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PREDSEDNIK REPUBLIKE
704. Odlok o razpisu prvih volitev v uradniški svet

Na podlagi prvega odstavka 190. člena zakona o jav-
nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) izdajam

O D L O K
o razpisu prvih volitev v uradniški svet

Prve volitve članov uradniškega sveta iz vrst uradnikov,
ki opravljajo delo v organih državne uprave na delovnih
mestih generalni sekretar, državni podsekretar in načelnik
upravne enote bodo, v skladu z drugim odstavkom 190.
člena zakona o javnih uslužbencih, v sredo 23. aprila 2003.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 3. marec 2003.

Št. 001-23-6/2002
Ljubljana, dne 14. februarja 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

705. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za prosto mesto viceguvernerja in člana Sveta
Banke Slovenije

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in drugega odstavka 37. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) objav-
ljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov

za prosto mesto viceguvernerja in člana Sveta
Banke Slovenije

Po obvestilu guvernerja Banke Slovenije poteče šest-
letni mandat viceguvernerju in članu Sveta Banke Slovenije
dne 25. julija 2003.

Zato je potrebno objaviti poziv za zbiranje predlogov
možnih kandidatov za prosto mesto viceguvernerja in člana
Sveta Banke Slovenije.

Predloge za možne kandidate za viceguvernerja in čla-
na Sveta Banke Slovenije je treba poslati v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu RS.

Predlogi morajo biti obrazloženi, priloženo mora biti
pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pri-
pravljen sprejeti.

Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republi-
ke Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.

Št. 001-23-1/03
Ljubljana, dne 17. februarja 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
706. Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih

meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje

Na podlagi drugega odstavka 70. in 71. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 –
odl. US, 56/99 – zakon o ohranjanju narave, 22/00 –
zakon o javnih skladih) izdaja minister za okolje, prostor in
energijo

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o prvih meritvah

in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih

za njegovo izvajanje

1. člen
V pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monito-

ringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževa-
nja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št.
70/96, 71/00 in 99/01) se v 12. členu za drugim odstav-
kom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbe četrte alinee prvega odstavka
tega člena občasnih meritev snovi ni treba izvajati za metan,
ogljikov dioksid, delno fluorirane ogljikovodike, didušokov
oksid, amoniak, nemetanske hlapne organske spojine, po-
polnoma fluorirane ogljikovodike in žveplove heksafluoride,
če je za posamezni vir onesnaževanja možno izračunati let-
no količino emisije v zrak na podlagi podatkov o nastajanju
teh snovi zaradi njegovega obratovanja.«.
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2. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi

odstavek, ki se glasi:
»Če gre za snovi iz priloge 4 tega pravilnika, za katere

glede na pogoje iz prve ali druge alinee 12. člena tega
pravilnika ni treba izvajati meritev, ministrstvo dovoli opusti-
tev meritev, če oceni na podlagi rezultatov meritev ali na
podlagi podatkov o nastajanju teh snovi pri obratovanju virov
onesnaževanja v obratu, v katerem je vir onesnaževanja, da
letna količina emisije v vseh odpadnih plinih iz obrata, za
posamezno snov ni večja od 20% letne količine emisije,
določene v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

3. člen
V 22. členu se v drugem odstavku za besedo »meri-

tvah« doda besedilo »in o izračunanih letnih količinah emisij
za snovi iz tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika«.

4. člen
V 33. členu se v zadnjem odstavku besedilo »Uradom

Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovjem« na-
domesti z besedilom »nacionalno akreditacijsko službo«.

5. člen
V prilogi 4 se za tabelo z naslovom »emisije snovi v

zrak glede na vire onesnaževanja« doda besedilo, ki se
glasi:

»Delno fluorirani ogljikovodiki (HFC) so vsota nasled-
njih snovi: HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310me,
HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143,
HFC143a, HFC227e, HFC236f in HFC245c,

Popolnoma fluorirani ogljikovodiki (PFC) so vsoto na-
slednjih snovi: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12
in C6F14.

Policiklični aromatski ogljikovodiki so vsota naslednjih
snovi: benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen, benzo(k)fluoranten,
fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(b)fluoranten.

Trdne delce, manjše od 10 mikrometrov (PM10) se
izmeri ali oceni na podlagi meritev celotnega prahu v odpa-
dnih plinih in podatkov o sestavi prahu.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-07-1/2003
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač l. r.

PRILOGA

PRILOGA 5

Tabela: letna količina emisije snovi

Snov Letna količina (kg)

Metan (CH4) 100.000
Ogljikov monoksid (CO) 500.000
Ogljikov dioksid (CO2) 100,000.000
Delno fluorirani ogljikovodiki (HFC) 100
Didušikov oksid (N2O) 10.000
Amonijak (NH3) 10.000
Hlapne organske spojine, razen metana 100.000
Dušikovi oksidi (izraženi kot NO2) 100.000
Popolnoma fluorirani ogljikovodiki (PFC) 100
Žveplov heksafluorid (SF6) 50
Žveplovi oksidi (izraženi kot SO2) 150.000
Arzen in njegove spojine (As) 20
Kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd 10
Krom in njegove spojine, izražene kot Cr 100
Baker in njegove spojine, izražene kot Cu 100
Živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg 10
Nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni 50
Svinec in njegove spojine, izražene kot Pb 200
Cink in njegove spojine (Zn) 200
1,2-dikloretan 1.000
Diklormetan 1.000
Heksaklorbenzen 10
Heksaklorcikloheksan 10
Dioksini in furani PCDD+PCDF 0,001
Pentaklorfenol 10
Tetrakloretilen 2.000
Tetraklormetan 100
Triklorbenzen 10
1,1,1-trikloretan 100
Trikloretilen 2.000
Triklormetan 500
Benzen 1.000
Policiklični aromatski ogljikovodiki 50
Klor in njegove anorganske spojine
(izražene kot HCl) 10.000
Fluor in njegove spojine (izražene kot HF) 5.000
Cianidi (izraženi kot HCN) 200
Trdni delci, manjši od 10 mikrometrov 50.000

707. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je
prenehala registracija v Republiki Sloveniji v
letu 2002

Na podlagi drugega odstavka 68. člena zakona o fito-
farmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

S E Z N A M
fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala
registracija v Republiki Sloveniji v letu 2002

I
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Fitofarmacevtska sredstva, ki jim je v letu 2002 prenehala registracija v Republiki Sloveniji so:

Zap. Carinska tarifa Trgovsko ime sredstva Aktivna snov Proizvajalec Zastopnik Številka odločbe Datum izdaje
št. odločbe o prenehanju

1 380820600 ARCHER 425-EC fenpropimorf 300 g/l SYNGENTA SYNGENTA AGRO 32702204/02-2 23. 5. 2002
380820500 propikonazol 125 g/l

2 380830130 ASPECT SC 500 atrazin 300 g/l BAYER BAYER PHARMA 3270243/01/2 20. 12. 2002
380830150 flufenacet 200 g/l

