marijan Kocuvan 118

170

V volilni enoti št. 8 je izvoljen za člana občinskega
sveta Marijan Kocuvan.

VOLILNA ENOTA ŠT. 9
St.G-Žen-Brez
vpisani v volilni imenik: 167
obč. sv.
volilna udeležba: 71,86%
neveljavne glasovnice: 0
število oddanih glasov: 120

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Anton Klemenčič 41
Jože Krajnc 79

120

V volilni enoti št. 9 je izvoljen za člana občinskega
sveta Jože Krajnc.

VOLILNA ENOTA ŠT. 10
Gab-Gal-Kok-Kut
vpisani v volilni imenik: 197
obč. sv.
volilna udeležba: 77,66%
neveljavne glasovnice: 2
število oddanih glasov: 153

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Matija Perša 49
Mirko Ljubec 65
Beno Rohitelj 37

151

V volilni enoti št. 10 je izvoljen za člana občinskega
sveta Mirko Ljubec.

VOLILNA ENOTA ŠT. 11
Gra-Terb-M.Mor
vpisani v volilni imenik: 171
obč. sv.
volilna udeležba: 76,61%
neveljavne glasovnice: 0
število oddanih glasov: 131

Kandidati za občinski svet

Ime in priimek Št. glas.

Daniel Tancoš 64
Ivan Trbuc 17
Anton Meznarič 50

131
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V volilni enoti št. 11 je izvoljen za člana občinskega
sveta Daniel Tancoš.

Št. 00609-00002/2002
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 11. novembra 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

Sv. Jurij ob Ščavnici
Dragan Kujundižič, univ. dipl. prav. l. r.

Člani:
Franc Lančič, l. r.
Albin Krajnc l. r.
Olga Žmavc l. r.
Franci Čuš ml. l. r.

ŠALOVCI

194. Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Šalovci

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslo-
vanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ura-
dni list RS, št. 91/01) in 31. člena statuta Občine Šalovci
(Uradni list RS, št. 13/99) je župan dne 10. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občinske

uprave občine Šalovci

1. člen
Občinska uprava občine Šalovci uradno posluje z elek-

tronskim poštnim naslovom, katerega naslov je: obcina.sa-
lovci@siol.net.

Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna Občinske uprave ob-
čine Šalovci.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03101-7/02
Šalovci, dne 10. decembra 2002.

Župan
Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

195. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Šalovci za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 20. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 44/01) in 16.
člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je
Občinski svet občine Šalovci na 1. redni seji dne 12. de-
cembra 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Šalovci za leto 2003

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Šalovci v letu 2003
znaša 0,4 SIT.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. janu-

arja 2003 dalje.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 420-02-5/02
Šalovci, dne 12. decembra 2002.

Župan
Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

196. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
porabnikov v letu 2003

Na podlagi 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00, 51/02), ter 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00
in 79/01, 30/02) in 37. člena statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je župan sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih

porabnikov v letu 2003

1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja

proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna Občine
Šentjur pri Celju za leto 2003, oziroma za prve tri mesece
leta 2003.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. V sredstva iz
prejšnjega odstavka spadajo sredstva za:

– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in druge osebne prejemke (stroški za

prevoz, regres za prehrano),
– materialne stroške in storitve drugih, ki so vezane na

osnovno delovanje porabnika.

3. člen
Proračunski porabniki morajo na zahtevo oddelka za

proračun in finance posredovati podatke iz prejšnjega čle-
na. Kolikor zahtevanih podatkov ne posredujejo, se jim fi-
nanciranje začasno ustavi.
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4. člen
Ne glede na določilo 2. člena tega sklepa, se v pol-

nem znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2002 na
osnovi proračuna za leto 2002 in v prejšnjem letu niso bili
plačani. Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 2003.

Prav tako se lahko obveznosti, ki jih ima občina do
izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 2002 poravna-
jo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova
likvidnost to omogočata.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-

bniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. december 2002.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri

mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev

začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega
proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občin-
skega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

7. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

8. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so se-

stavni del proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2003.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 004-1/2003-100
Šentjur pri Celju, dne 31. decembra 2002.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Štefan Tisel l. r.

ŠKOCJAN

197. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev
v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) ter
15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99,
51/01) je Občinski svet občine Škocjan na 2. redni seji dne
23. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v vrtcu

pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

1. člen
Občinski svet občine Škocjan je sprejel povišanje cen

vzgojno-varstvenih storitev v vrtcu pri Osnovni šoli Frana
Metelka Škocjan, in sicer znašajo cene po skupinah progra-
mov, kakor sledi:

– od 1. do 3. leta: 70.997 SIT,
– od 3. do 7. leta: 57.250 SIT,
– družinsko varstvo: 66.540 SIT,
– poldnevni program male šole: 46.518 SIT,
– program kombiniranega oddelka: 70.067 SIT.
Cene vzgojno-varstvenih storitev v VVE pri Osnovni šoli

Frana Metelka Škocjan veljajo z dnem sprejema na občinskem
svetu, uporabljati pa se začnejo z mesecem januarjem 2003.

2. člen
Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o

določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v VVE pri Osnovni
šoli Frana Metelka Škocjan (Uradni list RS, št. 23/02).

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 15204-0014/2002
Škocjan, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Škocjan

Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

198. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2003

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99 – odl. US,
61/99 – odl. US, 79/99, 89/99 – odl. US) in na podlagi
19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča (Uradni list RS, št. 11/95, 1/96 in 4/01) in 66. člena
poslovnika Občinskega sveta občine Šmarje  pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 43/99) je Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah na 2. seji dne 17. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2003

1. člen
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003 znaša 0,151 SIT.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. janu-

arja 2003.

3. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o us-

kladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2002 (Uradni list RS, št. 104/01).

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-0074/02
Šmarje pri Jelšah, dne 17. decembra 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.
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199. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Šmarje
pri Jelšah

Na podlagi 34. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 17. 12. 2002 sprejel
naslednji

S K L E P

I
Za podžupana Občine Šmarje pri Jelšah se imenujeta:
1. Stanko Javornik, stan. Rakovec 4, Grobelno, ki bo v

primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal
funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem
prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvo-
litve novega župana;

2. Erih Strašek, stan. Krtince 22, Podplat.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-0075/02
Šmarje pri Jelšah, dne 17. decembra 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

200. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih
storitev

Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi
38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen so-
cialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) in 16.
člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št.
41/99, 91/01) na 2. seji dne 17. 12. 2002 sprejel
naslednji

S K L E P

I
Občina Šmarje pri Jelšah daje soglasje k ceni socialno

varstvene storitve osebna pomoč, ki jo je predlagal izvajalec
storitve Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini
311.514 SIT mesečno.

II
Občina Šmarje pri Jelšah daje soglasje k ceni socialno

varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal
Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 2.491 SIT
na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za vodenje storitve za
426 SIT na uro in za subvencijo iz sredstev proračuna Re-
publike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike zaposlo-
vanja za 666 SIT na uro. Po odbitih subvencijah znaša cena
1.399 SIT na efektivno uro.

III
Občina Šmarje pri Jelšah bo ceno storitve pomoč

družini na domu še dodatno subvencionirala iz sredstev
proračuna občine v višini 399 SIT na uro, tako da bo
končna cena za uporabnike storitve znašala 1.000 SIT na
efektivno uro.

IV
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 06202-0080/02
Šmarje pri Jelšah, dne 17. decembra 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

ŠTORE

201. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila Občine Štore

Na podlagi 20. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01) in 16. člena statuta Občina Štore (Uradni list RS,
št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore na
2. seji dne 18. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine

Štore

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega

glasila Občine Štore (v nadaljevanju: glasilo).

2. člen
Ime glasila je: Štorski občan.

3. člen
Izdajatelj glasila je: Občina Štore.
Sedež izdajatelja glasila je: Cesta XIV. divizije 15,

Štore.

4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

5. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno. Lahko izide kot

izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinj-

stva na območju Občine Štore.

6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v

Občini Štore ter o hotenjih in interesih občanov. Cilj glasila
je objavljanje objektivnih informacij o pomembnejših podro-
čjih življenja in dela v občini.

7. člen
Glasilo ureja odbor za izdajo časopisa, ki ima zraven

odgovornega urednika še pet članov (v nadaljevanju: ure-
dniški odbor). Mandatna doba članov uredniškega odbora
je vezana na mandatno dobo občinskega sveta.

Odgovornega urednika in ostale člane uredniškega od-
bora na predlog komisije za volitve, imenovanja in adminis-
trativne zadeve imenuje občinski svet.

8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in ured-

niško politiko v soglasju z ustanoviteljem ter predlaga župa-
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nu višino proračunskih sredstev, ki so letno potrebna za
nemoteno izdajanje glasila

Odgovorni urednik:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in

uresničevanjem njegove programske zasnove.

9. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administra-

tivno tehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi,
registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.

10. člen
Viri financiranja so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00201-0001/2002-001
Štore, dne 18. decembra 2002.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

202. Spremembe statuta Občine Štore

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 ter spremembe in dopolnitve) in 16.
člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in
112/00) je Občinski svet občine Štore na 2. seji dne 18. 12.
2002 sprejel

S P R E M E M B E  S T A T U T A
Občine Štore

1. člen
V statutu Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99) se

spremeni besedilo prvega stavka drugega odstavka 25. čle-
na, tako da se glasi:

“Odbori in komisije štejejo tri do devet članov”.

2. člen
Ta sprememba začne veljati takoj ko je sprejeta.

Št. 01502-0001/2000-002
Štore, dne 18. decembra 2002.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

203. Spremembe poslovnika Občinskega sveta
občine Štore

Na podlagi 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore na
2. seji dne 18. 12. 2002 sprejel

S P R E M E M B E  P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Štore

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Štore (Ura-

dni list RS, št. 74/99 in 112/00) se spremeni besedilo
prvega odstavka 59. člena, tako da se glasi:

“Odbor za družbene dejavnosti ima devet članov”.

2. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 60. člena,

tako da se glasi:
“Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora ima

sedem članov”.

3. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 61. člena,

tako da se glasi:
“Odbor za komunalo ima devet članov”.

4. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 62. člena,

tako da se glasi: sedem sedem članov”.

5. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 65. člena,

tako da se glasi:
“Odbor za socialo ima sedem članov”.

6. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 67. člena,

tako da se glasi:
“Odbor za izdajo časopisa ima pet članov”.

7. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 68. člena,

tako da se glasi:
“Odbor za odlikovanja ima pet članov”.

8. člen
Te spremembe začnejo veljati takoj, ko so sprejete.

Št. 01503-0001/2000-002
Štore, dne 18. decembra 2002.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

204. Program priprave sprememb in dopolnitev
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
(PUP) za območja Draga, severne Kompole,
Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče
Vrhe in gozd ob odlagališču

Na podlagi 34., 35. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je
Občinski svet občine Štore na seji dne 18. 12. 2002
sprejel
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P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih (PUP) za območja Draga,

severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob

odlagališču

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih
nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in
sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP, subjekti, ki
sodelujejo pri njihovi izdelavi, način njihovega sodelova-
nja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti, roki za posamezne faze izdelave sprememb in
dopolnitev PUP.

II. PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP

2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na celotno

območje, ki ga je že predhodno urejal odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole,
Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd
ob odlagališču (Uradni list RS, št. 15/90, 39/94, 68/98 in
20/01).

3. člen
Izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je

odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Štore – dopolnitev v letu 1999 (Uradni list RS, št.
80/00).

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se uporabijo
vse strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Štore in veljavnih prostorskih izvedbenih aktov Obči-
ne Štore.

4. člen
Koordinator aktivnosti sprememb in dopolnitev PUP bo

Občinska uprava občine Štore.

III. SOGLASODAJALCI

5. člen
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev PUP se

od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obrav-
navano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z
infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogo-
ji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objek-
tih in napravah na območju, ki ga urejajo spremembe in
dopolnitve PUP.

Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najka-
sneje v 30 dneh po prejemu vloge, posredovati svoje pogo-
je, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelo-
vanje in soglasje pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP ni
potrebno.

6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne

pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolni-
tev PUP ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb in
dopolnitev PUP so:

1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Celje,

2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,

3. Javno podjetje Vodovod–Kanalizacija d.o.o. Celje,
4. Elektro Celje d.d.,
5. Telekom Slovenije, PE Celje,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za var-

stvo narave, izpostava Celje,
7. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolni-

tev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja
in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v
tem programu, se ti pridobijo v postopku.

IV. TERMINSKI PLAN

7. člen
Pri pripravi sprememb PUP se upošteva naslednji ter-

minski plan:
– osnutek odloka o spremembah PUP – 45 dni po

prejemu zadnjih pogojev;
– priprava stališč do pripomb – 30 dni po prejemu

pripomb iz javne obravnave in javne razgrnitve;
– priprava predloga odloka o spremembah – 30 dni

po sprejetju stališč do pripomb.
Župan sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi

osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah PUP. Javna
razgrnitev se opravi v prostorih Občinske uprave občine
Štore. V času javne razgrnitve se na sedežu občinske upra-
ve izvede tudi javna razprava.

Po sprejemu se odlok o spremembah in dopolnitvah
PUP objavi v Uradnem listu RS.

8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Štore.

Št. 35001-0001/2001-002
Štore, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

TABOR

205. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor
v letu 2003

V skladu z 29. členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98 in 70/00) in 7. členom statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99, 27/01) je Ob-
činski svet občine Tabor na 1. redni seji dne 30. 12.
2002 sprejel
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S K L E P
o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu

2003

I
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske

površine na območju Občine Tabor na dan 1. 1. 2003
znaša 174.169 SIT/m2.

II
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o

povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2002.

III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 062-02/2002-2/1
Tabor, dne 30. decembra 2002.

Župan
Občine Tabor

Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

206. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003

V skladu z 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 7. člena statuta Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 44/99, 27/01) je Občinski svet občine
Tabor na 1. redni seji dne 30. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Tabor za leto 2003
znaša 0,0863 SIT/mesec.

II
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o

vrednosti točke stavbnega zemljišča v letu 2002.

III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 062-02/2002-2/1
Tabor, dne 30. decembra 2002.

Župan
Občine Tabor

Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

TIŠINA

207. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi
in izdajanju javnega glasila Občine Tišina

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta obči-
ne Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je
Občinski svet občine Tišina na 1. izredni seji, dne 27. 12.
2002 sprejel

S P R E M E M B E
I N   D O P O L N I T V E   O D L O K A

o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Tišina

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

ne Tišina (Uradni list RS, št. 47/01) se besedilo 2. člena
spremeni tako, da glasi:

“Ime glasila je: NOVINE OBČINE TIŠINA.”

2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-1/03
Tišina, dne 6. januarja 2003.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

VERŽEJ

208. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne
komisije občine Veržej

Na podlagi 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 Veržej (Uradni list RS, št. 37/99,
65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne
19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju članov Občinske volilne komisije

občine Veržej

I
V Občinsko volilno komisijo občine Veržej se imenuje-

jo:
za predsednika:
Boris Kolmanič, Gozdna ulica 32, Veržej,
za namestnico predsednika:
Melita Moravec, Ulica Iztoka Gaberca 2, Veržej,
za članico:
Zdenka Jureš, Bunčani 5, Veržej,
za namestnika članice:
Matija Galunder, Ulica Frana Kovačiča 5, Veržej,
za članico:
Manica Nedok, Banovci 14a, Veržej,
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za namestnico članice:
Jelka Vinkovič, Prvomajska ulica 3, Veržej,
za člana:
Ivan Poljanec, Ulica Iztoka Gaberca 4, Veržej,
za namestnika člana:
Alojz Pihler, Bunčani 7, Veržej.

