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MINISTRSTVA
1337. Povprečni   znesek trošarine za plinsko olje za

pogonski namen v februarju 2003

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o
pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske meha-
nizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi
zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št.
38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03,
6/03, 12/03, 16/03 in 22/03) minister za finance objavlja

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen

v februarju 2003

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01,
33/01, 99/01 in 5/02) je v obdobju od 1. 2. 2003 do
28. 2. 2003 znašal 63.804 tolarjev na 1000 litrov.

Št. 42719/03
Ljubljana, dne 26. marca 2003.

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

za finance

1338. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo
prenehalo veljati dovoljenje za promet na
predlog imetnika dovoljenja

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o zdravilih in medi-
cinskih pripomočkih  (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00,
7/02, 13/02 – ZKrmi in 67/02) objavlja Urad Republike
Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo

veljati dovoljenje za promet na predlog
imetnika dovoljenja
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OBČINE

BLED

1339. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Bled

P 0 R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti

v Občini Bled

Občinska volilna komisija je na 2. seji dne 23. 3.
2003, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane sveta kra-
jevne skupnosti, dne 23. 3. 2003 ugotovila:

I. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo na
območju Krajevne skupnosti Bled v prvi volilni enoti 1 voli-
šče.

Občinska volilna komisija je prejela zapisnike o ugoto-
vitvi volilnega izida od 1 volilnega odbora (+ predčasno
glasovanje).

Občinska volilna komisija je ugotovila,
A)
1. da je bil v volilni imenik vpisan 301 volivec
2. s potrdilom je glasovalo 0 volivcev

Skupaj 301

B)
1. da je glasovalo po volilnem imeniku 186 volivcev
2. da je glasovalo s potrdilom 0 volivcev

C)
Oddanih je bilo 186 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 52 glasovnic.
Veljavnih je bilo 134 glasovnic.

D)
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Janez Pazlar 134

E)
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena zako-

na o lokalnih volitvah ugotovila, da je v prvi volilni enoti KS
Bled za člana sveta izvoljen kandidat:

Janez Pazlar

II. Občinska volilna komisija je ugotovila da sta bili na
območju Krajevne skupnosti Bled v drugi volilni enoti 2
volišči.

Občinska volilna komisija je prejela zapisnike o ugoto-
vitvi volilnega izida od 2 volilnih odborov (+ predčasno gla-
sovanje).

Občinska volilna komisija je ugotovila,
A)
1. da je bilo v volilna imenika vpisano 1788 volivca
2. s potrdilom je glasovalo 2 volivca

Skupaj 1790

B)
1. da je glasovalo po volilnem imeniku 1525 volivcev
2. da sta glasovala s potrdilom 2 volivca

C)
Oddanih je bilo 1107 glasovnic
Neveljavnih je bilo 253 glasovnic.
Veljavnih je bilo 854 glasovnic.

D)
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Leonard Makar 411
Časlav Ignjatovič 170
Mihael Zrimec 374
Pavel Cerkovnik 472
Milan Pazlar 421

E)
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena zako-

na o lokalnih volitvah ugotovila, da so v drugi volilni enoti KS
Bled za člane sveta izvoljeni kandidati:

Pavel Cerkovnik
Milan Pazlar
Leonard Makar

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Bled
Danja Rus, univ. dipl. prav. l. r.

1340. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99, 26/01),
38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen soci-
alno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02)
ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99,
19/00, 166/00, 60/02, 80/02) je Občinski svet občine
Bled na 3. redni seji dne 19. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve

pomoč družini na domu
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1
Občinski svet občine Bled v skladu s pravilnikom o

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02), daje soglasje k ceni
storitve pomoči na domu, in sicer v višini 2.021 SIT na uro
od 1. 4. 2003 dalje.

Občinski svet občine Bled soglaša s tem, da Občina
Bled subvencionira ceno storitve pomoči na domu v višini
20%, kar pomeni, da je polna cena za uporabnika 1.617
SIT na uro.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003 dalje.

Št. 01505-1/2003
Bled, dne 19. marca 2003.

Župan
Občine Bled

Jože Antonič l. r.