3 380810400 BASUDIN 40 WP diazinon 40% SYNGENTA SYNGENTA AGRO 32702204/02-3 23. 5. 2002
4 380820800 CAPTAN WP-50 kaptan 50% SYNGENTA SYNGENTA AGRO 32702204/02-4 23. 5. 2002
5 380830230 DICURAN 500 TEKOČI klortoluron 500 g/l SYNGENTA SYNGENTA AGRO 32702204/02-5 23. 5. 2002
6 380830130 PRIMEXTRA GOLD 720 SC atrazin 320 g/l SYNGENTA SYNGENTA AGRO 32702361/2002 20. 12. 2002

380830150 S-metolaklor 400 g/l SYNGENTA
7 380830130 PRIMEXTRA 500 TEKOČI atrazin 200 g/l SYNGENTA SYNGENTA AGRO 32702204/02-6 23. 5. 2002

380830150 metolaklor 300 g/l
8 380820100 RIDOMIL PLUS 48 WP baker (bakrov oksiklorid) 40% SYNGENTA SYNGENTA AGRO 32702204/02-1 23. 5. 2002

380820800 metalaksil 8%
9 380820800 RONDO kaptan 60% SYNGENTA SYNGENTA AGRO 32702204/02-7 23. 5. 2002

380820800 pirifenoks 5%

Št. 327-02-31/2003/1
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

USTAVNO SODIŠČE
708. Odločba o presoji 9. člena uredbe o

spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo
in sistemizacijo delovnih mest v organih
državne uprave

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem z zahtevo Računskega sodišča, in v postopku za
preizkus pobude Janija Grosa iz Trbovelj na seji dne
6. februarja 2003

o d l o č i l o:

1. 9. člen uredbe o spremembah in dopolnitvah ured-
be o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Ura-
dni list RS, št. 56/98) ni v neskladju z zakonom o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti 9. člena uredbe o spremembah in dopolnitvah
uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organiza-
cijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave
se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Računsko sodišče izpodbija prehodno določbo

predpisa vlade, po kateri delavci, ki ne izpolnjujejo predpi-
sanega pogoja izobrazbe za delovno mesto, na katerega so
razporejeni na dan uveljavitve tega predpisa, ker imajo eno
stopnjo nižjo izobrazbo od zahtevane, obdržijo pri novi raz-

poreditvi razporeditev na delovno mesto, za katero je predvi-
dena ena stopnja višje izobrazbe, če imajo na dan njegove
uveljavitve najmanj 10 let delovnih izkušenj na takšnem de-
lovnem mestu in so stari najmanj 45 let. Delavci, ki so na ta
dan razporejeni na delovno mesto s pogojem, da v določe-
nem času pridobijo ustrezno stopnjo izobrazbe, pa ne izpol-
njujejo prej navedenih pogojev, obdržijo pri novi razporeditvi
pogojno razporeditev. Računsko sodišče meni, da je takšna
ureditev v nasprotju z zakonom o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZRPJZ),
ki naj izjeme pri določanju plač ne bi dopuščal.

2. Pobudnik Jani Gros meni, da ureditev ni v skladu z
drugim odstavkom 14. člena ustave, ker naj bi bili glede na
pogoja starosti in delovnih izkušenj na delovnem mestu dru-
gi delavci v primerjavi z delavci Ministrstva za obrambo v
privilegiranem položaju. Z odločbo z dne 29. 11. 1999 je bil
namreč z delovnega mesta svetovalca za zaščito in reševa-
nje /svetovalec II/ razporejen na delovno mesto referenta
za zaščito in reševanje /referent I/ s pogojem, da sklene
pogodbo o izobraževanju, s katero se zaveže, da bo v času,
določenem z izobraževalnim programom, pridobil izobraz-
bo, ki se zahteva za to delovno mesto.

B)
3. Po četrtem odstavku 3. člena zakona o delavcih v

državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90 in nasl. – v
nadaljevanju: ZDDO) vlada določi skupne osnove in kriterije
za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter
nomenklaturo nazivov in vsebino nalog za skupine delovnih
mest, enotne zahteve glede izobrazbe in druge pogoje,
potrebne za zasedbo delovnih mest. V izvajanju navedene-
ga zakonskega pooblastila je vlada izdala uredbo o skupnih
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št.
24/98 in nasl.), pa tudi izpodbijano uredbo o spremembah
in dopolnitvah navedene uredbe. Izpodbijani 9. člen ureja
položaj na dan 8. 8. 1998 z izpodbijano določbo zajetih
delavcev v zvezi z novo razporeditvijo na delovno mesto.
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4. ZRPJZ ureja določanje in izplačevanje plače na po-
dročjih, ki jih navaja v 1. členu. Plača je sestavljena iz osnov-
ne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun
plač in količnikov. Količniki za določitev osnovne plače tipič-
nih delovnih mest so določeni v tabeli, ki je sestavni del
ZRPJZ (9. člen). Količniki so odvisni od zahtevane strokov-
ne izobrazbe in zahtevnosti dela (prvi odstavek 6. člena).

5. Izpodbijani 9. člen uredbe o spremembah in dopol-
nitvah torej ureja razporejanje določene skupine delavcev
na delovna mesta, za katera ne izpolnjujejo pogoja zahteva-
ne izobrazbe, s čimer pa ne posega v ureditev količnikov za
določitev osnovnih plač delovnih mest oziroma v ureditev
določanja in izplačevanja plač, kot mu to očita predlagatelj.
Izpodbijani 9. člen zato ni v neskladju z ZRPJZ.

6. Za pobudnika je sporno, da je razporejen na delov-
no mesto s pogojem, da sklene pogodbo o izobraževanju,
da torej ni deležen ugodnosti po obravnavani določbi. Ustav-
no sodišče je že večkrat navedlo, da načela enakosti pred
zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) ni mogoče poj-
movati kot enostavne splošne enakosti vseh, pač pa kot
enako obravnavanje enakih dejanskih stanj. Navedeno na-
čelo normodajalca zavezuje, da enaka stanja ureja enako.
Določba uredbe o spremembah in dopolnitvah zajema de-
lavce nad določeno starostjo in z delovnimi izkušnjami na
določenem delovnem mestu. Ureditev torej sloni na različ-
nih položajih delavcev, ki so opredeljeni z objektivnimi okoli-
ščinami kot sta starost in delovne izkušnje. V skladu z nače-
lom enakosti pred zakonom se različna dejanska stanja lahko
urejajo različno. Pobuda je zato očitno neutemeljena.

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

21. člena in drugega odstavka 26. člena zakona o Ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodni-
ki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,

SODNI SVET
709. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško

mesto okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega od-
stavka 21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Republika Slove-
nija, Sodni svet na 64. seji dne 23. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani se z dnem 23. 1. 2003
imenuje:

– Marija Janko.

Republika Slovenija
Predsednica

Sodnega sveta
Maja Tratnik l. r.

mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Mir-
jam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I 167/99-7
Ljubljana, dne 6. februarja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

OBČINE

AJDOVŠČINA

710. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2003

Na podlagi 10. in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 33. člena statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in 2/02) je
Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 6. 2. 2003
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ajdovščina

za leto 2003

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Ajdovščina za leto 2003 (v nadaljevanju: proračun
občine).