II
Občinska volilna komisija občine Veržej se imenuje za

4 leta.

III
Sedež Občinske volilne komisije občine Veržej je Ulica

bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-7/02-II
Veržej, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

VIDEM

209. Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje
občinskih – državnih pomoči namenjenih za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Videm

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljeva-
nje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni
list RS, št. 18/99, 117/00 in 109/01) je Občinski svet
občine Videm na seji sprejel

P R A V I L N I K
o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih –

državnih pomoči namenjenih za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Videm

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, način in kriteriji

za pridobivanje pomoči namenjenih za pospeševanje razvo-
ja malega gospodarstva v Občini Videm, kot manj razvitem
območju (v nadaljnjem besedilu: pomoč za razvoj).

2. člen
Pomoč za razvoj se zagotavlja iz občinskega proračuna

in drugih virov, njihovo višino pa določi občinski svet z odlo-
kom o proračunu za tekoče leto.

Sredstva za razvoj se dodeljujejo kot nepovratna sred-
stva.

3. člen
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja

spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je

zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti po-
moči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se izvajajo.

Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 50% upravičenih
stroškov posameznega projekta investicije. Pri dodelitvi po-
moči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede
na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proraču-
na, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.

II. PODROČJA

4. člen
Pomoč se ob izpolnitvi pogojev iz 3. člena sme dodeliti

za naslednje namene:
Vzpodbujanje investicij in promocije majhnih podjetij in

srednje velikih podjetij, pri čemer niso opravičeni do pomo-
či sektorji kmetijstva, ribištva in transporta. Do teh pomoči
niso opravičena tudi podjetja v težavah.

Pomoč se glede na manj razvito območje naše občine
znotraj RS lahko dodeli:

– za stalna sredstva investitorja,
– za odpiranje novih delovnih mest v skladu z projek-

tom investicije,
– za stroške prve promocije na določenem sejmu ali

razstavi.
Pri začetnih investicijah mora prejemnik pomoči pri-

spevati najmanj 25% vrednosti investicije.
Investicijski projekti in novoodprta delovna mesta pri

začetnih investicijah morajo ostati v občini odprti vsaj 5 let,
pri čemer morajo biti nova delovna mesta odprta v roku
največ treh let po končanju investicije.

Izpolnitev kriterija novih delovnih mest se ugotavlja
na osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celotnim
povprečjem zaposlenih v podjetju leto pred odobritvijo
pomoči.

5. člen
Upravičeni stroški projektov investicij, za katere se lah-

ko dodeljujejo pomoči:
– stroški nakupa zemljišča, zgradbe, opreme,
– stroški pridobitve in nakupa patentov, licenc, know-

how ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški plač za novoodprta delovna mesta za obdob-

je največ dveh let.
Upravičeni stroški promocije:
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice, pri

prvi udeležbi na določenem sejmu ali razstavi.

III. UPRAVIČENCI

6. člen
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne

osebe, ki imajo obratovalnico na območju Občine Videm, in
sicer:

– samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri če-
mer se smiselno uporabljajo opredelitve za majhna in sred-
njevelika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih za dodelje-
vanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči,

– občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili
zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti ozi-
roma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni
register in predloži vse predpisane dokumente za ustanovi-
tev družbe.
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7. člen
Sredstva za razvoj se prednostno dodelijo prosilcem,

ki poleg pogojev, ki jih zahteva ta pravilnik, v največji meri
izpolnjujejo še naslednje kriterije:

– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki v
občini niso razvite,

– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta v obstoje-
čih proizvodnih in storitvenih dejavnostih,

– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki za-
gotavljajo sodoben tehnološki in ekološki neoporečen de-
lovni proces.

IV. JAVNI RAZPIS

8. člen
Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi javnega

razpisa.
Župan Občine Videm sprejme sklep o razpisu za prido-

bivanje sredstev za razvoj in ga objavi v sredstvih javnega
obveščanja.

9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– določbo tega pravilnika, na podlagi katere župan

sprejme sklep,
– namene za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj

po javnem razpisu,
– višino razpisanih sredstev za razvoj,
– opredelitev upravičencev za pridobivanje sredstev za

razvoj,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 15

dni od dneva objave in naslov na katerega se vložijo prijave,
– pogoje pod katerimi se sredstva za razvoj dodeljujejo,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti

k zahtevku,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev

za razvoj.

10. člen
Prijavo na razpis s potrebnimi prilogami se vloži na

sedežu Občine Videm, v roku, ki je določen v razpisu.

11. člen
Prijave na javni razpis obravnava komisija za dodelitev

pomoči za razvoj malega gospodarstva, ki jo imenuje Ob-
činski svet občine Videm, na predlog župana.

Komisija za dodelitev pomoči za razvoj ima tri člane in
jo sestavljajo:

– dva predstavnika občinskega sveta – iz odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo ter gospodarske javne službe,

– predstavnik občinske uprave.
Komisija izda sklep o dodelitvi sredstev za razvoj najka-

sneje v 30 dneh od poteka razpisnega roka.

V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA

12. člen
Prijava na javni razpis mora poleg osnovnih podatkov

(navedba prosilca, višina zaprošenih sredstev, namen prido-
bivanja sredstev) vsebovati:

a) dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti, za prosilce iz 6. člena tega pravilnika;

b) dokazilo glede namena pridobitve sredstev pri razši-
ritvi poslovanja:

– kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih prosto-
rov, za nakup zemljišč,

– gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za grad-
njo in adaptacijo poslovnih prostorov ter graditev, prenovo
in adaptacijo objektov,

– pogodbo za večji posel, ki pomeni trajnejšo razširitev
poslovanja,

– predračun za projekte, ko gre za obsežno novo de-
javnost;

c) dokazilo o odobritvi kredita s strani poslovne banke;
d) opis nameravanega izobraževanja, sodelovanja na

sejmih, o udeležbi na strokovnih ekskurzijah;
e) izjavo prosilca o višini vloženih lastnih sredstev za ta

namen;
f) izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči

oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.

13. člen
Namensko porabo pridobljenih sredstev spremljajo in

preverjajo pristojni organi občine za nadzor.

14. člen
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je

prejemnik sredstev dolžan tako vrniti dodeljena sredstva
skupaj z zakonitimi obrestmi.

VI. KONČNA DOLOČBA

15. člen
Z dnem veljave tega pravilnika prenehata veljati pravil-

nik o določanju pogojev, načina in kriterijev za pridobivanje
sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja podjetništva
in drobnega gospodarstva Občine Videm (Uradni list RS, št.
58/95) in pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, podjetništva, malega gospodarstva in turi-
zma v Občini Videm (Uradni list RS, št. 58/95).

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

dnem listu RS.

Št. 03/14
Videm pri Ptuju, dne 8. januarja 2003.

Župan
Občine Videm

Bračič Friderik l. r.

210. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Videm

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni
list RS, št. 18/99, 117/00 in 109/01) je Občinski svet
občine Videm na seji sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Videm

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, po-

goji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenje-



Stran 240 / Št. 5 / 17. 1. 2003 Uradni list Republike Slovenije

nih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na obmo-
čju Občine Videm (v nadaljevanju: sredstva).

2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Videm se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proraču-
nu za tekoče leto.

3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Občine Videm so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohra-

njanju poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo,

– spodbujanju pašnega in kosnega izkoriščanja travne
ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko de-
javnost,

– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega

varstva domačih živali in rastlin,
– pregledom molznih strojev,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene za-

ščite čebel,
– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativ-

nih poljščin in ugodilk v kolobar,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– testiranju škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmeti-

jah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencional-

nega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekolo-
ško usmerjeno kmetovanje,

– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega
in regionalnega značaja,

– sofinanciranju posameznih ukrepov, katerih namen
je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v
kmetijstvu,

– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,

– podpori ukrepom varovanja tradicionalne kulturne
krajine in ohranjanju krajinske in biotske pestrosti,

– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s pro-
mocijo kmetijstva in podeželja.

4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in

pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Videm, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hra-
ne, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in
izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se
izvajajo na območju Občine Videm.

5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Videm se dodeljujejo upravičencem v obliki sub-
vencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.

Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.

Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh

virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma viši-
ne pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v
tem pravilniku.

Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investici-
je začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone
del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena
možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetij-
ske svetovalne službe.

6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sred-

stev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Videm
v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni
deski občine oziroma na krajevno običajen način, informa-
cijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.

Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci pri-

ložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.

7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji

obravnava komisija in izdela poročilo, na podlagi katerega
pripravi predlog prejemnikov sredstev.

8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča Občinski

svet občine Videm.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upraviče-

nec vloži pritožbo na občino v roku 8 dni od prejema sklepa.

II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja trav-

ne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost

Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora pašnemu in kosnemu izko-

riščanju travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine, po-
seljenost krajine in posredno, s preprečevanjem zarašča-
nja kmetijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kultur-
ne krajine.

Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha za gorsko-višinsko območje in

strme kmetije,
– do 6.000 SIT/ha za gričevnato-hribovito območje in

kraško območje,
– do 4.000 SIT/ha za druga območja z omejenimi

dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi: težjih pridelovalnih
razmer ali demografske ogroženosti območja ali obmejne
lege območja.

Pogoji za pridobitev pomoči
Opredelitev kmetije v gorsko-višinsko območje ali str-

me kmetije ali druga območja z omejenimi dejavniki za kme-
tijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih razmer se izvede
na podlagi elaborata »Območja z omejenimi dejavniki za
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kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v skladu s 110. členom
ZKZ) ali na podlagi demografske ogroženosti območja (v
skladu s 1. in 2. členom uredbe o območjih, ki se štejejo za
demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji, Ura-
dni list RS, št. 19/99).

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz ka-
tere je razvidna/o:

– kmetija mora imeti najmanj 1ha krmnih površin: traj-
nega travinja in pašnikov,

– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 glava
velike živine (v nadaljevanju: GVŽ) /kmetijo,

– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-
1,9 GVŽ/ha,

– krmne površine morajo biti v tekočem letu najmanj
enkrat pokošene ali popašene (izjava),

– poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali z
možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,

– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (priloga) ali
dobre kmetijske prakse (izjava).

1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji –
umetno osemenjevanje

Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenje-

vanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izbo-
ljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena
kvalitetnih plemenjakov.

Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenje-

vanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kva-

litetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizaci-

je, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o

koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorej-

sko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s izvedbo preventivnih ukrepov pri

živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s
ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmeti-
jah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi:

– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in

drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov za

izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov poo-

blaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa
mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).

1.4. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjšanje

števila somatskih celic in ohranjanje zdravega vimena krav.
Višina ukrepa
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov pre-

gleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije

– servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve).

1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene
zaščite čebel

Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni če-

bel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja
čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje
biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem
in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).

Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdrav-

ljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki

predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno za-

ščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključeva-

njem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem

ugodilk (okopavine oziroma listanke, detelje ali travno-dete-
ljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v prete-
klosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, proso,
ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah,
grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.).
Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal),
kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje
naravne rodovitnost tal.

Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih

agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za
njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu
kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki
jih pridelujemo na njivah).

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v

ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50

ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj

3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali
alternativnih poljščin,

– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na pod-
lagi analize zemlje v roku 5 let od prvega prejetja finančnih
sredstev za ta ukrep (izjava),

– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prog-
noze (izjava).

2.2 Podpora obnove in naprave vinogradov in sadov-
njakov

1. Namen ukrepa: preprečevanje zaraščanja, naprava
novih vinogradov in obnovo starih vinogradov (koli, mreža,
ograja)

Pogoji:
– zahtevke lahko vložijo fizične osebe, ki predložijo

kopijo vpisa vinograda v register pridelovalcev grozdja in
vina, podatke o kmetijskem gospodarstvu (posestni list, zem-
ljiškoknjižni izpisek in mapna kopija),

– vlagatelji morajo pravočasno vložiti zahtevek »Napo-
ved obnove vinograda« na upravno enoto,

– zahtevek lahko vložijo fizične osebe, ki obnavljajo
najmanj 0,1 ha vinograda in imajo skupnih površin vinogra-
dov najmanj 0,4 ha,

– vlogo pripravi kmetijsko svetovalna služba.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti investicije, ali

možnost subvencioniranja obrestne mere pri najemanju kre-
ditov do 30%.
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2. Podpora obnove in naprave nasadov v sadjarstvu
Namen ukrepi: obnova starih sadjarskih nasadov in

naprava novih
Pogoji:
– zahtevek lahko vložijo fizične osebe, ki predložijo

kopijo vpisa obnovljenega sadovnjaka pri MKGP in podatke
o kmetijskem gospodarstvu (posestni list, zemljiškoknjižni
izpisek, mapno kopijo),

– zahtevek lahko vložijo fizične osebe, ki obnavljajo
najmanj 0,2 ha sadovnjakov in imajo skupnih površin sadov-
njakov (jablane, hruške) 0,5 ha oziroma 0,2 ha sadovnjaka
z ostalimi sadnimi vrstami,

– vlogo pripravi kmetijsko svetovalna služba.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti investicije, ali

subvencioniranje obrestne mere pri najemanju kreditov do
30%.

2.3. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in
silažnih kombajnov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme

Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna

raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženo-
sti tal in okolja.

Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z namenom ra-
cionalnejše uporabe navedenih kmetijskih strojev in s tem
zmanjševanja stroškov pridelave po hektarju.

Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih
načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil
posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot
podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno
vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in
kvaliteto mleka in mesa.

Višina pomoči
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropil-

nic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in

krme ter za testiranje silažnih kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije

s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škro-
pilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,

– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in
krme.

3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kme-
tijah

Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih de-

javnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih
proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov
v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obse-
gu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 72/01).

Višina pomoči
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investi-

cije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v
tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme
ter za gradbena in obrtniška dela, ali subvencioniranje obre-
stne mere pri najemanju kreditov do 30%.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosil-

cu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno
konstrukcijo investicije,

– potrdilo o statusu kmeta prosilca,

– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za grad-
njo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za
adaptacijo objekta),

– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejav-
nosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpoz-
neje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le- ta še
ni registrirana,

– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,

Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.

4. Ureditev kmetijskih zemljišč
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v

prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo

manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor,
kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne
ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje
terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih
zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe na-
makanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine
150 m

2
 ter druga manjša zemeljska dela z namenom

izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kme-
tijskih zemljišč.

Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krče-

nje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstra-
njevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do viši-
ne 200.000 SIT/ha,

– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pa-
šnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in upravičeni stroški
obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in
sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže,

– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izgrad-
nje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela ter nakup
opreme.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska sveto-

valna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so

navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje na območju Občine Videm,

– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je
upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,

– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5
let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta
ukrep.

4.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov med-

sebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96,
31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02
– odl. US) z namenom zaokrožitve posesti in s tem racional-
nejše rabe kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe

zamenjave parcel do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna eno-

ta Ptuj,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpi-

sek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko de-

javnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla

(menjave kmetijskih zemljišč).
4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kme-

tijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri

nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokroži-
tve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih
kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.

Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemlji-

ško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
– odločbo Upravne enote Ptuj o nakupu zemljišča,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko de-

javnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla

(nakupa kmetijskih zemljišč).
4.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovo-

ljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih
namakalnih sistemov

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kme-

tijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave,
zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s
svežo zelenjavo.

Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vre-

dnosti celotne investicije, in sicer za: pripravo in izdelavo
dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vo-
dnega vira.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje,

vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina
namakanja),

– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, pred-
videnih za namakanje),

– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano o uvedbi melioracije,

– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za
okolje in prostor,

– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke
študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,

– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko de-
javnostjo.

4.5. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izbo-

ljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči

Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvede-
nih del ureditve poljskih poti, in sicer za: dovoz in planiranje
gramoza.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji lastnikov zem-

ljišč ob poti,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o izvedenih delih.
5. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
5.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije

za hleve
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne do-

kumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za
novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo
domačih živali – hlevov.

Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji mo-
rajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kate-
gorijah živali.

Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vre-

dnosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo
projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za:
novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa

mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani

kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organi-
zacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),

– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k pred-
videni investiciji.

5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu
z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96)

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnoj-

ničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim
neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin
(tla, voda) v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št.
68/96).

Višina pomoči
– Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izve-

denih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem
letu, in sicer za: gradbeni material in gradbena dela.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o pred-

videni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
5.3. Sofinanciranje aktivne obrambe proti toči (mreže)
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja vzpostavitve aktivne obrambe

proti toči (mreže) je zaščita pridelkov pred elementarnimi
nesrečami v intenzivnih sadovnjakih.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov za nakup in postavitev

mreže v nasadih jablan in hrušk minimalne površine 0,3 ha,
vendar največ do 700.000 SIT/ha;
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– do 30% upravičenih stroškov od vrednosti računa
za postavitev mreže v nasadih češenj, višenj, breskev in
sliv minimalne površine 0,1 ha, vendar največ do 700.000
SIT/ha.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z označbo obravnava-

nih parcel,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o nakupu materiala.
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pri-

delavo hrane
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo

iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo
vseh kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe
gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.

Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pri-

delave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa speci-

alne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pri-

delavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole

integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integri-

rano pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kme-

tovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo

iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v
ekološko kmetovanje.

Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pri-

delave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij

oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in prede-
lavo kmetijskih pridelkov do 40%,

– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve go-
spodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih
živali v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in prede-
lavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št.
31/01) do 40%.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških

kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole

ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko

kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.3. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje

na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter eko-
loških pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica).

Višina pomoči

– sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživi-
tve kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržni-
cah se krijejo do 100%,

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno stori-

tev (stojnine na tržnicah),
7. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kme-

tijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij

pri intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer za
najmanj 1ha poljščin in najmanj 10 a vrtnin.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumenta-

cijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– zemljiškoknjižni izpisek.
8. Izobraževanje in društvene dejavnosti
8.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete –

nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izo-
braževanja kmetijske svetovalne službe in programi osta-
lih verificiranih izvajalcev izobraževanja.

Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posamez-

nih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja
do 100%,

– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo
upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.

Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za

sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali
finančno ovrednoten programom izobraževalne dejavno-
sti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvi-
dna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamez-
ne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se
izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraže-
vanja,

– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziro-
ma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).

8.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivno-

sti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so ne-
profitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za
izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razsta-
ve, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo stro-
kovnih publikacij.

Višina pomoči
Do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotene-

ga programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,

potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo usta-

novljeno na novo).
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III. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm spremlja
in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani
župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni
odbor občine.

11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porablje-

na sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vrači-
la sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to dolo-
čenega obdobja v razpisu,

– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehani-
zacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev pro-
računa občine, pred iztekom 5 let,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

12. člen
Krediti:
– doba odplačevanja kredita je odvisna od višine kredita,

pri čemer je do višine kredita 1,5 mio SIT doba odplačevanja 3
leta, od višine kredita 1,5 mio SIT do 5 mio SIT je doba
odplačevanja 5 let ter nad 5 mio SIT doba odplačevanja 10 let;

– prosilci lahko pridobijo kredit z bonificirano obrestno
mero do tiste višine vrednosti investicije, kot jo za posamez-
no proračunsko obdobje določi občinski svet;

– najvišja vrednost kredita z bonificirano obrestno me-
ro, ki ga investitor lahko pridobi je 10 mio SIT;

– jamstvo za vračilo kredita je zavarovanje oziroma hi-
poteka, z izjemo kredita do višine 1 mio SIT, kjer je skladno
s pogoji banke, možnost zavarovanja kredita s poroki;

– enoletni moratorij odplačevanja kredita pripada pre-
jemnikom sredstev, ki pridobijo kredit, višji od 3 mio SIT z
dobo odplačevanja, daljšo od 5 let. V tem obdobju se kredi-
tojemalcem subvencionira celotna obrestna mera;

– doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin
(kmetijska oprema, mehanizacija) je največ 5 let, za nakup
oziroma izgradnjo nepremičnin (stavbe, zemljišča) za 10 let;

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-
dobju, ki ga natančneje določa javni razpis.

13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

finančnih investicijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, po-
djetništva, malega gospodarstva in turizma v Občini Videm
(Uradni list RS, št. 58/95).

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

dnem listu RS.

Št. 03/13
Videm pri Ptuju, dne 8. januarja 2003.

Župan
Občine Videm

Bračič Friderik l. r.

VIPAVA

211. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov v Občini Vipava

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 28/01, 16/02 in 51/02) in 16.
člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in
83/02) je Občinski svet občine Vipava na 2. redni seji dne
19. 12. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v

Občini Vipava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač 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-I, 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), 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, 28/01,
16/02 in 51/02) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkci-
onarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ozi-
roma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravlja-
jo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo
sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na
podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prve-
ga odstavka tega člena.

Članom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu
z zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).

Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije so dolo-
čena z odstotki od plače župana za poklicno opravljanje
funkcije, brez dodatka za delovno dobo.

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delov-
nih teles občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne
plače župana.

Sejnina pripade upravičencu pod pogojem, da je na
posamezni seji navzoč vsaj 2/3 časa (trajanja seje).

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Vipava, ki sodi v peto skupino občin, določen količnik osnov-
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ne plače v višini 7,0. Županu pripada funkcijski dodatek v
višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu
z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona. Za nepoklicno oprav-
ljanje funkcije mu dodatek za delovno dobo ne pripada.

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ
80% plače župana, če funkcijo opravlja poklicno.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripa-
da največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal
poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu dodatek
za delovno dobo ne pripada.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sred-

stev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepo-
klicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je pod-
laga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega
sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinske-
ga sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega
sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzorne-
ga odbora ter drugih organov Občine Vipava.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu Občine Vipava.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL ZA
OPRAVLJANJE FUNKCIJE

5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki svoje

delo opravlja nepoklicno, se oblikuje največ v višini 40%
plače župana v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:

– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti 5% plače župana,

– za vodenje seje občinskega sveta 5% plače župa-
na,

– za koordinacijo in vodenje dela delovnih teles 10%
plače župana,

– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 5% plače
župana,

– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po poo-
blastilu 5% plače župana.

Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sve-
ta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja fun-
kcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni
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
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan oprav-
lja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma plačila za opravljanje funkcije in drugi ele-
menti za izračun plače oziroma plačila za opravljanje fun-
kcije podžupana.

6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta

znaša 15% plače župana in vključuje tudi stroške prihoda
na sejo.

V okviru tega zneska se članu občinskega sveta dolo-
či plačilo za opravljanje funkcije glede na delo, ki ga je
opravil, in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu žu-
pana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 16%,

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 32%,
– samostojna priprava gradiva za posamezno točko

dnevnega reda sveta 21,35%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 21,35%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega

sveta 10,66%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je

5,33%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilni-

kom se določi količnik za izračun plačila za opravljanje
funkcije člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se
opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov ob-
činskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravlja-

nje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot
izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas,
dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske de-
javnosti.

Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana
se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s
količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcij-
ski dodatek. Dodatek za delovno dobo pripade županu le v
primeru, če funkcijo opravlja poklicno.

Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije posa-
meznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določe-
nim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika. Znesek se
poveča za dodatek za delovno dobo, če gre za poklicno
opravljanje funkcije.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za po-
klicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek
plače oziroma plačila za opravljanje funkcije posameznega
občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne prese-
že najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za

opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega fun-
kcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja občinskega sveta.

Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije občin-
skega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na pod-
lagi sklenjenega delovnega razmerja.

Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki oprav-
ljajo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen
čas v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas,
daljši od polnega delovnega časa. Občinskemu funkcio-
narju se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega ra-
zmerja. Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti
delovnega razmerja, se plačilo za opravljanje funkcije za
nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na pod-
lagi mandatne pogodbe.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zako-
na. Z odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkci-
je podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odloč-
bo o plačilu za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila
plačila za opravljanje funkcije.
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9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki
uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je
občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal ob-
činsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33%
plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.

III. SEJNINE IN NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali od-
boru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki
se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imeno-
vanju.

Sejnina za posamezno sejo znaša 5,33% najvišjega
možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana ob-
činskega sveta.

Plačilo sejnine vključuje tudi stroške prihoda na sejo.

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 5,33% za predsednika
oziroma največ 2,67% plače župana za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in si-
cer:

– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali

sklepu nadzornega odbora 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora

se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z
evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, na-

domestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo
te pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stro-
škov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stro-
škov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službe-
no potovanje izven območja Občine Vipava. Stroški prevo-
za se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za slu-
žbeno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stro-
škov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški
prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega raču-
na v skladu s predpisi.

13. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre

za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali
tajnik občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje

funkcije, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo
občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna
Občine Vipava.

15. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli

mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za župa-
na, podžupana in člane občinskega sveta; za člane delov-
nih teles pa trimesečno.

Na enak način se izplačujejo prejemki, določeni v 13.
členu tega pravilnika.

16. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in na-

grade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je
kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni
čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu z
uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo
kot odhodek.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade

in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predse-
dniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in
odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolek-
tivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov de-
lovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov, št. 11006-1/99, ki ga je
občinski svet sprejel na drugi redni seji v letu 1999.

19. člen
Do začetka veljavnosti tega pravilnika se uporabljajo

določbe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in na-
gradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, št.
11006-1/99, ki ga je občinski svet sprejel na drugi redni
seji v letu 1999, kolikor niso v nasprotju z zakonom o
lokalni samoupravi.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 11006-0001/2003
Vipava, dne 19. decembra 2002.

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l. r.
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VITANJE

212. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 15.
člena statuta Občine Vitanje Uradni list RS, št. 106/02) ter
32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je župan Občine Vitanje
dne 20. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003

1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine

Vitanje za leto 2003, oziroma v obdobju januar–marec
2003, se financiranje funkcij Občine Vitanje ter njenih na-
log in drugih s predpisi določenih namenov začasno nada-
ljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto
2002 in za iste programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2002 in začete v letu 2003.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu
2003 in za katere so bila v proračunu za leto 2002 zagotov-
ljena sredstva.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Vitanje za leto 2003.
Po sprejemu proračuna za leto 2003 se v obdobju

začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v prora-
čun leta 2003.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja

največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proraču-
na se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega
sklepa, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 403-06-16/2002
Vitanje, dne 20. decembra 2002.

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l. r.

VRANSKO

213. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-
trgovsko cono ob avtocestnem priključku
Čeplje

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni
list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vran-
sko na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

O D L O K
zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko

cono ob avtocestnem priključku Čeplje

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za poslovno-

obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje, ki
ga je izdelal URBIS d. o. o., Svetozarevska ul. 6 Maribor,
pod številko naloga 219-ZN/02 v decembru 2000.

2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni

del, grafični del in soglasja pristojnih organov in organizacij.

A) Tekstualni del
1. Obrazložitev pogojev za posege v prostor
2. Osnutek odloka o zazidalnem načrtu
3. Pogoji in soglasja k zazidalnemu načrtu
B) Grafični del
1. Pregledna situacija M – 1: 5000
2. Izsek iz plana Občine Vransko M – 1: 5000
3. Obstoječe stanje z mejo območja obdelave M –

1: 500
4. Ureditvena situacija z zasnovo ureditve zelenih povr-

šin M – 1: 500
5. Funkcionalno oblikovalski pogoji M – 1: 500
6. Tipični prerez M – 1: 500
7. Situacija prometnega režima M – 1: 1000
8. Situacija komunalnih naprav M – 1: 500
9. Tehnični elementi za zakoličenje objektov M –

1: 500
10. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel

M – 1: 500
11. Kopija uradnega katastrskega načrta

II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

3. člen
Območje obdelave zazidalnega načrta ragionalna ce-

ste RII 447 razdeli na dva dela:
Severni del na zahodni in severni strani omejuje parce-

la avtoceste in avtocestnega priključka Čeplje. Na južni stra-
ni ga omejuje regionalna cesta RII 447, na vzhodni strani pa
meja območja obdelave poteka po vzhodnem robu obstoje-
če ceste.

Južni del območja je omejen na zahodni strani s parce-
lami AC baze, na vzhodni strani z zahodno mejo parcele
518/1, na južni strani s severnimi mejami parcel 2629/1,
2635/1 in 2636/1, na severni strani pa ga omejuje južna
stran parcel regionalne ceste RII 447.
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Območje zazidalnega načrta sestavljajo naslednje par-
cele:

678, 679/1, 679/2, 680, 681, 682, 683, 684, 685,
686, 688/4, 688/6, 689, 691/1, 692/1, 692/3, 1601/2,
1610/6, 1633/24, 1633/25, 1635/3, 1635/4, 1635/6,
1639/1, 1639/2, vse k.o. Prekopa;

508/2 (del), 513, 514/1, 514/3, 515, 516, 517(del),
518/3, 519/5,, 541, 542, 548/3 (del), 548/2, 1595/1(del
– Regionalna cesta), 2629/2, 2635/2, 2636/2, vse k.o.
Prekopa.

III. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE

4. člen
Obravnavano območje je namenjeno poslovno, obrt-

no-trgovski in industrijski gradnji.

5. člen
Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:
– razporeditve predvidenih objektov ter zelenih in osta-

lih površin
– maksimalne gradbene cone možne pozidave
– smeri dostopov in dovozov
– ureditev utrjenih in zelenih površin
– ureditev parkirišč.
Detajlnejši pogoji za oblikovanje posameznih objektov

se izvedejo v fazi pred izdelavo projektno tehnične doku-
mentacije.

IV. PREDLOG IZRABE PROSTORA IN FUNKCIONALNO
OBLIKOVALSKE REŠITVE

6. člen
Območje obdelave je razdeljeno na južni del. (cona A)

in severni (cona B) del:

Cona A
Južni del območja je omejen na zahodni strani s parce-

lami AC baze, na vzhodni strani z zahodno mejo parcele
518/1, na južni strani s severnimi mejami parcel 2629/1,
2635/1 in 2636/1, na severni strani pa ga omejuje južna
stran parcel regionalne ceste RII 447.

Cona B
Severni del na zahodni in severni strani omejuje parcela

avtoceste in avtocestnega priključka Čeplje. Na južni strani ga
omejuje regionalna cesta RII 447, na vzhodni strani pa meja
območja obdelave poteka po vzhodnem robu obstoječe ceste.

Iz grafične priloge –,,Funkcionalno oblikovalski pogoji”
so razvidni horizontalni gabariti in dostopi.