GORNJI PETROVCI

1341. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornji Petrovci za leto 2002

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena
statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je
Občinski svet občine Gornji Petrovci na 3. redni seji dne 27.
2. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gornji

Petrovci za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Gornji Petrovci za leto 2002, ki zajema bilanco
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za

leto 2002 je realiziran v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč SIT
I. Skupaj prihodki 384.463
II. Skupaj odhodki 385.542
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) – 1.079
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodanih kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.-V.)
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih (III.+VI.+X.) – 1.079

3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki po zaključnem raču-

nu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2002 v višini
1,079.031,43 SIT se poravna iz sredstev, prenesenih iz
preteklega obdobja.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključ-

nem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2002
ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in
odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del
tega odloka.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03/03-2
Gornji Petrovci, dne 27. februarja 2003.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

KRIŽEVCI

1342. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Križevci za leto 2002

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99
in 89/99) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 14/95, 74/98, 12/99, 70/00 in
100/00) in statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št.
27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci
na 4. redni seji dne 25. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci

za leto 2002

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Križevci

za leto 2002.

2. člen
Zaključni račun Občine Križevci za leto 2002 se dolo-

ča v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V 000 SIT

Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 359.190

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 184.289
70 DAVČNI PRIHODKI 147.381

700 Davki na dohodek in dobiček 115.543
703 Davki na premoženje 7.802
704 Domači davki na blago in storitve 24.036

71 NEDAVČNI PRIHODKI 41.088
710 Udeležba na dobičku in dohodkih

  od premož. 13.588
711 Takse in pristojbine 2.573
712 Denarne kazni 15
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.647
714 Drugi nedavčni prihodki 23.265
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Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta
72 KAPITALSKI PRIHODKI 375

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 375
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 170.346
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofin. instit. 170.346
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 381.052
40 TEKOČI ODHODKI 42.480

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 16.939
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost 2.406
402 Izdatki za blago in storitve 21.313
403 Plačila domačih obresti 133
409 Rezerve 1.689

41 TEKOČI TRANSFERI 139.906
410 Subvencije 9.534
411 Transferi posameznikom in

  gospodinjstvom 27.841
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 12.453
413 Drugi tekoči domači transferi 90.078
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 116.339
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 116.339

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 82.327
430 Investicijski transferi 82.327

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -21.863

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+751+752) 499
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  499

750 Prejeta vračila danih posojil  499
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  499

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 20.000
50 ZADOLŽEVANJE 20.000

500 Domače zadolževanje 20.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 407
55 ODPLAČILA DOLGA 407

550 Odplačila domačega dolga 407
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) 19.593
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.771

3. člen
Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije s prenosom

presežka sredstev iz preteklega leta.

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

listu RS.

Št. 403-03/03-309
Križevci, dne 25. marca 2003.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

1343. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2003

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) 29. in 57. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 , 74/98, 70/00, 51/02) ), 3. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter
15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na 4. seji
dne 25. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Križevci za leto 2003

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Križevci se ureja način

izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2003 (v na-
daljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki
in odhodki proračuna ter premoženjem.

Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje na-
log, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina
Križevci.

2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-

čuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v
računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

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

naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V 000 SIT

Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  383.618

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  184.289
70 DAVČNI PRIHODKI  149.221

700 Davki na dohodek in dobiček  119.076
703 Davki na premoženje  7.144
704 Domači davki na blago in storitve  23.001

71 NEDAVČNI PRIHODKI  35.068
710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premož.  8.820
711 Takse in pristojbine  2.548
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  1.230
714 Drugi nedavčni prihodki  22.470

72 KAPITALSKI PRIHODKI  920
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  920
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

  nemat. premož.
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Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta
73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 198.409
740 Transferni prihodki iz drugih

  javnofin. instit. 198.409
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 463.841
40 TEKOČI ODHODKI  51.995

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  21.170
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost  3.001
402 Izdatki za blago in storitve  26.324
403 Plačila domačih obresti  500
409 Rezerve  1.000

41 TEKOČI TRANSFERI  174.627
410 Subvencije  24.920
411 Transferi posameznikom in

  gospodinjstvom  33.263
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam  11.089
413 Drugi tekoči domači transferi  105.355
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  61.673
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  61.673

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  175.546
430 Investicijski transferi  175.546

III. PRORAČUNSKI PRESEŽE
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -80.223

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) 500
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  500

750 Prejeta vračila danih posojil  500
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  500

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)  1.700
55 ODPLAČILA DOLGA  1.700

550 Odplačila domačega dolga  1.700
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) -1.700
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV
 NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -81.423

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev
na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in
znašajo 81,422.600 SIT.