2. člen
Proračun občine sestavljajo splošni in posebni del.

Splošni del sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt občinske
uprave in finančni načrti vseh 26 krajevnih skupnosti.

3. člen
Proračun Občine Ajdovščina se za leto 2003 določa v

naslednjih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zap. Vrsta prihodkov oziroma odhodkov Realizacija Ocena realizacije  Plan
št.   2001 2002  2003

I. SKUPAJ PRIHODKI  1.969,353.104,90  1.985,969.434,04  2.706,205.403,00
70 DAVČNI PRIHODKI  1.110,750.083,36  1.217,216.065,86  1.565,930.000,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  883,466.084,17  927,481.975,30  1.028,371.000,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE  113,164.684,93 113,235.939,97  173,797.000,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  114,119.314,26  176,498.150,59  363,762.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI  252,241.829,09  227,829.375,33  249,072.800,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  196,757.074,71  129,033.828,97  137,181.000,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE  11,703.981,02  13,401.037,25  12,943.000,00
712 DENARNE KAZNI  582.058,28  1,917.600,32  2,925.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  1,309.306,12  2,483.724,94  8,650.800,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  41,889.408,96  80,993.183,85  87,373.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI  99,650.032,08  36,457.413,93  50,000.000,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  77,472.8070,03 9,641.539,00  20,000.000,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.  22,177.225,05  26,815.874,93  30,000.000,00

73 PREJETE DONACIJE  14,527.395,50  0,00  296,985.000,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0,00 0,00 17.085.000
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  14,527.395,50  0,00  279,900.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI  492,183.764,87  504,466.578,92  544,217.603,00
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ  492,183.764,87  504,466.578,92  544,217.603,00

II. SKUPAJ ODHODKI  2.172,115.086,95  2.049,669.995,35  2.892,113.955,21
40 TEKOČI ODHODKI  346,299.069,72  328,122.253,22  360,812.045,00

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH  88,015.405,20  95,408.828,40  106,695.400,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST  12,492.685,20  13,849.329,80  15,359.200,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  235,569.089,46  208,227.953,22  229,936.245,00
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI  453.815,30  648.323,80  681.000,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE  9,768.074,56  9,987.818,00  8,140.200,00

41 TEKOČI TRANSFERI  790,368.200,55  752,185.580,90  820,718.621,85
410 SUBVENCIJE  9,000.000,00  12,200.000,00  16,250.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIJSTVOM  353,365.393,31  381,471.724,69  426,272.300,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM  44,576.248,00  41,838.481,62  50,014.921,85
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  383,426.559,24  316,675.374,59  328,181.400,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  856,405.392,83  766,807.754,24  1.602,323.288,36
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  856,405.392,83  766,807.754,24  1.602,323,288036

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  179,042.423,85  202,554.406,99  108,260.000,00
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI  179,042.423,85  202,554.406,99  108,260.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ  –202,761.982,05  –63,700.561,31 –185,908.652,21

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1,800.391,08 0,00 0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 3,700.000,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 1,091.241,28  4,045.241,28

C) RAČUN FINANCIRANJA    
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  850.849,00  709.149,80  746.000,00

     
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

TEKOČEGA LETA –201,812.439,97 –65,500.952,39 –186,999.793,49
     
X. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET  373,212.967,65 171,400.527,67  186,999.792,70
   
XI. SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV  171,400.527,67 106,990.816,56 0,79

4. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom pro-

računa, ki so določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem
besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva le za namene, ki
so določeni s proračunom.

5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse

uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti.

6. člen
Subvencije, dotacije in drugi transferi uporabnikov se

oddajajo v skladu z določili pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije.

Vsa investicijska dela, nabava opreme ter storitve se
oddajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.

7. člen
Sredstva iz spremembe namembnosti kmetijskih zem-

ljišč se koristijo za namene iz zakona o kmetijskih zemljiščih
po programu in na način, ki ga določa občinski svet.
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Neporabljeni del sredstev se za isti namen prenese v
proračun naslednjega leta.

8. člen
Rezerve se oblikujejo v višini 5,000.000 SIT.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in dru-

gih nesreč.
Sredstva se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja.

O uporabi sredstev rezerv odloča občinski svet.

9. člen
O sredstvih splošne proračunske rezerve, ki so name-

njena nalogam za katere v proračunu niso zagotovljena sred-
stva ali so zagotovljena v nezadostni višini, odloča do višine
500.000 SIT župan občine, nad to višino pa občinski svet.

10. člen
O uporabi, najetju oziroma odločanju o odtujitvi pre-

mičnega premoženja Občine Ajdovščina odloča do višine
200.000 SIT župan občine, nad to višino pa občinski svet.

11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan kot

odredbodajalec.

12. člen
O prenosu sredstev med nameni posameznega podro-

čja, določenimi v bilanci prihodkov in odhodkov, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem podro-
čju odloča vsak neposredni proračunski uporabnik sam in
sicer: na področju vseh vrst investicij in investicijskem vzdr-
ževanju do višine 3,000.000 SIT, na ostalih področjih pa do
višine 500.000 SIT.

13. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna in ožji

deli občine so dolžni predložiti županu poročilo o delu in
zaključni račun za leto 2003 najkasneje do 28. 2. 2004.
Letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je ob-
čina, mora župan predložiti tudi občinskemu svetu.

14. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinske-

ga proračuna občinskemu svetu v sprejem.

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

dnem listu RS.

Št. 401-5/2002
Ajdovščina, 6. februarja 2003.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

711. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Ajdovščina za območje Občine
Ajdovščina

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o plani-
ranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), je Občinski svet občine Ajdovščina na pod-
lagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št.
7/99) na seji dne 6. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Ajdovščina za območje

Občine Ajdovščina

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve kartografske

dokumentacije v merilu 1:5000, ki je sestavni del odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradno glasi-
lo št. 7/97, 9/98 in Uradni list RS, št. 87/99) in sicer v
smislu uskladitve ter razširitve obstoječih stavbnih zemljišč
na naslednjih listih:

Zap. List PKN Katastrska občina Parcelna številka
list

19 Idrija 42 Lokavec 2471/1, 2495,
20 Idrija 43 Lokavec 1600,
26 Komen 9 Selo 456, 455/1
27 Komen 10 Kamnje 998/2
28 Ajdovščina 1 Dobravlje 1653/1, 2281,

2283, 2289,
28 Ajdovščina 1 Vipavski Križ 2016/1
29 Ajdovščina 2 Lokavec 3257, 3255/2
40 Ajdovščina 11 Vipavski Križ 2257, 2263, 2264
40 Ajdovščina 11 Šmarje 874/1
41 Ajdovščina 12 Vipavski Križ 723/2, 726/2
42 Ajdovščina 13 Planina 2001, 2005/1, 9,

148, 1440/1,
1440/5, 1485/3

43 Ajdovščina 14 Budanje 2524,
53 Ajdovščina 23 Planina 1882/2

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in velja naslednji

dan po objavi.