Horizontalni gabariti so maksimalni in so omejeni z
gradbenimi mejami.

Gradbene meje so spremenljive (možen odmik v notra-
njost) in so v grafičnih prilogah označene s prekinjeno črto.

Na posameznih parcelah v grafičnih prilogah določimo
možno cono za gradnjo. V okviru te cone je možno zgraditi
objekt v velikosti in poziciji, ki izhajata iz tehnoloških potreb
programa, ki se v objekt namešča. Gradbeno maso je mož-
no razdeliti tudi na več objektov.

Prečne meje med parcelami (v smeri S-J) so določene
informativno. V toku izvajanja zazidalnega načrta jih je mož-
no v izsekih iz zazidalnega načrta spreminjati (premikati,
dodajati, opuščati). Možno je tudi povečati število parcel,
vendar je pri tem potrebno upoštevati načelo dostopnosti
vsake parcele iz javnih cestnih površin.

Cona A
Območje je dostopno s severne strani iz regionalne

ceste RII 447.
Pozidava se izvede v enem nizu na južni strani parcel.

Pas med objektom in dostopno cesto na severni strani se
nameni manipulacijskim površinam.

Maksimalna višina objektov je 12m merjeno od kote
okolice.

Maksimalna etažnost je K+P+1.

Cona B
Območje je dostopno iz lokalne ceste na vzhodni strani.
Pozidava se izvede v dveh nizih, ki sta locirana vzpore-

dno s traso magistralnega plinovoda na oddaljenosti 26m.
V sredini območja se izvede notranja cesta, ob kateri

se na severni strani izvedejo javna parkirna mesta.
Severni del cone je dostopen preko dveh dovozov, ki

prečkata traso magistralnega plinovoda. Prečkanja se mo-
rajo izvesti z ustrezno dimenzionirano zaščitno AB ploščo.

Južno od ceste se izvede več manjših parcel, od kate-
rih je vsaka dostopna iz severne strani iz notranje ceste. Pas
od severne meje parcele do severnega roba grajene mase
se izvede kot zelenica ali utrjene parkirne površine.

Maksimalna višina objektov je 12m merjeno od kote
okolice.

Maksimalna etažnost je K+P+1.

V. POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN

7. člen
Posebno pozornost je posvetiti oblikovanju odprtih po-

vršin ob vodotokih. Upoštevati se mora naravni potek vodo-
toka Bolska in njegove ekološke kvalitete. V tem območju
niso dovoljeni posegi, krajinska ureditev in zasaditev morata
ohranjati prvine obvodne krajine in z ureditvami izboljšati
stanje krajinske podobe. Za zasaditev je potrebno uporabiti
avtohtone obvodne vrste. V prostor in vegetacijo vodotoka
Bolska se ne sme posegati z grajeno strukturo (objekti,
infrastruktura)

Okolica objektov se uredi s travnatimi površinami in
grmovnicami ali posameznimi drevesi.

Vhodi do objektov se primerno tlakujejo.

VI. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

8. člen
Za napajanje obravnavanega območja je potrebno na

regionalni cesti RII-447 rekonstruirati križišče v polno 4-
krako križišče s pasovi za ločene leve zavijalce v skupni
dolžini ca. 150m.

Cona A je dostopna iz regionalne ceste RII 447 preko
delno obstoječe napajalne ceste. Na novi zgrajeni priklju-
ček se priključi nova dostopna pot do parcele gostinskega
lokala vzhodno od območja obdelave.

Cona B je dostopna iz obstoječe lokalne ceste, ki se
rekonstruira. Na severni strani notranje napajalne ceste se
izvedejo javne parkirne površine. Za dostope na posamezne
parcele se izvedejo odcepi. Na mestih kjer prometne povr-
šine prečkajo traso magistralnega plinovoda je potrebno
izvesti zaščitno armiranobetonsko ploščo, ki se ustrezno
dimenzionira.

Mirujoči promet
Parkirna mesta se v odvisnosti od zahtev in obsega

programa izvedejo na funkcionalnih zemljiščih objektov v
skladu s temeljnimi predpisi o projektiranju mestnih površin.
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Peš promet
Pešcem so namenjeni pločniki ob cestah in ploščadi

pred objekti, v katerih je javni program. Na teh površinah je
potrebno zagotoviti tudi neovirano gibanje invalidov.

Kolesarski promet
Kolesarski promet se odvija po cestišču.

VII. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN
ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

9. člen
Za predvideno infrastrukturo se izdela podrobnejša te-

hnična dokumentacija.
Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoš-

tevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmi-
ke, zahteve upravljalcev, vsa zakonska določila predpisov o
sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Upoštevati je potrebno tudi predpisani medsebojni od-
mik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni
vertikalni odmik 0,5m, minimalni horizontalni odmik 3m.
Kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod
primerno zaščititi.

10. člen
Vodooskrba
Za predvideno zazidavo se zgradi ustrezno vodovodno

omrežja z navezavo na obstoječe vodovodno omrežje. Pred
priklopom na omrežje je potrebno:

– rekonstruirati obstoječi dovodni cevovod PE DN90,
od cevovoda PVC DN200 v obliki zanke po celotnem kom-
pleksu na južni strani avtoceste,

– enako na severni strani avtoceste, z navezavo obsto-
ječih skupinskih priključkov 6/4 in 5/4,

– obnoviti vse vode v območju ceste s prestavitvijo na
lokacije izven zazidalnih površin.

Elektro omrežje
Za nemoteno oskrbo z električno energijo je potrebno

zgraditi dve novi TP, ki se navežeta v omrežje preko novega
20kV kablovoda iz DV 20kV Vransko in DV 20kV Letuš.

Za predvideni TP se do posameznih objektov izvedejo
ustrezni nizkonapetostni razvodi.

TT omrežje
Na predvideni lokaciji so položeni obstoječi telefonski

kabli, ki jih je potrebno prestaviti iz objekta ven in zato
zgraditi novo kabelsko kanalizacijo z glavnimi jaški. Kjer pa
se kabli ne prestavljajo in so pod novimi asfaltnimi površina-
mi pa se zaščitijo z PVC cevmi.

Izgradi se nova TT kabelska kanalizacija za priklop
novih uporabnikov z glavnimi in pomožnimi jaški.

Kanalizacija
Na celotnem območju obdelave se izvede kanalizacija

v ločenem sistemu:
– Fekalne vode se odvajajo direktno v predvideni ka-

nalizacijski sistem, vezan na lokalno biološko čistilno napra-
vo z izpustom v Čeplje, ki bo zgrajena po ZN za AVTO-
DROM.

– Čiste meteorne vode se preko zadrževalnikov odva-
jajo v potok, onesnažene pa se pred odvodom očistijo pre-
ko lovilcev olj in maščob

Fekalne odpadne vode se v prvi fazi čistijo na obstoje-
či lokalni čistilni napravi »Grof«. Ker v tej fazi niso znane
obremenitve novih uporabnikov tudi ni možno opredeliti po-
treb po rekonstrukciji oziroma dograditvi ČN. V primeru po-

večanja obremenitev se odpadne vode vodijo na predvide-
no čistilno napravo, ki se bo gradila v skladu z ZN Avto-
drom, ki je v fazi sprejemanja.

Uporabniki tehnoloških vod morajo pred priključitvijo
na javno kanalizacijsko omrežje izgraditi merilno mesto skla-
dno z zakonodajo.

Odplake uporabnikov se odvajajo preko predhodno
tovarniško izdelanih betonskih revizijskih jaškov s priključni-
mi nastavki za spajanje s PE cevmi.

Kvaliteta odpadne vode pred izlitjem v javno kanalizaci-
jo mora biti v mejah dopustne koncentracije škodljivih snovi
(Uradni list SRS, št. 18/85).

Plin
Preko severnega dela območja poteka magistralni pli-

novod DN400 od tlakom 50 bar.
Upoštevati je potrebno pravilnik o tehničnih pogojih za

graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim
tlakom nad 16 barom. (Uradni list RS, št. 60/01).

Za vse posege v pasu 200m je potrebno pridobiti so-
glasje upravljalca plinovoda. V 2x5m pasu plinovoda se dela
smejo izvajati samo pod posebnimi pogoji in pod nadzor-
stvom pooblaščenega upravljalca plinovoda.

Na povoznih površinah in prečkanjih magistralnega pli-
novoda je potrebno izvesti zaščitno armiranobetonsko plo-
ščo, ki se ustrezno dimenzionira.

Ogrevanje
Objekti se bodo ogrevali individualno na plin ali na

lahko kurilno olje skladno s pogoji upravljalcev. Cisterne so
lahko v objektu ali vkopane. Cisterne za UNP so lahko
prostostoječe.

Odstranjevanje odpadkov
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi v skladu z veljav-

nimi občinskimi akti. Upoštevati je potrebno pravilnik o rav-
nanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).

VIII. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

11. člen
Vse ureditve vodotokov morajo biti načrtovane sonarav-

no, kar zajema razgibano, vodnemu življu prilagojeno obliko-
vanje korita, uporabo naravnih materialov in z avtohtono dre-
vesno in grmovno zarastjo zasajeno območje vodotoka.

12. člen
Objekti morajo biti situativno načrtovani tako, da so od

zgornjega roba Bolske odmaknjeni 10m, od ostalih korit pa
vsaj 5m.

Pred izvedbo predvidene pozidave je potrebno povečati
svetlo odprtino prepusta potoka Poltav pod regionalno cesto.

IX. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

13. člen
Varovanje voda
Odvod onesnaženih meteornih voda s funkcionalnih

površin mora biti urejen z vodotesnim zbirnim sistemom.
Meteorne vode je potrebno ločeno odvajati v površin-

ski odvodnik. V struge naravnih vodotokov se lahko spušča
le čiste meteorne vode oziroma vode v skladu z ‘Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaženja’ (Uradni list RS, št. 35/96).

Varstvo zraka
Potrebno je upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni

list RS, št. 32/93 in 1/96), uredbo o mejnih, opozorilnih in



Uradni list Republike Slovenije Št. 5 / 17. 1. 2003 / Stran 251

kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št.
št. 73/94) in uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 73/94 94 in 68/96).

Varstvo pred požarom
Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z zako-

nom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je

potrebno upoštevati:
– pravilnik o požarnovarnostnih pogojih, ki jih je potre-

bno upoštevati pri izdelavi prostorskega ureditvenega akta,
pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objek-
tov (Uradni list SRS, št. 42/85),

– pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o
skladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ,
št. 20/71, 12/71),

– SIST DIN 14090 – površine za gasilce na zemljišču.
Smeri evakuacijskih poti določi projektant.
Po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in no-

tranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list
SFRJ, št. 30/91) je potrebno zagotoviti v vodovodnem omre-
žju 10 litrov vode v sekundi, zagotoviti zadostne količine
vode za gašenje (ocena 25–30 l/sek, prednost imajo nad-
zemni hidranti).

Dovozne poti morajo biti izvedene tako, da omogočajo
obremenitev 100 kN.

Varstvo pred hrupom
Skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem

okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredbo o spremembah
in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 66/96), se obravnavane parcele
nahajajo v IV. območju.

Komunalni odpadki
Upoštevati je potrebno pravilnik o ravnanju z odpadki

(Uradni list RS, št. 84/98).
Pri projektiranju je potrebno upoštevati pravilnik o za-

htevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni
list RS, št. 92/99).

X. FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE NA
ZAZIDALNEM NAČRTU

14. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več fazah, ki so med

seboj časovno neodvisne, pogojene pa so s predhodno
komunalno ureditvijo predmetnega dela območja.

15. člen
Tolerance
V grafičnih prilogah so označene parcelacije informa-

tivno. Parcelne meje, ki potekajo v smeri S-J je možno
spreminjati v skladu z dejanskim potrebami. Gradbene meje
so od parcelnih odmaknjene 4m, razen v coni I, kjer se
dodatno upošteva 26m odmik grajene mase od trase ma-
gistralnega plinovoda.

XI. KONČNE DOLOČBE

16. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Občini Vransko.

17. člen
Nadzor za izvajanje tega odloka opravlja Inšpektorat

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati doslej

veljavna določila za predmetno območje.

19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-05/02
Vransko, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

214. Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-
stanovanjsko cono Brode

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95 ter 44/97, ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine
Vransko na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko

cono Brode

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za obrtno-

stanovanjsko cono Brode, ki ga je izdelal URBIS d.o.o.,
Svetozarevska ul. 6 Maribor, pod številko naloga 292-
URN/02 v decembru 2002.

2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni

del, grafični del in soglasja pristojnih organov in organizacij.

A) Tekstualni del
1. Obrazložitev pogojev za posege v prostor
2. Osnutek odloka o ureditvenem načrtu
3. Soglasja k ureditvenemu načrtu
B) Grafični del
1. Pregledna situacija M – 1: 5000
2. Izsek iz plana Občine Vransko M – 1: 5000
3. Obstoječe stanje z mejo območja obdelave M –

1: 1000
4. Ureditvena situacija z zasnovo ureditve zelenih povr-

šin M – 1: 500
5. Funkcionalno oblikovalski pogoji M – 1: 500
6. Značilni prerez M – 1: 500
7. Situacija prometnega režima M – 1: 500
8. Situacija komunalnih naprav M – 1: 500
9. Tehnični elementi za zakoličenje objektov M – 1: 500
10. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel

M – 1: 500
11. Položaj in velikost novih gradbenih parcel glede na

obstoječe M – 1: 500
12. Kopija uradnega katastrskega načrta
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II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

3. člen
Meja območja obdelave poteka na zahodni strani po

robu parcele št.1067 obstoječega objekta ob lokalni dovoz-
ni poti

Velikost območja je ca. 3,5 ha.
Območje obdelave ureditvenega načrta obsegajo na-

slednje parcele:
del 623/2, del 640/2, 639/1, 639/4, 639/3,

639/2, 638/1, 638/4, 638/3, 638/2, *169, *127, 642/1,
637/2, 637/3, 637/9, *170, 637/5, 637/8, 637/4
639/1, 623/1, del 810, del 809, del 647, del 649, del
651/1 vse k.o. Tešova.

III. PREDLOG FUNKCIONALNE IZRABE PROSTORA

4. člen
Cona OB
V coni OB so objekti namenjeni obrtno-stanovanjske-

mu programu.
Cone ST
V coni ST so objekti namenjeni stanovanjskemu pro-

gramu.

5. člen
Novogradnje so:
– 16 obrtno-stanovanjskih objektov coni OB (nekateri

imajo možnost izvedbe dodatnega pomožnega objekta na
parceli). Objekti se lahko izvedejo tudi kot večstanovanjski,

– 4 stanovanjski objekti v coni ST. Objekti se lahko
izvedejo tudi kot večstanovanjski.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA

6. člen
Urbanistična dokumentacija:
– razporeditev obstoječih in predvidenih objektov ter

zelenih in ostalih površin,
– namembnost objektov,
– maksimalne gradbene linije in gradbene meje možne

pozidave, višinske gabarite ter orientacijo predvidenih lamel
– smeri dostopov in dovozov,
– ureditev utrjenih in zelenih površin.
Natančnejši pogoji za oblikovanje in določitev funkcio-

nalnega zemljišča posameznih objektov se izvedejo v izseku
iz ureditvenega načrta.

Definicije bistvenih pojmov uporabljenih v odloku
Gradbene meje so spremenljive in so v grafičnih prilo-

gah označene s prekinjeno črto. Možna odstopanja so 2m
navzven in poljubno v notranjost gabarita.