Posebni del občinskega proračuna - odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in splošni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinačnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kon-
tov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

4. člen
Od prejemkov občinskega proračun se izloči do 1,5%

v proračunsko rezervo in do 0,5% v splošno proračunsko
rezervacijo. Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak
mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razpo-
redijo v finančni načrt posameznega porabnika.

5. člen
Za izvrševanje poračuna je odgovoren župan. Skrbi,

da se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno
med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odred-
bodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblašče-
na oseba.

6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene
opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun
občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva
odobrena s proračunom.

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo na-

bavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v
skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z
zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene
mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finan-
čnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpol-
njevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoš-
tevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plače-
vanje že opravljenih storitev in nabav.

9. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica

je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.

10. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o

financiranju občin odloča občinski svet.

11. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za

izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim za-
vodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je
občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od
prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na
trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.

12. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih

sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja nadzorni odbor Občine Križevci v skladu z zakonom
in statutom.
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13. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

računa se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sred-
stva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine
5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obra-
čunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka prora-
čunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi
sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.

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 na posameznih postavkah znotraj celotne bi-
lance prihodkov in odhodkov s sklepom, če nastanejo za to
utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri
načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov
ni bilo mogoče predvidevati.

O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pre-
dlagati rebalans proračuna.

15. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve

njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti pro-
računa, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober
gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.

16. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega

10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolže-
vanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. občina
se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb.

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.

O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Križevci.
Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predho-
dnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del
pogodbe.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 403-02/03-310
Križevci, dne 26. marca 2003.

Župan
Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.

LAŠKO

1344. Program priprave odloka o lokacijskem načrtu
za trgovski center Izbira Laško

Na podlagi 27. in 28. člena zakona o urejanju prostora
– ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in
36. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00,
88/02) je župan Občine Laško sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
odloka o lokacijskem načrtu za trgovski center

Izbira Laško

S tem programom priprave se podrobneje določijo po-
stopek priprave in sprejetje odloka o lokacijskem načrtu za
trgovski center Izbira Laško. Program priprave sprejme žu-
pan, skladno z 28. členom ZUreP-1.

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
prostorskega akta

V 5. členu, 2.2. točke odloka o spremembah in dopol-
nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine La-
ško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročne-
ga plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02)
je območje med reko Savinjo in glavno cesto G1-5 predvi-
deno za pozidavo trgovskega centra in pekarne Debro. V
planski kartografski dokumentaciji je to območje opredelje-
no z oznako ZN kc3, kot območje, namenjeno za centralne
dejavnosti. Za potrebe trgovskega centra je namenjen le del
površin, približno 2 hektarja.

S predvideno gradnjo trgovskega centra bo investitor
na enem mestu združil celovito ponudbo, hkrati pa iz ožjega
mestnega jedra umaknil prodajo blagovnih skupin, ki na
obstoječih lokacijah v mestnem jedru zaradi utesnjenosti in
problematičnega napajanja tja ne sodijo (tehnična trgovina,
pohištvo).

Prav tako bi iz stanovanjske cone Debro in Rimske
Toplice umaknili prodajo gradbenega materiala.

2. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Glede na navedena dejstva iz 1. točke, se je investitor

Izbira Laško d.d. odločil, da prične z aktivnostmi, ki bi v
končni fazi omogočale pridobitev vseh potrebnih upravnih
dovoljenj in izgradnjo trgovskega centra.

V okviru sprememb in dopolnitev planskih dokumentov
so bile v letu 1999 pripravljene programske zasnove za
območje trgovskega centra in pekarne Debro.

V mesecu marcu 2003 je bila izdelana podrobnejša
idejna zasnova, št. proj. 10/03, ki jo je izdelal projektivni
atelje Janez Brečko s.p. in je bila 12. 3. 2003 na zboru
konference predstavljena vsem zainteresiranim v skladu z
28. členom ZUreP-1.