Št. 004-1/99
Ajdovščina, dne 7. februarja  2003.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

712. Sklep o imenovanju v Nadzorni odbor

Na podlagi 33. in 55. člena statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02), je
Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 6. 2. 2003
sprejel naslednji

S K L E P

V Nadzorni odbor občine Ajdovščina se imenujejo:
1. Pavel Boscarol, Štrancarjeva 13, Ajdovščina
2. Marija Marc, Prešernova 17, Ajdovščina
3. Aleksej Šinigoj, Bevkova ulica 7, Ajdovščina
4. Vida Bajec, Cesta IX. Korpusa 18, Ajdovščina
5. Nevenka Žejn, Cebejeva ulica 48, Ajdovščina

Št. 021-9/2002
Ajdovščina, dne 7. februarja 2003.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.
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ŠENTJUR PRI CELJU

713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu P3 in P4 – proizvodna
dejavnost

Na podlagi 29., 33., 175. in 190. člena zakona o
urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02) 8. in
15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju, (Uradni list RS,
št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet občine Šentjur na
2. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu P3 in P4 – proizvodna
dejavnost

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
Spremeni in dopolni se zazidalni načrt P3 in P4 –

proizvodna dejavnost, ki ga je izdelal Razvojni center Celje
– TOZD Planiranje (št. Projekta 166/88, junij 1988; Uradni
list SRS, št. 28/88). Spremembe in dopolnitve izhajajo iz
potreb po reorganizaciji obstoječe zasnove urejanja zaho-
dnega dela območja in se nanašajo zgolj na podobmočje
P4.

Spremembe in dopolnitve, ki določajo meje, namen s
pogoji za izrabo območja, merila in pogoje za oblikovanje in
urejanje, merila in pogoje za izvedbo prometnega, komunal-
nega in energetskega omrežja, obveznosti investitorjev in
izvajalcev, ukrepe za varstvo okolja in pogoje za bivanje in
delo, odstopanja ter etapnost izvedbe posegov je izdelala
RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, Ljubljan-
ska 76, pod številko projekta 8/2002 v juliju 2002 in jih na
podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnila v septembru leta 2002.

II. MEJA PODOBMOČJA

2. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen osnovnega odloka,

tako da se podrobneje definira meja podobmočja P4. “Meja
podobmočja P4, ki je predmet obravnave tega odloka pote-
ka od severnega vogala zemljišča parcelne številke 965/16
proti jugovzhodu po njeni vzhodni meji, nadaljuje po vzhodni
meji parcele št. 965/25 in delu vzhodne meje parcele št.
965/26 od koder se ostro obrne proti zahodu, v dveh lomih
deli parcele št. 965/12 in se priključi na vzhodno mejo
parcele št. 965/14, skrene po njej proti jugu in nadalje proti
zahodu, od tod zopet po meji iste parcelne številke proti
jugu ob obstoječem proizvodnem objektu v podaljšku preč-
ka obravnavano parcelno številko in se ponovno naveže na
njeno južno mejo od koder se obrne po njej proti zahodu,
nadaljuje po južni meji parcele št. 965/1 in 822/50, kjer v
skrajnem jugozahodnem vogalu skrene po zahodni meji iste
proti severu, se naveže na jugozahodni vogal parcele št.
822/49 in poteka po njeni zahodni in severni meji, od tod
prestopi na zahodno mejo parcele št. 965/16 in po njej
nadaljuje do izhodiščne točke.

Vse parcelne številke se nahajajo v k.o. Šentjur. Po-
dobmočje leži med železniško progo Celje–Maribor na južni
strani in regionalno cesto Celje–Rogaška Slatina.”

III. FUNKCIJA PODOBMOČJA P4 S POGOJI ZA IZRABO

3. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen osnovnega odloka in

sicer tako, da se za podobmočje P4 besedilo v celoti črta in
nadomesti z novim, kot sledi:

“P4 – proizvodna in servisna dejavnost:
A) Proizvodna dejavnost obstoječega objekta proizvo-

dno trgovske dejavnosti (v nadaljevanju: objekt PTD)
Določa se proizvodna dejavnost na površinah parcel-

nih številk 965/12, 965/13, 965/14, 965/25 in 965/26,
vse k.o. Šentjur. Poleg proizvodnih se določa možnost do-
polnilnih trgovskih in poslovnih dejavnosti z ustreznimi zuna-
njimi manipulativnimi, parkirnimi in zelenimi površinami.

B) Servisna dejavnost
Določa se dejavnost bencinskega servisa s pripadajo-

čimi zunanjimi funkcionalnimi zemljišči na površinah parcel-
nih številk 965/1, 965/21, 822/49 in 822/50, vse k.o.
Šentjur. Na teh zemljiščih se določa novogradnja bencin-
skega servisa, ki obsega izvedbo stavbe z nadstrešnico,
izvedbo rezervoarja, celotne pripadajoče tehnološke insta-
lacije in ostalih internih instalacij. Zunanje funkcionalne po-
vršine obsegajo ureditev platoja na celotnem razpoložljivem
zemljišču z ureditvijo površin uvoza in izvoza, ter prometne-
ga prevoza za potrebe obstoječega objekta PTD. Delni po-
seg izven gradbene parcele bo za izvedbo cestnih priključ-
kov potreben še na parceli 822/5 in 965/16, za izvedbo
parkirišč in dovoza k objektu PTD na parcelo 965/13, za
komunalne vode pa na 822/5, 822/48 (meteorni odvod in
elektrovod), 821/5 (elektrovod) 965/16 (plinovod), 965/13
(vodovod, fekalna kanalizacija), 965/25, 965/10, 965/9
(fekalna kanalizacija). Vse parcele, lastništva in soglasja la-
stnikov je pred nadaljevanjem del obvezno preveriti, ker so
trase in priklopne točke podane s strani upravljalcev.”

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA,

OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR

4. člen
Spremeni in dopolni se 5. člen prvotnega odloka in

sicer tako, da se doda nova alinea, ki se glasi:
“F) Novogradnja bencinskega servisa in parkirišč v po-

dobmočju P4
1. Objekt bencinskega servisa
Predvideni tipizirani objekt bo vključeval prodajalno

bencinskega servisa in bife s pomožnimi prostori in javnimi
sanitarijami, avtomatsko portalno avtopralnico ter pretakal-
no ploščad z nadstrešnico. V sklopu zunanje ureditve bo
obsegal ploščad menjave olja in oskrbe z vodo in zrakom. V
objektu se bo vršila prodaja naftnih derivatov s samopos-
trežnim pretakanjem pod nadstrešnico, samopostrežna pro-
daja blaga široke potrošnje v prodajalni, priprava in prodaja
drobnih artiklov, peciv, kruha, toplih sendvičev in pijač v
sklopu kotička hip – hop ter bifejska ponudba točenja pijač
in ponudbe hladnih prigrizkov v sklopu posebnega prostora
s točilnim pultom z barskimi stoli in mizicami.