Tolerance je možno koristiti le do bližine sosednje me-
je 4m, oziroma 6m od ceste, manjši odmik od parcelne
meje je možen le ob soglasju lastnika sosednje parcele.

Gradbene linije niso spremenljive in so v grafičnih pri-
logah označene z neprekinjeno črto. Objekt mora gradbeno
linijo upoštevati z večino gradbene mase. Možna so manjša
odstopanja, a le v notranjost objekta.

Območje je v ureditvenem načrtu razdeljeno na stano-
vanjsko (ST) in obrtno-stanovanjsko (OB) cono. Del cone
OB predstavljajo obstoječi objekti.

Cona ST
Objekti so etažnosti K+P+1+M, določeni so z gradbe-

ni mejami in gradbenimi linijami v izmerah 9x14m.

Parkirne površine za stanovalce in obiskovalce se ure-
dijo na funkcionalnih zemljiščih objektov. Garaže za stano-
valce se izvedejo v okviru objekta.

Cona OB
Objekti so etažnosti K+P+1+M, določeni so z gradbe-

ni mejami in gradbenimi linijami v izmerah 10x16m. Na par-
celah 1,2,3,12,13,14 in 15 je možno izvesti dodatne gospo-
darske ali pomožne objekte, ki so določeni z gradbenimi
mejami in linijami v tlorisnih gabaritnih merah 12,7mx7.0m.
Etažnost gospodarskih in pomožnih objektov je K+P.

Parkirne površine za stanovalce in obiskovalce se ure-
dijo na funkcionalnih zemljiščih objektov. Garaže za stano-
valce se pri novogradnjah izvedejo v okviru objekta ali kot
nadstrešnice ob objektih.

V. POGOJI ZA ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV

7. člen
Cona ST
Streha bo strma dvokapnica z naklonom vsaj 30 sto-

pinj, lahko je členjena, vendar mora biti izvedena v enotnem
krovnem materialu, pri čemer skupna površina tlorisne pro-
jekcije členitev, ki izstopajo iz strešine, ne sme preseči 30%
površine tlorisne projekcije strehe.

Cona OB
Streha bo strma dvokapnica z naklonom vsaj 30 sto-

pinj, lahko je členjena, vendar mora biti izvedena v enotnem
krovnem materialu, pri čemer skupna površina tlorisne pro-
jekcije členitev, ki izstopajo iz strešine, ne sme preseči 30%
površine tlorisne projekcije strehe.

Določila prejšnje alinee ne veljajo za pomožne ali go-
spodarske objekte.

Na obstoječih objektih, oziroma njihovih parcelah šte-
vilka 11, 18, 19 in 20 so možni naslednji posegi:

– tekoča vzdrževalna dela;
– funkcionalne izboljšave – rekonstrukcije in adaptacije;
– dopolnilne, pomožne in nadomestne gradnje objek-

tov in naprav;
– gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbe-

nih struktur;
– nadzidave in dozidave zaradi funkcionalnih dopolni-

tev in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov;
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb

s ciljem očiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oziroma
neestetskih sestavin;

– gradnja gospodarskih objektov, spremembe namem-
bnosti in dejavnosti v obstoječih objektih v skladu določili
tega odloka.

Dopolnilne in pomožne gradnje, dozidave ter druge
širitve obstoječe zidane strukture so dovoljene do intenziv-
nosti pozidave, ki ne presega 40% pozidane nasproti 60%
nepozidane površine parcele. Najmanjša oddaljenost od so-
sednje parcele ne sme biti manjša od 4m, sicer je potrebno
za poseg pridobiti lastnika sosednjega zemljišča.

Nadzidave so možne, če predvidena višina objekta ne
presega višine objektov okolice ali poseg ne poslabša oson-
čenja sosednjih objektov.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati pravilnik o za-
htevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni
list RS, št. 92/99).

VI. POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN

8. člen
Posamezni sklopi odprtega prostora se morajo obli-

kovno in funkcionalno povezovati. Izbor rastlinskih vrst in
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oprema odprtega prostora se določi v projektni dokumenta-
ciji, ki pa mora upoštevati zasnovo ureditve zelenih površin
in značaj prostora. Ograje med posameznimi parcelami se
ozelenijo.

VII. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

9. člen
Območje obdelave je dostopno iz lokalne ceste

L490251 z obstoječima križiščema v jugozahodnem in ju-
govzhodnem delu območja. Nov priključek na lokalno cesti
L490251.

Izvede se notranje prometno omrežje z novo cesto ‘A’,
ki se na zahodni in vzhodni strani navezuje na obstoječi
lokalni poti, ki se rekonstruirata v profil s 6m cestiščem in
obojestranskim pločnikom širine 1,5m.

Izvede se tudi nova povezava – cesta ‘D’ predvidene
ceste ‘A’ z obstoječo lokalno cesto L490251. Na le-tej se
izvedejo, oziroma rekonstruirajo tri križišča.

Vse novopredvidene ceste se izvedejo v profilu z 6m
širokim cestiščem in obojestranskim pločnikom širine 1,5m
ali z enostranskim pločnikom in energetskim koridorjem.

Mirujoči promet
Pri določanju potrebnih parkirnih mest za poslovne-

obrtne dejavnosti se upoštevajo veljavni predpisi s področja
dejavnosti in veljavni občinski akti.

Pri določanju potrebnih parkirnih mest za stanovanjske
objekte so upoštevana določila pravilnika o minimalnih te-
hničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
(Uradni list RS, št. 45/00).

Kolesarski promet
Kolesarski promet se odvija na cestišču predvidenih

cest.

Peš promet
Pešcem so namenjeni pločniki ob cestah širine 1,5m.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati pravilnik o za-

htevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni
list RS, št. 92/99).

VIII. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN
ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

10. člen
Za predvideno infrastrukturo se izdela podrobnejša te-

hnična dokumentacija.
Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoš-

tevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmi-
ke, zahteve upravljalcev, vsa zakonska določila predpisov o
sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Upoštevati je potrebno tudi predpisani medsebojni od-
mik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni
vertikalni odmik 0,5m, minimalni horizontalni odmik 3m.
Kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod
primerno zaščititi (glineni naboj).

11. člen
Vodooskrba
Na južnem robu območja obdelave poteka obstoječi

vodovod PVC 225. Za oskrbo obravnavanega območja z
vodo se izvede novo primarno vodovodno omrežje (krožni
vod), ki se naveže na transportni vod.

Na področju obdelave se izvede hidrantno omrežje z
nadzemnimi hidranti.

Elektro omrežje
Zgraditi je potrebno novo TP 20/04 kVA s priključnim

kablovodom na DV 20kV Vransko. Iz TP se izvede ustrezno
razdelilno omrežje do posameznih objektov.

Javna razsvetljava celotnega območja mora biti zasno-
vana na naravi prijazen način, kar pomeni, da se uporabljajo
samo svetila, ki ne sevajo UV valovne dolžine in ki so tako
konstruirana, da osvetljujejo samo potrebne talne površine,
ne pa tudi neba.

Obstoječe prostovodno omrežje se odstrani in naveže
na TP.

Kanalizacija
Zgraditi je potrebno ločen sistem kanalizacije.
Meteorne vode s strešin in čistih zunanjih površin ter

drenažne vode se odvajajo direktno v meteorno kanalizacijo
in površinski odvodnik.

Odvod onesnaženih meteornih voda s funkcionalnih
površin mora biti urejen z vodotesnim zbirnim sistemom.
Onesnažene vode z vseh površin je potrebno zbrati in preko
lovilcev olj, usedalnikov – zadrževalnih bazenov ustrezno
očiščene odvesti v meteorno kanalizacijo. V struge naravnih
vodotokov se lahko spušča le čiste meteorne vode oziroma
tako očiščene, da ustrezajo določilom »Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda in virov onesna-
ženja« (Uradni list RS, št. 35/96).

Sanitarne odpadne vode iz objektov je treba odvajati
po vodotesnem kanalizacijskem sistemu v skupno kanaliza-
cijo in lokalno črpališče odkoder se prečrpavajo na čistilno
napravo Vransko, ki je v gradnji.

Kolikor do izgradnje objektov še ne bo zgrajena čistilna
naprava, se lahko sanitarne odpadne vode, katerih obreme-
nitev ne presega 50 PE, odvajajo v ustrezno dimenzionirane
vodotesne greznice brez iztoka. Praznjenje greznic in odvoz
vsebine pa mora biti pogodbeno urejeno s pristojno komu-
nalno organizacijo. Kolikor bodo obremenitve presegale 50
PE je potrebno zgraditi lokalno čistilno napravo katere loka-
cija je ob dostopni cesti na vzhodni strani zazidave.

Morebitne odpadne vode, ki bi lahko nastale v pralni-
cah avtomobilov, je treba odvajati ločeno na čistilno napravo
po predhodnem čiščenju v ustrezno dimenzioniranih lovilcih
olj in usedalnikih.

Uporabniki tehnoloških vod morajo pred priključitvijo
na javno kanalizacijsko omrežje izgraditi merilno mesto skla-
dno z zakonodajo.

Odplake uporabnikov se odvajajo preko predhodno
tovarniško izdelanih betonskih revizijskih jaškov s priključni-
mi nastavki za spajanje s PE cevmi.

Kvaliteta odpadne vode pred izlitjem v javno kanalizaci-
jo mora biti v mejah dopustne koncentracije škodljivih snovi
(Uradni list SRS, št. 18/85).

Plin
Na jugovzhodnem delu se območju obdelave približa

magistralnemu plinovodu M2, MMRP Rogatec – RMRP Vo-
dice DIN400 s tlakom 50 bar, tako da se pretežni del obmo-
čja obdelave nahaja v zaščitnem pasu plinovoda.

Za potrebe oskrbe z zemeljskim plinom se zgradi us-
trezno plinovodno omrežje z navezavo na obstoječe omre-
žje. Vsa dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upraljavca
za zaščitni pas plinovoda.

Ogrevanje
Objekti na območju se ogrevajo individualno z nasled-

njimi ekološko sprejemljivimi gorivi: lahko kurilno olje, ute-
kočinjen naftni plin ali premog z dopustno energetsko spre-
cifično vrednostjo gorljivega žvepla. Cisterne za gorivo so
lahko vkopane v objektu, cisterne za UNP so lahko prosto-
stoječe. Možno je izvesti tudi toplovodno omrežje.
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TK omrežje
Obravnavano območje se naveže na obstoječe TK

omrežje. V sklopu soseske se predvidijo potrebni koridorji
za položitev TK omrežja

KTV omrežje
Vzporedno s TK omrežjem se predvidijo ustrezni kori-

dorji za položitev KTV omrežja do posameznih objektov.

Odstranjevanje odpadkov
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi v skladu s pravilni-

kom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).

IX. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

12. člen
Varstvo zraka
Potrebno je upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni

list RS, št.32/93 in 1/96), uredbo o mejnih, opozorilnih in
kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št.
73/94) in uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaženja (Uradni list RS, št. 73/94 in 68/96).

Varstvo pred požarom
Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z zako-

nom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je

potrebno upoštevati:
– pravilnik o požarnovarnostnih pogojih, ki jih je potre-

bno upoštevati pri izdelavi prostorskega ureditvenega akta,
pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objek-
tov (Uradni list SRS, št. 42/85).

Po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in no-
tranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list
SFRJ, št. 30/91) je potrebno zagotoviti v vodovodnem omre-
žju 10 litrov vode v sekundi, zagotoviti zadostne količine
vode za gašenje (ocena 25–30 l/sek, prednost imajo nad-
zemni hidranti).

Dovozne poti morajo biti izvedene tako, da omogočajo
obremenitev 100 kN.

Varstvo pred hrupom
Skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem

okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredbo o spremembah
in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 66/96), se obravnavane parcele
nahajajo v III. območju, kjer je dovoljena obremenitev s
hrupom 60dB(A) podnevi in 50dB(A) ponoči. Dejavnosti na
obravnavanem območju ne smejo presegati zakonsko dolo-
čenih obremenitev.

Osončenje
Z odmiki med objekti mora biti zagotovljeno enakomer-

no osončenje bivalnih prostorov v stanovanjskih objektih
vsaj dve uri na dan vsak dan v letu.

Komunalni odpadki
Upoštevati je potrebno pravilnik o ravnanju z odpadki

(Uradni list RS, št. 84/98).

X. FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE NA
ZAZIDALNEM NAČRTU

13. člen
Ureditveni načrt se lahko izvaja v več fazah, ki so med

seboj časovno neodvisne. Faznost je pogojena s komunal-
no ureditvijo.

14. člen
Tolerance
Možne so odstopanja od predvidenih gabaritov, kot je

podrobneje opisano v 6. členu – definicije pojmov.
Možna so odstopanja pri določitvi kote 0,00 objektov

za +- 0.5m, oziroma na podlagi predhodnih hidrogeoloških
raziskav. Natančne dimenzije objektov se opredelijo v izse-
kih iz URN za posamezen objekt.

XI. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled na Občini Vran-

sko.

16. člen
Nadzor za izvajanje tega odloka opravlja Inšpektorat

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje prostor in
energijo.

17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 350-05/02-1
Vransko, dne 23. decembra 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

ZREČE

215. Sklep o imenovanju nadzornega odbora
Občine Zreče

Na podlagi 32. in 32.a člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in v skladu z 10.
členom statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99,
11/01, 81/02) je Občinski svet občine Zreče na seji dne
16. 12. 2002 sprejel

S K L E P

I
Imenuje se Nadzorni odbor Občine Zreče v sestavi:
1. Metka Hren, Cesta na Roglo 17/c, Zreče, za pred-

sednico,
2. Slavko Klančnik, Križevec 45/a, Stranice, za člana,
3. Marija Jevšenak, Cesta na Roglo 27, Zreče, za

članico,
4. Karmen Zlata Koprivnik, Obrtniška cesta 5, Zreče,

za članico,
5. Anita Presiček, Vodnikova ul. 12, Zreče, za članico.

II
Naloge nadzornega odbora določa statut Občine Zre-

če in poslovnik nadzornega odbora.

III
Mandatna doba nadzornega odbora poteče z dnem

poteka mandata občinskega sveta.
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IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

takoj.

Št. 032-04-19/02-2
Zreče, dne 16. decembra 2002.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

216. Ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine
Zreče o nezdružljivosti funkcije člana
občinskega sveta s funkcijo župana občine

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta
občine Zreče z dne 28. 11. 2002 in na podlagi 18. in
30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) v zvezi z
prvim odstavkom 37.a in 37.b 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, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/9, 70/00 in 51/02) je Občinska volilna komi-
sija občine Zreče na seji dne 9. 12. 2002 sprejela na-
slednji

U G O T O V I T V E N I  S K L E P

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta
občine Zreče o nezdružljivosti funkcije člana občinskega
sveta s funkcijo župana občine Jožef Košir, župan Občine
Zreče ne more opravljati funkcije člana Občinskega sveta
občine Zreče.

Občinska volilna komisija občine Zreče je ugotovila, da
pripada pravica do prevzema mandata za člana Občinskega
sveta občine Zreče naslednjemu kandidatu z liste št. 3 –
LDS, Bukovšek Aleksandru, roj. 17. 5. 1967, stanujočemu
Spodnje Stranice 11, Stranice, diplomirani upravni delavec,
referent prodaje.

Kandidat je dne 9. 12. 2002 podal izjavo, da sprejema
mandat.