Načrtovan trgovski center Izbira v Debru predvideva
ureditev prodajnih in skladiščnih površin v dveh etažah. Na
ta način bi bila izkoriščena depresija obstoječega terena
glede na obstoječo cesto (2,00 do 2,50 m).

Tlorisne dimenzije objekta bodo 85,80 (v smeri S-J) in
49,50 m (v smeri V-Z). Na zahodni strani bo izzidek dim.
54,60 x 7,80. Višina objekta bo 6,50 m (nad kot + 0,00 –
koto pritličja).

Kletna etaža bo na koti –3,10 (na koti obstoječega
terena – depresije).

Vhod za kupce bo iz severne strani – iz odprtega parki-
rišča. Drugi vhod bo na zahodni strani (iz pločnika ob cesti
Laško-Celje).



Uradni list Republike Slovenije Št. 32 / 31. 3. 2003 / Stran 3853

V kletni etaži, ki bo v nivoju obstoječega terena (po-
plavno območje), bi uredili:

– prodajo gradbenega materiala:
– pokrite prodajne površine 1.920 m2,
– odprte prodajne površine ca. 3.000 m2,

– trgovino z »vrtnim programom«:
– pokrite površine 490 m2,
– odprte površine 350m2,
– pokriti parkingi za kupce (64 parkirnih mest),
– napajanje skladišč v pritličju – povezava s tovornim

dvigalom.
V pritlični etaži, ki bo dvignjena nad koto obstoječega

cestišča (cesta G1-5), so predvidene naslednje prodajalne
s pomožnimi in skladiščnimi prostori:

– supermarket (živilska trgovina) 1.100 m2,
– tehnična trgovina 1.250 m2,
– trgovina s pohištvom 740 m2,
– spremljajoče manjše specialzirane trgovine, banka,

cvetličarna, bar ipd. 800 m2,
– »notranja ulica« – skupni predprostor 830 m2.

Skupna površina prodajnih, skladiščnih in pomožnih
prostorov v pritličju bi bila 4.720 m2.

Kota pritličja bi bila dvignjena nad koto ceste za ca. 50
cm (absolutna kota ca. 224 m) – vodnogospodarski pogoji.

Načrtovan cestni priključek na glavno cesto G1-5, kot
tudi severni priključek na cesto Laško-Jagoče bosta zgraje-
na v niveleti cest. Na vzhodni strani predvidenega objekta
(ob desnem bregu Savinje) je načrtovana servisna cesta, ki
se bo spustila na nivo kletne etaže. S te ceste je predviden
uvoz na zunanji parkirni prostor za kupce na severni strani
predvidenega objekta (ca. 125 parkirnih prostorov) in napa-
janje živilske trgovine (supermarketa).

Z nivoja pritličja se bo cesta spustila na nivo kleti (kota
obstoječega terena v depresiji), od koder bo uvoz na pokrite
parkirne prostore (64 park. mest) v kletni etaži, dostop in
uvoz v prodajalno gradbenega materiala in gospodarsko
napajanje skladišč tehnične trgovine, trgovine s pohištvom
in supermarketa s pomočjo dvigal.

Na območju trgovskega centra bo urejenih ca. 190 do
200 parkirnih mest za kupce (park. mesto na 15 do 17 m2

prodajnih površin), od tega bo ca. 1/3 park. mest pokritih (v
kletni etaži). Parkingi v kletni etaži bodo z dvigalom in stopni-
ščem povezani s pritličjem.

Med reko Savinjo in trgovskim centrom bo potekala
predvidena pešpot za potrebe občanov in turistov.

3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta, če
gre za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja,
lokacijskega načrta ali dopolnitev občinskega prostorskega
reda s podrobnejšimi pogoji iz 66. člena tega zakona

Ureditveno območje za izdelavo lokacijskega načrta se
nahaja na parcelah št.: 15/2, 15/1, 17, 19, 20, 21 in
29/2, vse k.o. Debro. Celotno območje meri približno 2
ha. Grafično je prikazano v dolgoročnem planu Občine La-
ško in se nahaja v sklopu urbanističnih zasnov mesta Laške-
ga, in na območju, ki ga na severu omejuje bencinski servis
Petrol, na jugu meji na parcele v privatni lasti, na zahodu je
omejeno z glavno cesto G1-5, medtem, ko ga na vzhodu
omejuje reka Savinja, oziroma njeno vplivno območje.