1.a Prodajni del
Stavba bo pravokotne oblike, orientirana vzporedno s

cesto. Prodajalna bo locirana na uvozni strani bifeja, na
uvozni strani v nadaljevanju prodajalne, skupni zaledni pro-
stori bodo navezani na prodajalno in bife preko hodnika in
zunanje dostopni z zadnje strani, obsegali bodo skladišča in
prostore osebja. Sanitarno-tehnični del bo dostopen iz zu-
nanjosti objekta, z njegove zadnje strani, obsegal bo kombi-
nirane javne sanitarije ter kurilnico.
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Konstrukcija bo zidana, krita z ravno streho na prednapeti
armiranobetonski plošči. Vogalni slopi in venec objekta bodo
poudarjeni s fasadno penobetonsko oblogo, vmesni pas pa
bodo obsegala ometana zidana in zasteklena polnila. Notranji
prostori bodo pregrajeni s suhomontažnimi pregradnimi stena-
mi. Na strehi objekta je predvidena izvedba jeklene konstrukci-
je strojnice. Finalne obdelave se bodo izvajale po smernicah
tipizacije in racionalizacije bencinskih servisov.

Gabariti objekta:
– Tlorisni gabarit (osno) 12,80 m × 22,40 m
– Obod venca fasade 13,80 m × 23,40 m,

pravokotne oblike
– Vertikalni gabarit 4 m, svetla 3 m,

strojnica 1,5m
1.b Avtopralni del (portalna avtopralnica)
Del objekta bo pravokotne oblike, orientiran vzporedno s

prodajnim delom, z vmesno skupno steno. Prostor operaterja
bo lociran na uvozni strani, pogonski prostor pa na izvozni
strani objekta.

Konstrukcija bo armiranobetonska monolitna, krita z rav-
no streho na prednapeti armiranobetonski plošči v avtopral-
nem delu in z monolitno ploščo v pogonskem delu. Vogalni
slopi in venec objekta bodo poudarjeni s fasadno penobeton-
sko oblogo, vmesni pas pa bodo obsegala ometana zidana in
zasteklena polnila. Finalne obdelave se bodo izvajale po smer-
nicah tipizacije in racionalizacij bencinskih servisov.

Gabariti objekta:
– Tlorisni gabarit (osno) 9,60 m × 7,20 m
– Obod venca fasade 10,60 m × 7 m,

pravokotne oblike
– Višina prevoznega dela 5 m, svetla višina 4,50 m
– Višina pogonskega dela 4 m, svetla višina 3,60 m
1.c Nadstrešnica s pretakalno ploščadjo
Točilni otoki bodo na uvozni strani objekta, razporejeni

čelno, pod kotom na objekt. Ločeni bodo na tovorni promet na
strani ceste in osebni promet čelno na objekt. Nadstrešnica
nad točilnimi otoki pred stavbo bo dvodelna, sestavljene pravo-
kotne oblike, obrobljena z okrasno masko.

Nadstrešnica bo jeklene konstrukcije, krita s trapezno
kritino v minimalnem naklonu in obdana z mrežno masko po
celostni grafični podobi investitorja. Otoki bodo tlakovani na
armiranobetonski podlogi z betonskimi robniki.

Gabariti objekta:
– tlorisni gabarit (osno) 19,20 m x 28,80 m
– vertikalni gabarit 1,20 m, svetla višina min. 5 m
2. Pomožni objekti
V pomožnih objektih se bo vršilo ekološko varno skladi-

ščenje odpadkov vseh vrst in skladiščenje s postrežno prodajo
jeklenk gospodinjskega plina. Odvoz komunalnih odpadkov bo
urejen s prevoznimi kontejnerji. Odvoz nevarnih snovi in naftnih
derivatov bo organiziran v rafinerijo preko posebne transportne
službe.

2.a Stavba za skladiščenje plina v jeklenkah in ekološko
skladiščenje odpadkov

Stavba bo orientirana vzporedno s ploščadjo, na uvozni
strani, požarno ustrezno odmaknjena od mej in odprtin ter
instalacij. Konstrukcija bo armiranobetonska z lahkim jeklenim
ostrešjem. Tla bodo armiranobetonska z epoksidnim prema-
zom, v naklonu proti lovilcu olj in obrobljena z betonskimi
robniki.

Stavba bo konstrukcijsko protipožarno pregrajena v dva
dela, z vhodi na pravokotnih stranicah, tako da bo doseženo
določilo požarne cone. Vsak del bo tvoril enovit prostor s
tristensko konstrukcijo. Finalne obdelave se bodo izvajale po
internih navodilih investitorja.

Prostor plina bo z mrežno steno pregrajen na del za
polne in prazne jeklenke, četrta stena pa bo zamrežena z
zložljivimi vrati. V oddaljenosti 5m od gabaritov plinskega skla-
dišča je prepovedana izvedba vtočnih jaškov ali drugih neza-
ščitenih eksplozijsko nevarnih elementov.

Prostor odpadkov bo z mrežno steno pregrajen na del za
kontejnerje odpadkov in del za orodje, stena pa opremljena s
pripiro proti eventuelnemu iztoku nevarnih snovi.

Gabarit objekta:
– tlorisni gabarit osno: 6,40 m x 2,40 m
– obod venca fasade: 6,55 m x 3,15 m
– vertikalni gabarit: ca. 3 m
– kapaciteta plina: 1500 kg
3. Parkirišča ob obstoječem objektu PTD
Glede na dejavnost v objektu PTD je potrebno zagotoviti

zadostno število parkirnih mest. Določa se izvedba okvirno
33 parkirnih mest za osebna vozila severno od objektov. Do-
voz do parkirišč je določen z zahoda s prevozom ob robu
območja bencinskega servisa.”

V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA
IN ENERGETSKEGA OMREŽJA TER POGOJI
UPRAVLJANJA Z VODAMI V OBMOČJU P4

5. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen prvotnega odloka, in sicer

tako, da se za podobmočje P4 za obstoječim besedilom doda
novo poglavje, ki se nanaša izključno na obravnavano podob-
močje in se glasi:

“1. prometno omrežje
Uvoz na servis bo potekal z obvoznice iz obeh smeri,

preko obstoječega križišča na cesto k železniški postaji. Cesta
proti postaji se podaljša v povezovalno cesto vzporedno z
železnico proti objektu PTD, tako da s priključkom z obvoznice
tvori T križišče namesto obstoječega ovinka. S povezovalne
ceste bo potekal uvoz na bencinski servis levo na pretakalno
ploščad. Izvoz s servisa bo potekal ali enosmerno na obvozni-
co samo desno, ali okrog objekta ali skozi avtopralnico nazaj
na povezovalno cesto proti postaji.

Promet bo znotraj površin pretakalne ploščadi in avtopral-
nice potekal enosmerno od uvoza proti izvozu, na uvoznem
delu ploščadi dvosmerno za potrebe parkirišča. Osebni pro-
met bo potekal čelno na objekt, tovorni promet in polnjenje
podzemnih rezervoarjev pa na cestni strani objekta. Na uvozni
strani je predvideno parkirišče za 13 parkirnih mest za osebna
vozila, od tega eno za invalide.