Št. 006-07-05/2002-6
Zreče, dne 9. decembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Zreče
Zdenka Košir l. r.

ŽALEC

217. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 44/96, 39/96, 44/96, 26/97 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 100/00
in 51/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 12. 12.
2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Žalec

1. člen
V statutu Občine Žalec (Uradni list Republike Sloveni-

je, št. 37/99, 43/00, 37/01 in 25/02) se v prvem stavku
prvega odstavka 50. člena beseda »sedem« nadomesti z
besedo »devet«.

2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01502/0001/98
Žalec, dne 12. decembra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

218. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu industrijskega območja
Juteks

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) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99, 43/00 in 37/01) je Občinski svet občine
Žalec  na 3. seji dne 12. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu industrijskega območja
Juteks

1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu industrijskega območja

Juteks (Uradni list RS, št. 61/92) in spremembah in do-
polnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega obmo-
čja Juteks (ki obravnava parkirišče tovornih vozil) se v 1.
členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

»Zazidalni načrt industrijskega območja JUTEKS se
dopolni po projektu »Spremembe in dopolnitve ZN indus-
trijskega območja Juteks« (v nadaljevanju: spremembe in
dopolnitve južnega dela ZN), ki ga je izdelal Razvojni cen-
ter – Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje, št. proj.
68/01, v septembru 2002 in je sestavni del tega odloka.
Spremembe in dopolnitve so v skladu s prostorskimi se-
stavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za ob-
močje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92,
69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99,
98/00 in 94/02).«

2. člen
Na koncu 2. člena se doda nov drugi odstavek, ki se

glasi:
»V vseh tistih členih odloka, kjer so navedene besede

»magistrala« ali »magistralna cesta«, se te besede nadome-
stijo z besedama »regionalna cesta« v ustreznem sklonu.«
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3. člen
Za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:

»3.b člen
Območje urejanja sprememb in dopolnitev južnega de-

la ZN obsega južni del veljavnega ZN (območje 1. etape), ki
je na vzhodu omejen z regulirano Vršco, na severu z mejo 1.
etape realizacije ZN, na zahodu z mejo ureditvenega obmo-
čja, ki jo določajo veljavni prostorski plani občine Žalec in
na jugu z južno parcelno mejo industrijske ceste.

Ureditveno območje se nahaja v k.o. Levec in k.o.
Žalec, meri 11,08 ha, meja pa ima naslednji potek:

Izhodiščna točka obodne parcelacije se nahaja v se-
vernem vogalu parcele št. 1455/101, k. o. Levec. Meja se
nadaljuje proti jugu preko parcele št. 1455/101 in po zaho-
dnem robu parcele 1455/193 ter nato po osi brega potoka
Vršce-parcele št. 1506/4, se ca 10m južno od meje med k.
o. Levec in k. o. Žalec v k. o. Žalec obrne proti vzhodu,
prečka parcele št. 396/3 in 2083 do ceste Žalec-Velenje,
kjer se obrne proti jugozahodu, teče po robu ceste v dolžini
ca. 45 m se obrne proti severozahodu, prečka parcele št.
396/3, 2083, 397/11, 2000/1 in 397/7, k. o. Žalec ter
se nadaljuje po severni meji parcele št. 397/1 do parcele
št. 400/2. Meja se nadaljuje po južnem robu parcele št.
400/2, prečka parcelo št. 1964/4, teče po južni meji par-
cele št. 404/2, prečka parceli št. 409/2 in 1965/3 in se
nadaljuje po južnem robu ceste št. 1963 do križišča s polj-
sko potjo 281/5, meja se nadaljuje po njenem zahodnem
robu proti severu, prečka poljsko pot in se nadaljuje po
vzhodnem robu parcele št. 289/1, prečka parcele št. 297
in 301/1 do ca. 17 m odmika od vogala parcele št. 323/5.
Tu se obodna parcelacija obrne proti vzhodu, prečka parce-
le št. 302, 303/2, 1965/2, 367/3 in 377, nato se obrne
proti severu do parcele št. 369/2, kjer spremeni smer proti
vzhodu in v premi prečka parcele št. 369/2 in 2001/2 v k.
o. Žalec, nato pride v k. o. Levec ter se preko parc. št.
1506/7, 1455/100, 1506/4 (potok Vršca) zaključi v izho-
diščni točki.«

4. člen
V 4. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni in

dopolni tako, da na novo glasi:
»Pretežni del ureditvenega območja zazidalnega načr-

ta je namenjen za proizvodno, skladiščno, servisno, trgov-
sko in poslovno dejavnost, severni del pa za parkirišče to-
vornih vozil s spremljajočimi objekti.«

V istem členu se v prvem stavku četrtega odstavka
pred besedo »zahodne« vstavita besedi »delno izstopajo-
če«.

V istem členu se v prvem stavku petega odstavka be-
sede »na magistralo A 10« nadomestijo z besedami »na
regionalno cesto II. reda št. 447 Žalec – Velenje«.

Na koncu istega člena se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:

»Pogoji za izrabo območja in kvaliteto graditve, ki jih
prikazujejo spremembe in dopolnitve južnega dela ZN, so
naslednji:

– uskladitev pogojev za izrabo območja s prostorskimi
danostmi (teren, ki pada v smeri od severa proti jugu, obsto-
ječa parcelacija in pozidava, namembnost objektov) in z
razvojnimi usmeritvami proizvodnega programa oziroma pro-
izvodnje,

– ohranitev in vključitev vseh obstoječih proizvodnih,
skladiščnih, energetskih in poslovnih objektov,

– ohranitev zgrajene prometne, komunalne in energet-
ske infrastrukture in preureditev tiste infrastrukture, ki one-
mogoča realizacijo načrtovanih posegov,

– izgradnja podaljška industrijske ceste z avtobusnima
postajališčema na jugu območja,

– izgradnja dovoznega priključka na regionalno cesto
II. reda št. 447,

– preoblikovanje glavnega dovoza na industrijsko ob-
močje skupno s pripadajočimi parkirišči za osebna in tovor-
na vozila,

– ureditev interventnega dovoza na industrijsko obmo-
čje v JZ delu ureditvenega območja,

– razširitev internega cestnega omrežja s servisnima
cestama na severnem in zahodnem robu ureditvenega ob-
močja,

– povečanje utrjenih površin znotraj funkcionalnega
zemljišča za prometnice in manipulacijske površine,

– rekonstrukcija obstoječe ceste ob čistilni napravi,
– razširitev obstoječega skladišča in skladišča, predvi-

denega po veljavnem ZN, v smeri proti zahodu ter izgradnja
obeh objektov (št.1),

– namenska sprememba proizvodnega objekta po ve-
ljavnem ZN v proizvodno-skladiščni objekt ter izgradnja le-
tega (št.2),

– gradnja proizvodno-skladiščnega objekta kot zapol-
nitev prostora med obstoječima proizvodnima objektoma
(št.3),

– nadzidava obstoječega proizvodno-skladiščnega ob-
jekta (št.4),

– dozidava čistilne naprave (št.5),
– postavitev silosov za PVC prah in kredo (št.6),
– postavitev silosov za PVC prah (št.7),
– določitev rezervata za trgovsko-poslovni objekt (št.8) in
– ureditev zelenih površin;«

5. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni in dopolni tako,

da na novo glasi:
»Na območju zazidalnega načrta so določene okvir-

ne dimenzije tlorisnih gabaritov predvidenih objektov in
gradbene črte, ki določajo odmik od obstoječih objektov
in prometnic ter lahko pomenijo tudi linijo fasade predvi-
denih objektov. Dovoljena je klasična ali montažna grad-
nja.«

V istem členu se črta drugi stavek petega odstavka, za
zadnjim stavkom petega odstavka pa se doda novo besedi-
lo, ki se glasi:

»Na območju sprememb in dopolnitev južnega dela ZN
je obvezna dopolnitev drevoreda ob desnem bregu potoka
Vršca skladno s pogoji upravljavca plinovoda, pri izboru
drevesnih in grmovnih vrst na zelenih površinah južnega
dela ZN pa je potrebno upoštevati:

– avtohtone drevesne vrste,
– drevesne vrste, ki so odporne na klimatske in speci-

fične rastiščne razmere ter
– drevesne vrste, ki odgovarjajo potrebam (zadrževa-

nje prahu, habitus, zmanjšanje hrupa, višina krošnje zasadi-
tve ob silosih).«

V istem členu se za prvim stavkom sedmega odstavka
vstavi nov stavek, ki se glasi:

»Med predvidenimi objekti sprememb in dopolnitev juž-
nega dela ZN so višji le silosi za PVC prah in kredo.«

V istem členu se drugi stavek devetega odstavka nado-
mesti z besedilom, ki se glasi:

»Spremembe in dopolnitve južnega dela ZN določajo
ob glavnem dovoznem priključku rezervat za poslovno-tr-
govski objekt z naslednjimi značilnostmi:

– rezervat omejujejo gradbene linije, ki imajo naslednji
potek: vzhodna linija je podaljšek gradbene linije obstoječih
objektov na severu, severna je v 10 m odmiku od rekonstru-
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irane interne ceste, zahodna v 15 m odmiku od zaklonišča
in južna linija, ki je vzporedna s predvideno industrijsko
cesto, je v minimalnem 10 m odmiku od linije avtobusnega
postajališča,

– gradnja objekta je možna znotraj mej rezervata,
– členitev fasad je mogoča do maksimalne gradbene

linije,
– predvidena etažnost je od P+1 do P+3,

– zaradi izpostavljene lokacije ob regionalni cesti Ža-
lec – Velenje mora biti objekt primerno arhitektonsko obli-
kovan.«

V istem členu se za desetim odstavkom doda nov
enajsti odstavek, ki se glasi:

»Na območju sprememb in dopolnitev južnega del ZN
so predvideni objekti (razen objekta št. 8) z naslednjim okvir-
nim tlorisnim gabaritom in etažnostjo:

Oznaka Namembnost Tlorisne dimenzije Etažnost

Objekt 1 Skladišče 64,00 x 80,00 m
+16,00 x 50,00 m P

Objekt 2 proizvodno-skladiščni objekt 133,00 x 50,00 m P
Objekt 3 proizvodno-skladiščni objekt 133,00 x 12,00 m P
Objekt 4 proizvodno-skladiščni objekt – nadzidava 12,00 x 12,00 m P+1
Objekt 5 čistilna naprava – prizidek 20,00 x 6,00 m P
Objekt 6 silosi za PVC prah in kredo fi = 3,50 m h=25,00 m (6 kom)

h=11,00 m (1 kom)
Objekt 7 silosi za PVC prah fi = 3,50 m h=25,00 m (6 kom)«

6. člen
V 6. členu se v podpoglavju »Cestno omrežje« besedi-

lo prve alinee nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– izgradnja priključka ceste iz Sp. Ložnice na indus-

trijsko cesto ob južnem obrobju območja Juteks s premosti-
tvijo Vršce in izvedba levega zavijalnega pasu na regionalni
cesti II. reda št. 447 Žalec – Velenje; spremembe in dopol-
nitve južnega dela ZN določajo izvedbo podaljška industrij-
ske ceste za dvosmerni promet z voznimi pasovi 2 x 3 m,
bankinami 0,50 m in hodnikom za pešce širine 1,50 m od
križišča z regionalno cesto do predvidenega avtobusnega
postajališča,«

V 6. členu istega podpoglavja se besedilo druge alinee
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»– ureditev glavnega dovoza v industrijsko območje
Juteksa z navezavo na novo industrijsko cesto na jugu, ob
dovozu izgradnja parkirišč za osebna in tovorna vozila ter
potrebnih manipulacijskih površin,«

V 6. členu istega podpoglavja se na koncu tretje alinee
črta pika in doda novo besedilo, ki se glasi:

»ter ureditev interventnega dovoza v JZ delu območja
sprememb in dopolnitev južnega dela ZN,«

7. člen
V 6. členu se za prvo alineo podpoglavja »Kanalizaci-

ja« doda nova alinea, ki glasi:
»– do izgradnje celotne trase kolektorja in razširitve

centralne čistilne naprave je treba za odstranjevanje sanitar-
nih odplak zgraditi začasno biološko čistilno napravo in opu-
stiti obstoječo greznico.«

V istem členu se na koncu podpoglavja »Preskrba z
vodo« doda nova sedma alinea, ki se glasi:

»– dograditev hidrantnega omrežja ter prestavitev dela
obstoječega vodovoda na zahodni strani ureditvenega ob-
močja sprememb in dopolnitev južnega dela ZN;«

V istem členu se v prvi alinei podpoglavja »PTT omre-
žje« besede »PTT podjetja Celje« nadomestijo z besedami
»upravljavca telefonskega omrežja«, na koncu istega pod-
poglavja pa se doda nova druga alinea, ki se glasi:

»– prestavitev glavnega telefonskega kabla pred izved-
bo poslovno-trgovskega objekta;«

V istem členu se na koncu podpoglavja »Plin« doda
nova peta alinea, ki se glasi:

»– upoštevati je potrebno srednjetlačni plinovod PEHD
fi 180 2–4 bar, ki oskrbuje z zemeljskim plinom proizvodno-
oskrbno cono Arnovski gozd in je v upravljanju Mestnih
plinovodov Koper;«

8. člen
V 7. členu se v prvem odstavku na koncu tretje alinee

doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Predvideni objekti, ki jih obravnavajo spremembe in

dopolnitve južnega dela ZN, ne bodo imeli emisij snovi v
zrak (zaprt postopek priprave PVC plastisolov).«

V istem členu se v prvem odstavku za četrto alineo
vstavi nova peta alinea, ki se glasi:

»– ureditev zelenih površin na območju sprememb in
dopolnitev južnega dela ZN z naslednjimi funkcijami:

– higienska funkcija: to vlogo opravljajo drevoredi ob
parkirišču, neformalne skupine dreves na območju rezerva-
ta energetskih objektov in zeleni tampon na severnem delu
območja, ki ločuje med seboj tudi fazi izgradnje industrij-
skega območja,

– oblikovalska funkcija: to vlogo opravlja dopolnitev ob-
stoječe zasaditve desnega brega potoka Vršce skladno s
pogoji upravljavca plinovoda, zeleni tampon na severu, za-
saditev ob silosih vzhodno od čistilne naprave ter posamez-
ne skupine dreves na zelenicah ob križiščih,

– ambientalna funkcija: to vlogo opravljajo zelenice ob
poslovno-trgovskem objektu ter zasaditev na južnem robu
območja ob predvideni industrijski cesti;«

V istem členu se v prvem odstavku v peti alinei črtajo
besede »predhodno ekološko oceno in soglasje pristojne
sanitarne inšpekcije« in nadomestijo z besedilom »oceno
vplivov na okolje, ki jo mora izdelati pooblaščena strokovna
organizacija.«

V istem členu se drugi odstavek spremeni in dopolni
tako, da se na novo glasi:

»Ob upoštevanju Uredbe o hrupu v naravnem in živ-
ljenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je za varovanje
delovnega in bivalnega okolja pred prekomernim hrupom
obvezno izvesti vse aktivne protihrupne (med drugimi ukrepi
tudi uporaba nove tehnologije transporta, lokacija rezervata
za poslovno – trgovski objekt) in pasivne ukrepe. Območje
je razvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero
veljajo mejne dnevne in nočne ravni hrupa 70 dBA, jugoza-
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hodni del ZN, ki meji na stanovanjsko in poslovno stano-
vanjsko gradnjo, pa je razvrščen v III. stopnjo varstva pred
hrupom z dovoljeno mejno dnevno ravnijo 60 dBA in noč-
no 50 dBA.«

V istem členu se na koncu četrtega odstavka doda
nov tretji stavek, ki se glasi:

»Sanitarne vode bodo odvajane v javno kanalizacijsko
omrežje.«

V istem členu se na koncu petega odstavka doda nov
drugi stavek, ki se glasi:

»Transport in skladiščenje nevarnih snovi je treba ure-
diti v skladu z določili Pravilnika o tem, kako morajo biti
zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave
za nevarne in škodljive snovi.«

Na koncu 7. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se
glasi:

»Pri izvedbi ZN je potrebno upoštevati pogoje s po-
dročja varstva pred požarom (zakon o varstvu pred poža-
rom, Uradni list RS, št. 71/93). Dovoz urgentnih vozil je
omogočen po industrijski cesti na jugu območja preko
glavnega in urgentnega dovoza na industrijsko območje.«

9. člen
Vsebina 8. člena se spremeni in dopolni tako, da se

ta člen na novo glasi:
»Pri izvedbi posegov je potrebno upoštevati naslednje

tolerance:
– v grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni ga-

bariti objektov, ki upoštevajo odmik med objekti in od pro-
metnic. Odmiki od prometnic so obvezujoči,

– kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij ob-
jektov v skladu s tehnološkimi potrebami in sicer na podla-
gi predhodne prostorske preveritve ter pod pogojem, da
spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale
kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta in da
bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki
se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja,

– kot toleranca je na območju ZN dovoljena spre-
memba namembnosti posameznih delov objektov ali ob-
jektov v celoti, vendar le v primeru, da le–ta ne bo preko-
merno obremenjevala okolja,

– ZN povzema obstoječo parcelacijo. Kot tolerance
so dovoljene spremembe parcelnih mej ob soglasju meja-
šev,

– tolerance so dovoljene tudi pri prometnem, komu-
nalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi us-
trezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo
primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša
investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vse-
binskega koncepta sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta,

– z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv
objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani vi-
dez območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in
delovne razmere obravnavanega območja.