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mne-
nja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi
prostorskega akta

Nosilci urejanja prostora, ki so pristojni za podajanje
smernic in mnenj, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali v
postopku izdelave lokacijskega načrta:

– Geoplin d.o.o.,
– Pivovarna Laško d.o.o.,

– JP Komunala Laško d.o.o.,
– Elektro Celje d.d.,
– Eles – Slovenija d.o.o.,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
– MOPE, Agencija RS za okolje, Območna pisarna

Celje,
– Ministrstvo za promet, DRSC, izpostava Celje,
– Zavod za varstvo narave, Območna enota Celje,
– Zdravilišče Laško d.d.,
– Adriaplin d.o.o.,
– Janez Brečko s.p.,
– RC Planiranje d.o.o.,
– Izbira Laško d.d.,
– Elektro Turnšek d.o.o.,
– WTE, projektna družba Bled d.o.o.

5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve

Za to območje so bile izdelane naslednje strokovne
podlage:

– programske zasnove za območje trgovskega centra
in pekarne Debro, št. proj 19/99, avgust 1999,

– idejna zasnova trgovski center Izbira v Laškem (De-
bro) št. proj. 10/03, marec 2003, Brečko Janez s.p.,

– študija poplavne varnosti območja trgovskega centra
in pekarne Debro v Laškem, št. proj. 28/01, april 2001.

6. Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je potre-

bno med seboj uskladiti vse prostorske dokumente in stro-
kovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno
upoštevati dane smernice in pogoje soglasij nosilcev ureja-
nja prostora iz 4. točke.

7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage bo pridobil projektant od pristojne

službe – GURS OGU, Območna enota Celje – izpostava
Laško, Mestna ulica 2, Laško.

8. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih
posameznih faz in rok za smernice za načrtovanje iz
29. člena tega zakona, če je dopusten rok daljši od 30 dni

Roki za pripravo posameznih faz prostorskega akta in
rok za smernice za načrtovanje:

– objava programa priprave v Uradnem listu RS – do
konca meseca marca 2003,

– pridobivanje smernic – do konca aprila 2003,
– predlog lokacijskega načrta – do konca maja 2003,
– javna razgrnitev lokacijskega načrta – do 10. 7.

2003,
– zavzetje stališč do pripomb – do konca julija 2003,
– potrditev in sprejem lokacijskega načrta na oktobrski

seji občinskega sveta,
– objava v Uradnem listu RS – konec oktobra 2003.

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Vse finančne obveznosti v postopku lokacijskega načr-

ta za izgradnjo so strošek Izbire Laško d.d.
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 35003-010/2003
Laško, dne 26. marca 2003.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.



Stran 3854 / Št. 32 / 31. 3. 2003 Uradni list Republike Slovenije

MORAVSKE TOPLICE

1345. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2002

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01,
24/01 in 69/02) je Občinski svet občine Moravske Toplice
na seji dne 24. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Moravske Toplice za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Moravske Toplice za leto 2002, ki zajema bilanco
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Mo-
ravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih
skupnosti za leto 2002.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in

odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2002
znašajo:

A) SKUPNI PRIHODKI 800,719.974,54 SIT
– 70 davčni prihodki 291,422.858,80 SIT
– 71 nedavčni prihodki 35,701.085,42 SIT
– 72 kapitalski prihodki 721.945,00 SIT
– 73 prejete donacije 8,019.641,84 SIT
– 74 transferni prihodki 464,854.443,48 SIT

B) SKUPNI ODHODKI 843,044.452,28 SIT
– 40 tekoči odhodki 186,214.513,28 SIT
– 41 tekoči transferi 258,012.147,42 SIT
– 42 investicijski odhodki 368,850.479,49 SIT
– 43 investicijski transferi 29,967.312,09 SIT

Razlika med prihodki in odhodki –42,324.477,74 SIT

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazana tudi sred-
stva krajevnih skupnosti za leto 2002 v višini:

C) IZVIRNI PRIHODKI KRAJEVNIH
SKUPNOSTI 61,007.029,84 SIT
– 70 davčni prihodki 227.810,30 SIT
– 71 nedavčni prihodki 49,157.508,58 SIT
– 72 kapitalski prihodki –
– 73 prejete donacije 505.000,00 SIT
– 74 transferni prihodki 11,116.710,96 SIT

D) ODHODKI KRAJEVNIH
SKUPNOSTI 57,635.731,52 SIT
– 40 tekoči odhodki 41,361.395,30 SIT
– 41 tekoči transferi 3,814.227,90 SIT
– 42 investicijski odhodki 6,182.296,48 SIT
– 43 investicijski transferi 6,277.811,84 SIT
Razlika med prihodki in
odhodki KS +3,371.298,32 SIT

3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje:

E) PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL 8,574.301,50 SIT
– 75 prejeta vračila danih posojil 8,574.301,50 SIT

F) DANA POSOJILA 1,719.227,00 SIT
– 44 dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev 1,719.227,00 SIT
Razlika med prejetimi in
danimi posojili +6,855.074,50 SIT

4. člen
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto

2002 izkazuje:
G) PREJETA POSOJILA 45,179.273,00 SIT
– 50 zadolževanje 45,179.273,00 SIT

H) ODPLAČILA DOLGA 21,973.851,63 SIT
– 55 odplačilo glavnice
v letu 2002 21,973.851,63 SIT
Razlika med najetimi in
odplačanimi krediti +23,205.421,37 SIT

5. člen
Negativni saldo sredstev na računih proračuna Občine

Moravske Toplice za leto 2002 v višini 12,263.981,87 SIT
se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih
let, tako da skupni saldo nerazporejenih sredstev iz računov
proračuna znaša 21,095.750,76 in se uporablja za pokriva-
nje odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto
2003 kot namenska sredstva.

Nerazporejena sredstva krajevnih skupnosti v letu 2002
v višini 3,371.298,32 SIT skupaj s sredstvi iz preteklih let v
višini 35,553.723,35 SIT se uporabijo za pokrivanje na-
menskih odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2003.

6. člen
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan

31. december 2002 v višini 10,770.303,30 SIT se prene-
se v leto 2003.

7. člen
Pregled vseh prilivov in odlivov proračuna Občine Mo-

ravske Toplice za leto 2002 je sestavni del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 403-03/03-1
Moravske Toplice, dne 24. marca 2003.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

1346. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Ura-
dni list RS, št 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) je Občinski
svet občine Moravske Toplice na seji dne 24. 3. 2003
sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Moravske Toplice

za leto 2003

1. člen
S tem odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševa-

nje proračuna Občine Moravske Toplice, upravljanje s pre-
moženjem občine, poroštva občine, upravljanje dolgov ob-
čine, računovodstvo in proračunski nadzor.

Določbe tega odloka veljajo tudi za druge neposredne
uporabnike sredstev občinskega proračuna in ožje dele ob-
čine – to so krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS).

Ta odlok ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev
javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih usta-
novitelj je občina.

2. člen
Proračunska sredstva se uporabljajo za financiranje

vseh izvirnih in prenesenih funkcij občine in delovanje njiho-
vih organov pri izvajanju teh nalog, ki so opredeljene v ustavi
in z zakoni oziroma občinskimi odloki.

Pri trošenju oziroma porabi proračunskih sredstev so
se vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.

V proračunu občine so izkazani vsi prejemki, ki pripa-
dajo občini, vključno s prejemki KS in vsi izdatki občine
vključno z izdatki KS.

Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razpore-
ditev po funkcionalnih namenih sta sestavni del tega odloka.

Sestavni del proračuna občine je račun financiranja ter
račun finančnih terjatev in naložb.

Proračun občine sloni na proračunskih izhodiščih, ki
so obvezni sestavni del proračuna občine. Sestavni del ob-
činskega proračuna je tudi splošni del proračuna – odhod-
ki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih pro-
računske porabe.