Pretakalna ploščad bo obsegala 3 sredinske otoke oziro-
ma 6 vzporednih voznih pasov in mimobežni pas. Levi otok
pretakalne ploščadi bo služil kot polnilna ploščad za rezervoar-
je. Ploščad menjave olja – voda – zrak – notranje čiščenje bo
obsegala otok in ploščadni boks v sklopu izvoza iz avtopralni-
ce.

2. Komunalni priključki in instalacije
Obstoječe kapacitete in točni poteki komunalnih vodov

so podani s strani upravljalcev. Za vse komunalne vode bo
potrebna izvedba novih navezav na obstoječe glavne komunal-
ne trase.

2.a Elektrika
Priključek elektrike bo potrebno izvesti iz TP Obrtniki na

nasprotni strani obvoznice. Trasa se izvede iz TP, pravokotno
podbije obvoznico in se nadaljuje vzporedno s cesto k postaji
in s povezovalno cesto do bencinskega servisa, vzporedno s
predvidenim meteornim odvodnikom. Vodnik NN se pripelje
do zadnje strani objekta, na fasadi se izvede merilna omarica,
z ločenim priključkom za prodajalno, bife in avtopralnico pose-
bej. Kapaciteta dovoda znaša 3x1x80 A za bencinski servis,
3x1x35 A za bife in 3x1x50 A za avtopralnico. Razsvetljava
voznih površin servisa se izvede z nadstrešnice in s kandelabr-
skimi svetilkami z lastnim prižigališčem, vezano na odjemno
mesto servisa. V ozadju objekta je predvidena postavitev sa-
mostojnega elektro agregata. Zunanji in glavni notranji razvod
se izvede v tleh v zaščitnih PELD ceveh. Sekundarni notranji
razvod se izvede v pregradnih stenah in medprostoru spušče-
nega stropa.
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2.b Telefon
TK vodnik poteka ob železnici in pravokotno ob križišču

preko ceste. Na trasi ob železnici se izvede odcepni jašek,
priključni vod se pripelje do objekta. Na zadnji fasadi servisa
se izvede priključna omarica, na prednji telefonska govorilnica.
Razdelilne omarice in centrale za vse šibkotočne naprave in
alarmiranje se izvedejo v hodniku objekta. Bankomat se izvede
na uvozni fasadi, stenska telefonska govorilnica na cestni fasa-
di. Zunanji in glavni notranji razvod se izvede v tleh v zaščitnih
PELD ceveh. Kapaciteta dovoda naj bi znašala 5 kabelskih
parov ISDN linij.

2.c Vodovod in hidrantno omrežje
Vodovod poteka preko obvoznice pri objektu PTD. Pri-

ključni vod se izvede od vodovoda vzporedno z obvoznico do
predvidenega izvoza, vzporedno s predvideno fekalno kanali-
zacijo in obstoječim visokonapetostnim in plinskim vodom.
Ob izvozu se izvede vodomerni jašek v zelenici, z ločenim
priključkom za prodajalno posebej in avtopralnico posebej.
Zunanji razvod na stebriček voda – zrak se izvede v tleh v
zaščitnih PEHD ceveh. Kapaciteta dovoda mora znašati DN
25 za bencinski servis in 3,5 bar 80 l/min za avtopralnico.
Hidrantni razvod za varovanje objekta bencinskega servisa ni
potreben, preučiti pa je potrebno obstoječe hidrantno omre-
žje objekta PTD.

2.d Kanalizacijsko omrežje in naprave
Določa se ločeno odvajanje meteornih in fekalnih odplak.

Na fekalni kolektor je predvidena navezava fekalnega odvodni-
ka, vendar s predhodnim predčiščenjem v triprekatni greznici.
Pred realizacijo je potrebno preučiti umestnost izvedbe mini-
malne biološke čistilne naprave in navezavo na meteorni odvo-
dnik, skupno z ostalim odvodnjavanjem. V stavbi je predvidena
diferenciacija fekalnih odvodnikov na sanitarni in površinski
del, za katerega je predvideno vodenje preko internega tipske-
ga litoželeznega lovilca olj.

Kanalizacijski meteorni kolektor bo zgrajen s strani obči-
ne, in sicer preko zelenice pred postajo in pod železnico, do
koder je predvidena izvedba odvodnika vzporedno z elektro
priključkom. Hkrati je predvideno kanaliziranje odprtega jarka,
ki poteka od propusta pod obvoznico do odvodnega jarka
železnice, ter njegova navezava na meteorni sistem.

Meteorni odtoki s strešin bodo vodeni direktno v kanaliza-
cijo preko peskolovov, površinske vode servisa pa bodo vode-
ne preko ustrezno dimenzioniranih oljnih separatorjev, ločenih
za ploščadni del in za vozne površine. Odtoki avtopralnice
bodo vodeni v meteorno kanalizacijo preko usedalnikov z inte-
griranim lovilcem ter regeneracijo vode po sistemu. Razvod
meteorne vode do lovilca olj se izvede v PEHD ceveh in jaških,
ostali razvodi v obbetoniranih PVC ceveh.

2.e Plinovod
Preko zemljišča poteka visokotlačni primarni plinovod dis-

tributerja Geoplin, za katerega so pridobljene koordinate trase.
Objekti bencinskega servisa plinovoda direktno ne tangirajo,
delno pa bo preko njega izvedena uvozna ploščad in povezo-
valna cesta, pri čemer bo potrebno izvesti zaščitne ukrepe po
navodilih distributerja.

Ob obvoznici pri predvidenem izvozu poteka nizkotlačni
sekundarni plinovod distributerja Adriaplin, na katerega je pred-
videna navezava plinskega priključka za potrebe ogrevanja.
Plinska požarna pipa se izvede na fasadi servisa, pri kurilnici.

2.f Ogrevanje in prezračevanje
Ogrevanje je predvideno na zemeljski plin z nizkotlačne-

ga plinovoda, s kurilnico do 60 kW. Ogrevanje objekta bo
izvedeno radiatorsko, avtopralnice kalorifersko, centralno iz
kurilnice. Hkrati s centralnim ogrevanjem je predvideno ogre-
vanje vode. Hlajenje notranjih prostorov bo izvedeno s central-
nim klimatom.

2.g Komprimiran zrak
Napajanje z zrakom bo urejeno z lastnega kompresorja.

Prostor za kompresor je predviden v strojnici ob avtopralnici in
v prostoru čistil. Zunanji razvod se izvede v tleh v zaščitnih

PEHD ceveh. Kompresorski sistem bencinskega servisa, san-
komata bifeja in avtopralnice bodo potekali medsebojno neod-
visno.

2.h Poplavna varnost, upravljanje z vodami
Obravnavano območje sprememb in dopolnitev (P4) je

poplavno ogroženo od visokih voda Voglajne s povratno dobo
ca. dvajset let in več ter od zalednih in padavinskih voda.
Zaradi tega je potrebno ob izgradnji in obratovanju predvidenih
objektov predvideti vse zaščitne ukrepe, da ob preplavitvi ob-
močja ne bo prišlo do havarije oziroma negativnih vplivov na
vodni režim in stanje voda. Za zagotovitev večje poplavne var-
nosti bo potrebno ustrezno urediti odvod padavinskih in zale-
dnih voda ter protipoplavne ukrepe na Voglajni.