Upoštevati je potrebno nezazidljiv varstveni pas plino-
voda ob Vršci in 30 metrski varstveni pas okoli merne
regulacijske postaje ter novega priključka visokotlačnega
plinovoda iz vzhodne smeri.

Pred izdelavo lokacijske dokumentacije za posamez-
ne objekte in naprave mora investitor pridobiti geotehnič-
no poročilo s pogoji za gradnjo.

Ob izvedbi sprememb in dopolnitev južnega dela ZN
je potrebno predvideti rušenje stanovanjske hiše z gospo-
darskim poslopjem na stavbni parceli št. 543 k.o. Žalec in
montažnih provizorijev ob proizvodno-skladiščnem objektu
parc. št. 380 k.o. Žalec.«

10. člen
V 9. členu se v prvem odstavku črta tretji stavek.
V istem členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti

odstavek, ki se glasi:
»Posege, ki so predvideni s spremembami in dopolni-

tvami južnega dela ZN, je skladno s potrebami in finančnimi
možnostmi investitorja možno izvajati v več etapah, vendar
tako, da je vsaka etapa zaključena celota.«

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-00003/2002 0002 03
Žalec, dne 12. decembra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu industrijskega območja
Juteks

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in na podlagi 16. ter 24. člena statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, 37/99, 43/00, 37/01), je Občinski svet
občine Žalec na 3. seji dne 12. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu industrijskega
območja Juteks

1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu industrijskega območja

Juteks (Uradni list RS, št. 61/92) se v poglavju I. SPLOŠNE
DOLOČBE, v 1. členu za prvim odstavkom doda drugi od-
stavek, ki se glasi:

»Zazidalni načrt industrijskega območja Juteks se do-
polni po projektu »Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta industrijskega območja Juteks« (v nadaljevanju: spre-
membe in dopolnitve ZN (parkirišče za tovorna vozila), ki ga
je izdelala Constructa d.o.o., Idrija, Enota Ljubljana, pod št.
301/01, v novembru 2002 in je sestavni del tega odloka.
Spremembe in dopolnitve so v skladu s prostorskimi sesta-
vinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in sred-
njeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS,
št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94,
77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99,
28/99, 37/99, 98/00 in 94/02).«

2. člen
V poglavju II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA,

se za 3. členom doda 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
Območje predvidenih sprememb in dopolnitev ZN (par-

kirišče za tovorna vozila) obsega naslednje parc. št.: 339,
335/2, 340, 346, 345/1, 349/1, 2001/7, 349/2, 354/1,
356/2, 359, 2001/1, 2001/8, 1971/2, 1971/3, 350/2,
350/1, 348, 1965/4, 330, 323/4, 329, 328, 351, 354/3,
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353, 354/2, 352, 326, 323/1, 325, 356/1, 355/1,
355/2, 362, 368/1, 361, 357, 568/3 vse k.o. Žalec in
1466/1, 1466/2, 1506/1, 1506/6, 1455/107,
1455/108, 1455/109, 1455/110, 1455/111 1455/112,
1506/8, 1528 in 1466/3 v k.o. Levec.

Potek meje območja sprememb in dopolnitev ZN (parki-
rišče za tovorna vozila): zahodna meja se prične na skrajnem
JZ vogalu – v k.o. Žalec , na parc. št. 323/1 in se nadaljuje v
smeri urinega kazalca v ravni liniji preko parc. št. 323/4, 339
– na tej parc. se pravokotno zalomi in poteka v ravni linji proti
vzhodu, preko parc. št. 335/2, 340, prečka pot 1965/4,
prečka parc. št. 346, 345/1, 349/1, prečka pot s parc. št.
2001/8, prečka parc. št. 349/2, 1971/2, 1506/8 , k.o
Levec, 1466/1, 1528, 1466/3, se zalomi proti jugu preko
parc št. 1466/2, prečka pot s parc. št. 1506/6 in preskoči v
k.o. Žalec, v nadaljevanju poteka spet v k.o. Levec preko
parc. št. 1455/112, 1455/111, 1455/110, 1455/109,
1455/108, 1455/107, se zalomi in se usmeri v k.o. Žalec
proti zahodu preko parc. št. 359, 361, 2001/1, 568/3,
2001/8, 361, 362, 357, ponovno prečka pot s parc. št.
1965/4, 325 in se konča v izhodiščni točki.

Velikost celotnega območja sprememb in dopolnitev
ZN (parkirišče za tovorna vozila) znaša 6,38 ha.«

3. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA

IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V
PROSTOR, se v 4. členu na koncu prvega stavka pika
spremeni v vejico in doda besedilo, ki glasi:

»severni del območja pa za parkirišče tovornih vozil s
spremljajočimi objekti.«

V četrtem odstavku istega člena se na koncu drugega
stavka pika spremeni v vejico in doda besedilo, ki glasi:

»od katerih je na najbolj severnem predvidena ureditev
parkirišča za tovorna vozila s spremljajočimi objekti«.

V petem odstavku se na koncu besedila doda stavek:
»Glavna prometnica za območje parkirišča za tovorna

vozila je dvosmerna cestna povezava na SV delu območja
ZN na območje ZN Arnovski gozd, sekundarna povezava pa
se izvede kot dvosmerna intervencijska cesta oziroma pri-
ključek na prečno cesto cestnega omrežja območja ZN
Juteks, na katero se priključi intervencijska povezava z na-
vezavo na območje ZN Arnovski gozd.«

4. člen
V poglavju IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVA-

NJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OB-
JEKTOV, se v 5. členu prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Teren je potrebno izravnati na določene kote treh pla-
tojev, kjer so formirane funkcionalno in tehnološko zaključe-
ne proizvodne celote in parkirišče za tovorna vozila.«

Na koncu 3. odstavka se pika črta in doda besedilo:
»ter krožna pot na območju parkirišča tovornih vozil.«

5. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z žično ograjo je potrebno ograditi posamezne fun-

kcionalno zaključene celote in sicer po zunanjih mejah pri-
padajočih zemljišč, pri tem pa je potrebno upoštevati pred-
pisane oddaljenosti od vodotoka Vršca in avtoceste.«

6. člen
V prvi vrstici petega odstavka 5. člena se vstavijo za

besedo »območja« besedi »tovarne Juteks«.
Med petim in šestim odstavkom istega člena se doda

nov odstavek, ki se glasi:
»Ob zahodni krožni cesti je obvezna drevoredna zasa-

ditev drevja skladno s krajinsko arhitekturno situacijo kot

tudi zasaditev z grmovnicami in drevjem na celotnem obmo-
čju parkirišča tovornih vozil. Pri projektiranju je potrebno
izbrati za parkrišča ustrezne listopadne drevesne vrste, iz-
recno pa niso dovoljene: topoli (Populus sp.), jerebike (Sor-
bus sp.), divji kostanj (Aesculus hippocastanum) in druge
vrste, ki izrazito onesnažujejo s plodovi. Vzhodni del obmo-
čja obdelave ob potoku Vršca je potrebno zasaditi krajinsko
– kot je prikazano na grafični prilogi in s primernimi odmiki
od struge zaradi omogočanja vzdrževanja s težko gradbeno
mehanizacijo.«

7. člen
Med šestim in sedmim odstavkom 5. člena se doda

nov odstavek, ki se glasi:
»Višinski gabariti spremljajočih objektov v sklopu parki-

rišča za tovorna vozila so: avtomehanična delavnica in pral-
nica P+1 oziroma maksimalno višino venca 7 m; sanitarni
objekt s pisarnami in manjšim gostinskim lokalom P+1 ozi-
roma maksimalno višino venca 7 m. Oba objekta imata
sleme obrnjeno v smeri V-Z, strehe pa so lahko tudi ravne.
Arhitekturna lupina mora biti oblikovana izvirno, vendar enot-
no in skladno za oba objekta.«

8. člen
Na koncu osmega odstavka 5. člena se pika spremeni

v vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»kar velja tudi za oba objekta v sklopu parkirišča za

tovorna vozila.«

9. člen
V poglavju V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNAL-

NO UREJANJE OBMOČJA, se v 6. členu na koncu podpo-
glavja Cestno omrežje dodata novi alinei, ki se glasita:

»– izgradnja povezovalnega dvosmernega priključka kot
glavnega vstopa v območje parkirišča za tovorna vozila iz
skrajnega severnega dela območja Arnovskega gozda in s
premostitvijo potoka Vršca,

– izgradnja drugega sekundarnega (intervencijskega)
priključka z navezavo na območje Arnovskega gozda po
sredini celotnega območja industrijskega kompleksa Juteks
in premostitvijo potoka Vršca.«

10. člen
V 6. členu se v podpoglavju Kanalizacija v tretji alinei

za besedama »industrijskega kompleksa« dodajo besede
»in parkirišča za tovorna vozila«. Na koncu istega podpogla-
vja pa se dodajo nove alinee, ki se glasijo:

»– objekte predvidene v sklopu parkirišča za tovorna
vozila je potrebno priključiti na čistilno napravo,

– kanalizacija na območju parkirišča za tovorna vozila
se izvede v ločenem sistemu: fekalne vode se odvajajo v
lokalno čistilno napravo v ZN Arnovski gozd oziroma direk-
tno v javno kanalizacijsko omrežje (ko bo le to zgrajeno). V
primeru, da priključitev na lokalno čistilno napravo v ZN
Arnovski gozd ni mogoča in javno kanalizacijsko omrežje še
ni izgrajeno, je potrebno izgraditi svojo lokalno čistilno na-
pravo (opcija). Pralnica tovornih vozil mora imeti ustrezno
čistilno napravo. Meteorne vode s parkirišč se pred odvo-
dom v potok Vršco očistijo preko lovilcev olj in maščob,

– pri izdelavi detajlnejše tehnične dokumentacije bo
potrebno upoštevati, da se predvideni lovilci olj (LO) naha-
jajo na poplavnem območju. Zato mora biti izdelan pravil-
nik o vzdrževanju in upravljanju LO in v njem navedena
zahteva o pogostejšem odstranjevanju olja in ujetih ma-
ščob. Revidiranje in odstranjevanje naplavljenih maščob
naj se opravi vsak teden in po vsakem dežju. O reviziji in
odstranjevanju naplavljenih maščob iz LO se mora voditi
pisna dokumentacija.«
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V istem členu se v podpoglavju Preskrba z vodo na
koncu doda nova alinea, ki se glasi:

»– predvideni objekti v sklopu parkirišča za tovorna
vozila bodo priključeni na javno vodovodno omrežje. Pred
priključitvijo objektov na javno omrežje je potrebno izvesti
naslednje investicije:

– izgradnja rezervoarja Plevna,
– zajem dodatnega vodnega vira (ca. 10 l/sek) z na-

vezavo na obstoječe omrežje,
– rekonstrukcija dovodnega cevovoda Žalec – Arnov-

ski gozd.«
V podpoglavju Električno omrežje se na koncu 1.

alinee doda »in parkirišča tovornih vozil«.
Na koncu 6. člena se doda novo podpoglavje, ki se

glasi:
» Posebni odpadki
– posebne odpadke iz naslova dejavnosti parkirišča

za tovorna vozila, kot so prazna oljna embalaža, krpe,
prepojene z oljem, naftni derivati in podobno ter posebne
odpadke iz industrijskega kompleksa je potrebno shranje-
vati v posebne posode in tretirati skladno z veljavnimi pred-
pisi na tem področju.«

11. člen
V poglavju VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA se

na začetku 7. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za realizacijo predvidenih posegov v območju parki-

rišča tovornih vozil si mora investitor pridobiti ustrezno
poročilo o presoji vplivov na okolje za domačijo Gominšek
na Govčah. Prav tako je potrebno pred izgradnjo pridobiti
tudi poročilo o vplivih na okolje, ki bo obravnavalo poplav-
ljenost parkirišča tovornih vozil. Poročili morata biti izdela-
ni skladno s predpisi na tem področju.«

V 4. alinei 7. člena (hortikulturna ureditev) se za bese-
do »industrijskega« doda besedi »ter parkirnega« na kon-
cu pa se vejica spremeni v piko in se dodata nova stavka,
ki se glasita:

»V območju sprememb in dopolnitev ZN (parkirišče
za tovorna vozila) je v delu proti domačiji Gominšek predvi-
dena postavitev protihrupne bariere in gosta zasaditev z
drevjem. Način in tip bariere se izvede skladno s sklepno
oceno iz poročila o presoji vplivov na okolje.«

12. člen
V poglavju VIII. ETAPNOST IZVEDBE se v 9. členu v

prvi vrstici za besedo »proizvodne« doda besedi »in parkir-
na« prav tako pa se v prvi vrsti beseda »celote« spremeni v
»celota«.

V tretji vrstici istega člena se za besedo »industrije«
doda besedi »in transporta«.