3. člen
VIŠINA PRORAČUNA
Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za

leto 2003 so predvideni:

v SIT
PRILIVI – PRIHODKI 1.206,900.500
– prihodki za pokrivanje primerne porabe 617,526.500
– prihodki na podlagi javnih razpisov in
kreditov 258,309.000
– namenski in drugi prihodki proračuna 270,470.000
– prihodki KS iz naslova samoprispevka in
drugi viri KS v višini 39,500.000
– sredstva iz preteklih let 21,095.000

v SIT
ODLIVI – ODHODKI 1.206,900.500
– za izvajanje del javne uprave 192,467.000
– za potrebe obrambe – civilne zaščite 2,404.000
– za potrebe javnega reda in varnosti –
protipožarna varnost 12,620.000
– za izvajanje gospodarskih dejavnosti 402,289.000
– za potrebe varstva okolja 92,892.000
– za potrebe stanovanjske dejavnosti in
prostorskega razvoja 147,815.000
– za potrebe na področju zdravstva 6,400.000
– za rekreacijo, kulturo in dejavnosti
neprofitnih organizacij 35,585.000
– za potrebe izobraževanja 213,938.500
– za socialno varnost 60,990.000
– sredstva krajevnih skupnosti 39,500.000

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Prihodki 1.172,805.500
– Prihodki in drugi prejemki proračuna 1.137,305.500
70 DAVČNI PRIHODKI 317,131.000

700 Davki na dohodek in dobiček 198,470.000
703 Davki na premoženje 47,618.000
704 Domači davki na blago in storitve 71,043.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 80,988.000
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja 11,813.000
711 Takse in pristojbine 4,855.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2,200.000
714 Drugi nedavčni prihodki 62,120.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 30,000.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 30,000.000

73 PREJETE DONACIJE 7,000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 7,000.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 702,186.500
7400 Transferni prihodki 702,186.500

– Prihodki in drugi prejemki
krajevnih skupnosti 39,500.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI 36,496.000

710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja 5,000.000
714 Drugi nedavčni prihodki 31,496.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3,004.000
7400 Transferni prihodki 3,004.000

Odhodki 1.182,800.500
– Odhodki in drugi izdatki proračuna 1.143,300.500
40 TEKOČI ODHODKI 218,865.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 53,399.000
401 Prispevki delodajalcev 7,533.000
402 Izdatki za blago in storitve 138,898.000
403 Plačila domačih obresti 10,015.000
409 Rezerve 9,020.000

41 TEKOČI TRANSFERI 319,469.500
410 Subvencije 16,010.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 76,597.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam 42,913.000
413 Drugi domači tekoči transferi 183,949.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 578,512.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 578,512.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 26,454.000
430 Investicijski transferi 26,454.000

– Odhodki in drugi izdatki krajevnih skupnosti 39,500.000
40 TEKOČI ODHODKI 30,500.000

402 Izdatki za blago in storitve 30,500.000
41 TEKOČI TRANSFERI 3,000.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam 3,000.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 6,000.000

430 Investicijski transferi 6,000.000

SALDO bilance prihodkov in odhodkov –5,995.000

B) RAČUN FINANCIRANJA
Zadolževanje –

50 Zadolževanje –
Odplačila kreditov 24,100.000

55 Odplačila dolga 24,100.000
SALDO računa financiranja –24,100.000
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C) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Vračila danih posojil 9,000.000

75 Prejeta vračila danih posojil 9,000.000
Dana posojila –

44 Dana posojila –
SALDO računa finančnih terjatev in naložb + 9,000.000

Negativni saldo na računih v višini 21,095.000 SIT se
pokriva iz naslova ugotovljenega presežka iz preteklih let po
zaključnem računu.

Globalna višina prihodkov in odhodkov opredeljenih v
tem členu se spreminja z rebalansom letnega plana.

V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna
rezerva občine v višini 3,005.000 SIT. Ta sredstva se upo-
rabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom zakona o javnih
financah in statutom občine.

4. člen
Uporabniki proračuna lahko izvršujejo svoje naloge v

mejah sredstev, ki so jim bila zagotovljena v občinskem
proračunu za posamezno proračunsko leto in ne smejo pre-
vzemati obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva v
proračunu.

Sredstva proračuna se praviloma delijo enakomerno
čez vse leto.

Med izvajanjem proračuna lahko župan, zaradi nižjih
prilivov od načrtovanih, zniža mesečno porabo do višine, ki
jo omogočajo dejanski prihodki. V tem primeru so prioritetni
tisti uporabniki proračuna, ki imajo znotraj porabe tudi zago-
tavljanje sredstev za plače zaposlenih.