3. Rezervoarji za goriva in tehnološka instalacija goriv
Dvoplaščni rezervoarji za goriva do 150 m3 prostornine

so predvideni vkopani delno v obcestni zelenici, delno pod
voziščem, požarno ustrezno odmaknjeni od objektov in parcel-
nih mej ter izvedeni tipsko po zaprtem sistemu pretakanja.
Rezervoarji bodo kontrolno večsistemsko vezani na objekt.

Za iztakanje goriv so predvideni multiproduktni črpalni
agregati na vsakem otoku, od teh na levem otoku agregat za
tovorna vozila s povečano kapaciteto. Polnjenje rezervoarjev je
predvideno preko centralne polnilne naprave pod nadstrešnico
na otoku.

Tehnološka instalacija od rezervoarjev do tipskih kovin-
skih stojal pod agregati bo izvedena po zaprtem sistemu preta-
kanja v atestiranih ceveh, ki potekajo na posebej utrjenem
tamponu pod voziščem, v padcu proti rezervoarjem.

3.a Dvoplaščni rezervoarji
– 50 m3 3×
3.b Točilni agregati
– 2x D2, NMB 95, NMB 95 3 x
– 2x D2 150 1 x
4. Zunanje površine
Območje servisa bo glede na osnovni teren nasuto, in

sicer med nivo ceste in med nivo obstoječega objekta PTD.
Ob nasutju je potrebno kanaliziranje odprtega jarka, ki poteka
od propusta pod obvoznico do odvodnega jarka Železnice, pri
čemer je priporočljivo niveliranje celotne parcele 822/49 na
nivo servisa.

Povozne površine pretakalne in ostalih ploščadi bodo
betonirane, ostale vozne površine asfaltirane, pohodne v okoli-
ci objekta tlakovane, v ostalem delu betonirane, prehodi med
različnimi nivoji pa bodo omogočali dostopnost invalidnim ose-
bam in dostavi.

Po končani gradnji bo okolica objekta ustrezno avtohto-
no hortikulturno urejena. Obstoječa drevesa v deperesiji pri
križišču se predvidoma ohranijo. Na območju servisa je pred-
videna postavitev tipskih reklamnih obeležij investitorja po
celostni grafični podobi, izveska ob obvoznici in zastav ob
izvozu, vzdolž internih povoznih površin pa ureditev kandela-
brske razsvetljave.”

VI. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI
ZA BIVANJE IN DELO

Obstoječi odlok se dopolni s členi, ki določajo ukrepe za
varstvo okolja in merila in pogoje za bivanje in delo, in sicer:

“6. člen
Javna higiena se zagotavlja z obstoječimi oziroma novo-

določenimi komunalnimi odpadki in njihovim rednim odvozom
s strani pooblaščene organizacije. Odpadki se lahko zbirajo in
odvažajo ločeno. Odpadna embalaža se zbira in vrača dobavi-
teljem za reciklažo pri proizvajalcih, vse v skladu s programom
ločenega zbiranja odpadkov; določa se ekološki otok. Odvoz
nevarnih snovi in naftnih derivatov bo organiziran v rafinerijo
preko posebne transportne službe.
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7. člen
Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije

zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo pod-
talnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka pre-
komernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju, prekomerne
emisije dima, prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele nega-
tivne posledice v okolju.

V nadaljnjem postopku priprave projektne dokumentacije
je iz izračunom določiti vse potrebe komunalnih infrastruktur in
od upravljavcev pridobiti pisno soglasje, da imajo proste kapa-
citete ali okvirno opredeliti rešitve za deficitarne situacije.

8. člen
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih

nesreč je poleg ukrepov iz 5. člena tega odloka potrebno
zagotoviti še ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in
materialne dobrine, intervencijske poti in površine, upošteva-
joč vplive novih posegov in zagotoviti zadostne količine požar-
ne vode.”

VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV IN ZAČASNA
NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ V PODOBMOČJU P4

9. člen
Obstoječi odlok se dopolni tako, da se določi začasno

namembnost zemljišč in etapnost izvedbe posegov; besedilo
dopolnitve se glasi:

“Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta v podob-
močju P4 se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne
glede na časovno zaporedje. Vsaka funkcionalna enota ali njen
logično zaključen segment predstavlja svojo etapo, možna je
izvedba le dela etape kolikor se v projektni dokumentaciji do-
kaže, da takšen del smiselno predstavlja zaključeno celoto. V
okviru vsake etape je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in
naprave za zadostne kapacitete. Pri izvajanju del v etapah je
treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delov-
nega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v izri-
su iz prostorskega izvedbenega načrta. Začasna namembnost
zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi, oziroma predhodnih
etapah, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi
s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki
so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.”

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

10. člen
Prvotnemu odloku se doda določila o obveznostih investi-

torja in izvajalcev, tako, da se dopolnjeno besedilo glasi:
“Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
1. zgraditev pripadajočih komunalnih naprav znotraj ob-

močja sočasno z izgradnjo posamezne funkcionalne enote
oziramo predhodno, če je to potrebno;

2. pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti
pisno soglasje upravljalcev komunalnih infrastruktur o zado-
stnih kapacitetah;

3. izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega
okolja pred negativnimi vplivi.”

IX. ODSTOPANJA

11. člen
Dopolni se 8. člen prvotnega odloka tako, da se za ob-

stoječima alineama, ki se jih oštevilči, doda dve novi alinei, ki
se glasita:

3. odstopanja od, s tem odlokom in grafičnim delom
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta predpisanih gaba-
ritov, so dovoljena do 200 cm v vertikali in horizontali oziroma

500 cm v horizontali za infrastrukturo; za večja odstopanja je
potrebno v izrisu iz dokumenta ugotoviti razloge ter zagotoviti
skladnost posegov z generalnim koncepotm ureditve območja.

4. spremembe namembnosti zemljišč, objektov in na-
prav, izven s tem odlokom dovoljenih, načeloma niso dovolje-
ne, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in
delo.”

X. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Vsa ostala določila prvotnega odloka ostajajo nespreme-

njena in se še nadalje smiselno uporabljajo.

13. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta P3 in P4 –

proizvodna dejavnost so vsem zainteresiranim na vpogled v
Oddelku za okolje in prostor Občine Šentjur.

14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpekto-

rat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.

15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-32/02-131
Šentjur pri Celju, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Štefan Tisel l. r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

714. Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah
funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov
delovnih teles občinskega sveta in župana ter
članov nadzornega odbora

Na podlagi 34.a in 100.b 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) ter v skladu z 12. členom
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in
65/02) v zvezi s sklepom o začasni uporabi pravnih predpisov
Občine Litija za Občino Šmartno pri Litiji s prve redne seje
Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji je Občinski svet
občine Litija na 2. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev

Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles
občinskega sveta in župana ter članov

nadzornega odbora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, delov

plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov de-
lovnih teles občinskega sveta, župana, in članov nadzornega
odbora Občine Šmartno pri Litiji.
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2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občin-

skega sveta.
Člani občinskega sveta svojo funkcijo opravljajo nepoklic-

no. Župan se lahko odloči za poklicno ali nepoklicno opravlja-
nje funkcije.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo opravljal funkcijo poklicno. O poklicnem opravljanju funkci-
je podžupana odloči občinski svet.