13. člen
V 9. členu se za drugim odstavkom doda nov odsta-

vek, ki se glasi:
»Faznost je za območje parkirišča tovornih vozil dolo-

čena posebej. V prvi fazi urejanja parkirišča tovornih vozil
je potrebno urediti parkirni plato I. faze, vse predvidene
cestno-prometne priključke ter povezovalne ceste vključ-
no s premostitvenimi objekti, urediti vso pripadajočo ko-
munalno in energetsko infrastrukturo, izgraditi oba sprem-
ljajoča objekta ter zasaditev. V drugi fazi je potrebno
dograditi plato s parkirnimi nizi II. faze, dograditi pripadajo-
čo infrastrukturo ter zasaditi rastlinski material skladno s
krajinsko arhitekturno situacijo. V zadnji tretji fazi je potre-
bno urediti parkirišče skladno z zazidalno situacijo III. faze
vse do vzhodnega roba obdelave. Predvideno regulacijo
struge vodotoka Vršca je potrebno izvesti v sklopu prve

faze urejanja parkirišča za tovorna vozila. Postavljanje ogra-
je sledi posamezni faznosti izvedbe.«

14. člen
V poglavju IX. KONČNE DOLOČBE se 11. člen v

celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zazidalni načrt ter njegove spremembe in dopolnitve

so vsem zainteresiranim stalno na vpogled na Občini Ža-
lec, Upravni enoti Žalec, na sedežu MS Žalec ter na sede-
žu KS Petrovče.«

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005/00001/2002 0002 03
Žalec, dne 12. decembra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

220. Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci občine
Žalec

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Žalec na
3. seji dne 12. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje

v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci občine Žalec

l. člen
Cene programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci ob-

čine Žalec se zvišajo za 6,5% in znašajo mesečno:

vrsta programa cena v SIT

1. dnevni program (6-9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega
obdobja 70.240
– za otroke v oddelkih drugega starostnega
obdobja 58.130

2. poldnevni program (4-6 ur) za drugo starostno
obdobje 51.800

3. poldnevni program (do 4 ure) za drugo
starostno obdobje 40.070

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun

plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. januarja 2003 dalje.

3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 15303-00002/2002
Žalec, dne 12. decembra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.
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221. Pravilnik o oddajanju pokritih in nepokritih
športnih površin v uporabo in najem za namene
športa v Občini Žalec

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00,37/01 in 25/02) je Občinski svet
občine Žalec na 3. seji dne 12. 12. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o oddajanju pokritih in nepokritih športnih

površin v uporabo in najem za namene športa
v Občini Žalec

1. člen
S tem pravilnikom se določa način oddajanja pokritih

in nepokritih športnih površin, ki so v lasti Občine Žalec, v
uporabo in najem ter način plačila najemnine oziroma po-
vračila nastalih stroškov.

2. člen
Upravljavci pokritih in nepokritih športnih površin lahko

oddajo športne površine v uporabo in najem po končanem
pouku in končanih interesnih dejavnostih šole.

3. člen
Pri oddaji pokritih in nepokritih športnih površin v upo-

rabo in najem morajo upravljavci teh površin dati prednost
izvajalcem programov športa do vključno mladinske katego-
rije, ki so bili izbrani kot izvajalci športnih programov Občini
Žalec na javnem razpisu.

4. člen
Maksimalna cena uporabe in najema pokrite športne

površine med tednom za 1 uro za izvajalce programa športa
iz 3. člena tega pravilnika je:

– za 1 vadbeni prostor 4 EUR
– za 2 vadbena prostora 7 EUR
– za 3 vadbene prostore 10 EUR
Cena uporabe in najema pokritih športnih površin med

vikendom se glede na dodatne stroške lahko poveča do
20%.

5. člen
Cena uporabe in najema določene nepokrite športne

površine za 1 uro znaša:
– za atletsko stezo v Športnem centru Žalec 4 EUR
– za travnato nogometno igrišče

v Športnem centru Žalec 40 EUR
Uporabniki iz 3. člena tega pravilnika ne plačujejo upo-

rabe in najema zgoraj navedenih zunanjih športnih površin.

6. člen
Cena smučarske karte za smučišče Liboje, ki je v lasti

Občine Žalec in razglašeno za športni objekt občinskega
pomena, je:

– celodnevna karta 7 EUR
– poldnevna karta 4 EUR

7. člen
Ko se zadostijo potrebe izvajalcev programov športa iz

3. člena, lahko upravljavci oddajo pokrite in nepokrite špor-
tne površine drugim uporabnikom. Cena uporabe in najema
se oblikuje na podlagi ponudbe in povpraševanja in ne sme
biti nižja od cen iz 4., 5. in 6. člena tega pravilnika.

Za uporabnike pokritih in nepokritih športnih površin,
ki so bili na javnem razpisu izbrani kot izvajalci športnih
programov v Občini Žalec in izvajajo programe za odrasle,

cene uporabe in najema ne smejo presegati cen iz 4., 5. in
6. člena tega pravilnika za več kot 100%.

8. člen
Osnova za plačilo uporabe in najema pokritih in nepo-

kritih športnih površin je sklenjena letna pogodba med izva-
jalcem športnega programa in upravljavcem teh površin.
Sopodpisnik pogodbe pri izvajalcih športnih programov iz
3. člena tega pravilnika je tudi Občina Žalec.

9. člen
Na podlagi sklenjene pogodbe med upravljavcem in

uporabnikom pokrite oziroma nepokrite športne površine
izstavi upravljavec uporabniku račun za uporabo in najem
športnih površin v tolarski protivrednosti ob uporabi sred-
njega tečaja Banke Slovenije za EUR na dan izstavitve
računa.

10. člen
Upravljavci pokritih in nepokritih športnih površin so

dolžni enkrat letno dostaviti Občini Žalec naslednje po-
datke:

– urnik oddaje pokritih in nepokritih športnih površin,
– 1 izvod sklenjene pogodbe z uporabnikom,
– poročilo o prihodkih in porabi sredstev iz tega na-

slova.

11. člen
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje športnih povr-

šin, upravljavci porabljajo za pokrivanje stroškov ogrevanja,
elektrike, vodarine in drugih stroškov v zvezi z objektom.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 65000-00002/2002
Žalec, dne 12. decembra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

ŽETALE

222. Spremembe statuta Občine Žetale

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
19/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in odločbe Ustavnega
sodišča Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96,
39/96 in 59/99) in 16. člena statuta občine Žetale (Uradni
list RS, št. 24/99 in 11/01) je Občinski svet občine Žetale
na 2. redni seji 29. 12. 2002

S P R E M E M B E  S T A T U T A
Občine Žetale

1. člen
V statutu Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in

11/01) se na koncu prvega stavka, drugega odstavka
50. člena doda stavek:
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»Kolikor naselje za katerega je ustanovljen vaški odbor
v občinskem svetu nima svetnika se predsednik vaškega
odbora imenuje izmed občanov naselja«.

2. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-0002/2002-3
Žetale, dne 27. decembra 2002.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

223. Spremembe poslovnika Občinskega sveta
občine Žetale

Na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 24/99 in 11/01) in 115. člena poslovnika Občine
Žetale in 115. člena poslovnika Občinskega sveta občine
Žetale je Občinski svet občine Žetale na 2. redni seji dne
27. 12. 2002 sprejel

S P R E M E M B E  P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Žetale

1. člen
Spremeni se 70. člen tako, da se glasi:
»Vaški odbor pri občinskem svetu šteje sedem čla-

nov. Svetniki občinskega sveta so po položaju glede na
njihovo stalno prebivališče člani vaških odborov in eden
izmed njih je predsednik vaškega odbora. Kolikor naselje
za katerega je imenovan vaški odbor nima svetnika v
občinskem svetu, predsednika in člane vaškega odbora
imenuje občinski svet izmed občanov na predlog komisi-
je za volitve in imenovanja.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega

sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 062-02-0002/2002
Žetale, dne 27. decembra 2002.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

224. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žetale

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), ter ustavne
določbe (Uradni list RS, št. 6/94, 20/95, 9/96, 39/96,

44/96 in 68/98) in 34. člena statuta Občine Žetale je
Občinski svet občine Žetale na 2. redni seji dne 27. 12.
2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Žetale

1. člen
Za podžupana Občine Žetale se imenuje Herman Kop-

še, rojen 15. 2. 1958 v Ptuju in stanujoč Žetale 10, 2287
Žetale.

2. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana,

opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa o pred-
časnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih voli-
tev, do izvolitve novega župana, podžupan Herman Kopše.

3. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 062-02-0002/2002
Žetale, dne 27. decembra 2002.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

VLADA
225. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Na podlagi 1. in 5. točke 9. člena zakona o kontroli
cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom
uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo
ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov

1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen

naftnih derivatov, sestavine, ki jih podjetja, ki se ukvarjajo
z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem be-
sedilu: distributerji) morajo upoštevati in merila, po kate-
rih se cene ali njihove sestavine morajo oblikovati.

2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo ne-

osvinčeni motorni bencini (NMB-91, NMB-95 in NMB-
98), plinsko olje (D-2) in ekstra lahko kurilno olje (KOEL).

Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proiz-
voda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna
cena tekočega obdobja.

3. člen
Povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja za po-

samezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
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kjer pomeni:
Pt: povprečna cena derivata v SIT/liter
p: gostota derivata (za motorne bencine znaša

0,755 kg/liter, za D-2 in KOEL 0,845 kg/li-
ter)

r: prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki
ga na podlagi 21.b člena zakona o blagovnih
rezervah z uredbo določi Vlada RS

M: marža distributerjev, kot je navedena v 12. in
13. členu te uredbe

i: dnevni podatek
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja
n: n = 14; spremljamo 14-dnevna povprečja (de-

jansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni
objave borznih kotacij)

e: 1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije
(srednji za devize)

CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vre-
dnost; v USD/ tono) Vir: Platt’s European Mar-
ketscan

4. člen
Najvišja (korigirana) prodajna cena brez dajatev v SIT/li-

ter po postopku zaokroževanja drobnoprodajnih cen je P*.
Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot

ga predvideva 5. člen te uredbe, se kot najvišja cena pred
dajatvami na trgu v obdobju t uveljavi oziroma določi korigi-
rana cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t .

5. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelsko

izračunani prodajni ceni dodajo v skladu z veljavnimi predpi-
si vse fiskalne obremenitve. Drobnoprodajna cena se skla-
dno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno me-
sto. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh
fiskalnih obremenitev najvišjo prodajno ceno, ki se lahko
uveljavi na trgu v obdobju t.

6. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3. in 4. člena te uredbe

se neposredno uporablja za neosvinčen motorni bencin NMB-
95, za plinsko olje D-2 in za ekstra lahko kurilno olje KOEL.

Za 98-oktanski neosvinčen motorni bencin NMB-98,
ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja (glede na
mehanizem oblikovanja cen iz 3. in 4. člena te uredbe)
modificiran postopek, ki ga določa 7. člen te uredbe.

Za ostale motorne bencine, katerih cene na svetovnih
borzah ne kotirajo, se vsakokratna prodajna cena brez daja-
tev oblikuje posredno, in sicer tako, da se ob vsaki spre-
membi cen ohrani konstantna cenovna pariteta med
NMB-95 in ostalimi neosvinčenimi motornimi bencini, ki je
veljala na dan uveljavitve te uredbe.

7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija

za NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo.

Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med
cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotter-
damu (NWE barges FOB Rotterdam, Vir: Platt’s European
Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in
sprememb cen se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih
členov.

8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez daja-

tev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne
kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;

b) 14-dnevna povprečna cena v SIT/tono se izračuna
tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem
ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa deli s števi-
lom dni, za katere so na razpolago podatki;

c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem
tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi
devizni tečaj;

d) dejansko se 14-dnevno povprečje izračuna za 10
dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgova-
nju), in sicer od ponedeljka v tednu x, do vključno petka
v tednu x+1. V primeru, da je zaradi praznikov ali kakr-
šnega koli vzroka na razpolago manj kot 10 podatkov, se
14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih
podatkov;

e) izračunana povprečna 14-dnevna cena, izražena v
SIT/tono, se preko gostote ( ρ ) derivata in faktorja 1/1000
preračuna v SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen
prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto
marža.

9. člen
14-dnevna povprečna cena tekočega obdobja, izraču-

nana na način iz prejšnjega člena, se primerja s 14-dnevno
povprečno ceno predhodnega obdobja.

Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x+2 in
velja do vključno ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so
dolžni že v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene
obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.

V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republi-
ki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distribu-
terji dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih
cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se
lahko na trgu v tem primeru uveljavi drugi naslednji delov-
ni dan.

10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število deci-

malnih mest in zaokroževanje:
– Borzna cena v USD / tono: 1 decimalno mesto

(vhodni podatek)
– Tečaj Banke Slovenije: 4 decimalna mesta

(vhodni podatek)
– Borzna cena derivata v SIT / liter:  zaokrožitev na

3 decimalna mesta
– Modelska cena: zaokrožitev na

3 decimalna mesta
– Prodajna cena brez fiskalnih
   obremenitev: zaokrožitev na

3 decimalna mesta
– Drobnoprodajna cena: zaokrožitev na

1 decimalno mesto.
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Pariteta prodajnih cen pred dajatvami med NMB-95 in
NMB-91 se zaokroži na 3 decimalna mesta in znaša:
1:0,992.

11. člen
Za prvi izračun prodajne cene se kot izhodiščna najvi-

šja domača prodajna cena brez dajatev v SIT/liter, ki se
lahko uveljavi na trgu, izračuna tako, da se določi 14-dnev-
no povprečje, izračunano po obrazcu iz 3. člena te uredbe,
in sicer za obdobje t od 6. januarja 2003 do 17. januarja
2003.

12. člen
Marža lahko znaša največ:
– za motorne bencine 16,92 SIT/liter,
– za plinsko olje D-2 14,86 SIT/liter,
– za kurilno olje ekstra lahko KOEL 11,65 SIT/liter.
Marže iz prejšnjega odstavka se obračunajo po določi-

lih te uredbe pri prvem obračunu.

13. člen
Marža iz prejšnjega člena se spreminja ob spremem-

bah prodajne cene v skladu s spremembami povprečnega
tečaja EURA do tolarja, in sicer za polovico spremembe.

Prva sprememba marže se uveljavi v obdobju t+1.
Sprememba marže se izračuna na naslednji način: pov-

prečni tečaj EURA do tolarja v obdobju t+1 se deli s pov-
prečnim tečajem EURA do tolarja v obdobju t, od dobljene-
ga količnika se odšteje 1, rezultat se pomnoži s koeficientom
0,5 in k dobljenemu zmnožku se prišteje 1.

Nova marža v obdobju t+1 se izračuna tako, da se
marža iz obdobja t pomnoži s faktorjem iz prejšnjega odstav-
ka in zaokroži na 3 decimalna mesta.

Povprečni tečaj EURA do tolarja je vsota vseh objavlje-
nih dnevnih tečajev (srednji za devize) Banke Slovenije (brez
nedelj in praznikov) v obdobju t oziroma t+1, deljena s
številom objavljenih tečajev in zaokrožena na 4 decimalna
mesta.

Za mehanizem preračuna spremembe marže se smi-
selno uporabljajo določila 3., 8. in 11. člena te uredbe.

14. člen
Prodajne cene naftnih derivatov, ki veljajo ob uveljavitvi

te uredbe, veljajo do določitve novih cen naftnih derivatov iz
3. in 11. člena te uredbe.

BANKA SLOVENIJE
226. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o kontroli

izvajanja ukrepov in o ukrepih proti bankam

Na podlagi 2. točke 11. člena, prvega odstavka 31. čle-
na in 43. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o prenehanju veljavnosti sklepa o kontroli

izvajanja ukrepov in o ukrepih proti bankam

1
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

kontroli izvajanja ukrepov in o ukrepih proti bankam (Uradni
list RS, št. 22/91 in 55/92).

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Ljubljana, dne 14. januarja 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 5/02).

16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in velja do 31. maja 2003.

Št. 382-15/2001-4
Ljubljana, dne 16. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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