3. člen
Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico

do plačila.
Funkcija župana je najvišje vrednotena funkcija v občini.
Članom občinskega sveta, delovnih teles občinskega sve-

ta in župana ter članom nadzornega odbora pripada za njihovo
delo sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta v skladu s tem pravilnikom.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE OZIROMA DELA
PLAČE

4. člen
Osnovna plača za opravljanje funkcije župana znaša

7,0 količnika. Županu pripada še funkcijski dodatek v višini
50% njegove osnovne plače in dodatek na delovno dobo.

Če opravlja funkcijo nepoklicno je upravičen do 50% pla-
če, ki bi jo dobil, če bi funkcijo župana opravljal poklicno.

5. člen
Osnovna plača (poklicnega) podžupana znaša največ 80%

plače župana. Konkretna višina plače podžupana je odvisna od
vsebine (obsega) pooblastila župana. Za vsako pooblastilo za
določeno področje dela (družbene dejavnosti, okolje in pro-
stor, splošne pravne zadeve, gospodarstvo…) ima podžupan
pravico do 20% plače župana, vendar skupaj ne več od maksi-
muma iz prvega stavka tega člena. Če podžupan nima pose-
bnega pooblastila, ampak le pomaga županu in ga nadomešča
v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti ima pravico do
osnovne plače v višini 40% plače župana.

Če podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada
plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40%
plače župana. Konkretna višina plače podžupana je odvisna od
vsebine (obsega) pooblastila župana. Za vsako pooblastilo za
določeno področje dela (družbene dejavnosti, okolje in pro-
stor, splošne pravne zadeve, gospodarstvo…) ima podžupan
pravico do 10% plače župana, vendar skupaj ne več od maksi-
muma iz prvega stavka tega odstavka. Če podžupan nima po-
sebnega pooblastila, ampak le pomaga županu in ga nadome-
šča v času njegove odsotnosti in zadržanosti ima pravico do
plačila v višini 20% plače župana.

6. člen
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki

po predpisih o plačah v javnem sektorju, razen dodatka za
delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja
funkcijo poklicno.

Župan in podžupan tudi nista upravičena do dodatkov
oziroma nagrad za vodenje sej občinskega sveta.

7. člen
Člani občinskega sveta so upravičeni do sejnine za ude-

ležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega tele-
sa občinskega sveta.

Za udeležbo na redni seji je član občinskega sveta upravi-
čen do sejnine v višini 5% plače župana. V primeru, da se seja
nadaljuje, se sejnina za prvo nadaljevanje poveča za 50%, za
vsako naslednje nadaljevanje pa še za 30%.

Za udeležbo na izredni seji ima član občinskega sveta
pravico do sejnine v višini 7% plače župana.

Za udeležbo na korespondenčni seji ima član občinskega
sveta pravico do sejnine v višini 2,5% plače župana.

8. člen
Za delo v delovnih telesih občinskega sveta in župana,

pripada članom občinskega sveta sejnina; za predsednika (ozi-
roma za vodenje seje v primeru nadomeščanja predsednika) v
višini 2% plače župana, za člana pa v višini 1% plače župana.

Enaka sejnina pripada tudi članom delovnih teles občin-
skega sveta, ki niso člani občinskega sveta.

9. člen
Za delo v nadzornem odboru pripada članom sejnina v

višini 2% plače župana, predsedniku (oziroma za vodenje seje
v primeru nadomeščanja predsednika) pa sejnina v višini 3%
plače župana.

10. člen
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih

teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu ob-
činskega sveta, ne sme presegati 15% plače župana (plače za
poklicno opravljanje funkcije).

11. člen
Odločbo o plači in sejnini, določeni na podlagi tega pra-

vilnika, izda za posameznega funkcionarja komisija za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja.

12. člen
Sejnina je pogojena z udeležbo na seji občinskega sveta

oziroma z udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta.
V primeru odsotnosti s seje, člani občinskega sveta oziroma
člani (tudi predsedniki) delovnega telesa občinskega sveta ni-
majo pravice do sejnine.

Določba zgornjega odstavka velja tudi za nadzorni odbor
in morebitna druga posvetovalna telesa župana in občinskega
sveta.

13. člen
Evidenco prisotnosti in zapisnike na sejah občinskega

sveta in sejah delovnih teles vodi za to zadolženi delavec ob-
činske uprave.

III. DRUGI PREJEMKI

14. člen
Občinski funkcionarji, poklicni in nepoklicni, predsedniki

in člani delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzor-
nega odbora imajo ob predložitvi dokazila pravico do povračila
stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.

Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do
povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice,
potni stroški, stroški prenočevanja) v skladu z zneski drugih
osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi
za zaposlene v občinski upravi.

Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upraviče-
nec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za
službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem poobla-
stilu podžupan. Nalog za službeno potovanje za župana izda
podžupan.

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za plače, dele plač, sejnine in povračila stro-

škov po tem pravilniku se zagotovijo v proračunu Občine
Šmartno pri Litiji.
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16. člen
Plače, deli plač, sejnine in povračilo stroškov po tem

pravilniku, se na podlagi obračuna, ki ga pripravi skrbnik prora-
čunske postavke, izplačajo 5. v mesecu za pretekli mesec.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Plače, deli plač, sejnine in povračila, ki pripadajo ob-

činskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega
sveta in župana ter nadzornega odbora, se izplačajo za
nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma od ime-
novanja.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
704. Odlok o razpisu prvih volitev v uradniški svet 2349
705. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za

prosto mesto viceguvernerja in člana Sveta Banke
Slovenije 2349

MINISTRSTVA
706. Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih meri-

tvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o po-
gojih za njegovo izvajanje 2349

707. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je pre-
nehala registracija v Republiki Sloveniji v letu 2002 2350

USTAVNO SODIŠČE
708. Odločba o presoji 9. člena uredbe o spremem-

bah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in
kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v organih državne uprave 2351

SODNI SVET
709. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice 2352

OBČINE

AJDOVŠČINA
710. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto

2003 2352
711. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in družbenega plana Obči-
ne Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina 2354

712. Sklep o imenovanju v Nadzorni odbor 2354

ŠENTJUR PRI CELJU
713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-

zidalnem načrtu P3 in P4 – proizvodna dejavnost 2355
ŠMARTNO PRI LITIJI

714. Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcio-
narjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih
teles občinskega sveta in župana ter članov nad-
zornega odbora 2358

MEDNARODNE POGODBE
9. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 5 Skupnega odbo-

ra po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Pro-
tokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 141

10. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 6 Skupnega odbo-
ra po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško 351

18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik

o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Litija, članov delov-
nih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega
odbora (Uradni list RS, št. 32/99).

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

dnem listu RS.

Št. 143-4/2002
Šmartno pri Litiji, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l. r.

VSEBINA
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