5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen:
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,
– da odloča o prerazporeditvi porabe sredstev znotraj

proračunskih postavk, če gre za porabo do višine 1 mio SIT
v okviru temeljne porabe proračuna, oziroma 5 mio SIT v
okviru investicijske porabe proračuna in odloča o razporeja-
nju sredstev za že začete investicije, ki bodo zapadle v
plačilo v naslednjih proračunskih letih v okviru sprejetega
srednjeročnega programa investicij,

– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na po-
stavkah znotraj posameznih segmentov za namene, ki so
povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,

– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije raz-
ličnih prireditev do višine 350.000 SIT po vlogi znotraj mož-
nosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča
proračunska rezerva,

– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja
občine v skladu s statutom občine,

– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla KS, ki
presega 250.000 SIT,

– da odloča o izdaji soglasij in poroštev za najem po-
sojila javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je
občina,

– sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stav-
bnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost
občinskega premoženja ne znižuje,

– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga
sprejema občinski svet.

6. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentira-

nje vseh poslovnih dogodkov,

– pripravo analiz in polletnih ter končnih realizacij pro-
računa,

– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna
za preteklo leto ter premoženjsko bilanco občine v skladu z
roki, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti,

– za pomoč KS, zavodom, zvezam in drugim uporabni-
kom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evi-
dentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo za-
ključnih poročil,

– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh pro-
računskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opre-
deljenimi nameni,

– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračuna v skladu
z veljavno zakonodajo.

7. člen
Tajnik občine je zadolžen za upravljanje z občinskim

premoženjem v duhu dobrega gospodarja, ter spremlja in
nadzira upravljanje s premoženjem KS.

Občinska služba za nadzor nad investicijami, katerih
investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila
zakona o javnih naročilih in le-te izvajati v skladu s tem
zakonom.

8. člen
Da bi župan, občinski svet, nadzorni svet in finančna

služba občine lahko vključili potrebe posameznih porabni-
kov proračuna v tekoče financiranje in opravljali ustrezni
nadzor, so le-ti dolžni v roku do konca oktobra tekočega leta
za naslednje leto poslati ustrezne finančne načrte z obrazlo-
ženimi postavkami.

Kolikor posamezni uporabnik teh načrtov ne predloži
pravočasno, se mu zagotovijo za naslednje leto le sredstva v
višini porabe preteklega leta, brez sredstev za investicije in
investicijsko vzdrževanje.

9. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del

in nabavi blaga spoštovati zakon o javnih naročilih s podza-
konskimi predpisi in zakon o izvrševanju proračuna.

Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih
formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Obči-
ne Moravske Toplice za posamezno proračunsko leto.

Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS
morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziro-
ma zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župa-
na občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih upo-
rabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema
nobenih obveznosti.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne
skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naroči-
la s strani računovodje občinske uprave, računovodstvo pa
vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta
KS so odgovorni predsedniki svetov KS, oziroma predse-
dniki krajevnih odborov.

Knjigovodska opravila za KS in administrativno tehnič-
na opravila za organe KS opravlja občinska uprava, v okviru
katere se izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in javne gospo-
darske družbe katerih ustanovitelj je občina.

10. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto

sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi kate-
rega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen
v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma
z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
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V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sred-
stva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in
odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odpla-
čevanja.

11. člen
Pogodbe, ki zahtevajo prenos plačilnih obveznosti v

prihodnje proračunsko leto se lahko sklepajo le za namene,
ki imajo že planirana določena sredstva v proračunu tekoče-
ga leta, ali je za njihovo vključitev sprejet ustrezen sklep
oziroma stališče občinskega sveta ali so sestavni del spreje-
tega razvojnega programa investicij občine.

12. člen
Občinsko premoženje je po tem odloku finančno in

stvarno premoženje v lasti občine. Finančno premoženje so
denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premo-
ženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi, in terjatve.
Kapitalske naložbe so deleži v gospodarskih družbah in
javnih podjetjih. Stvarno premoženje so nepremičnine in
premičnine.

Premoženje javnih zavodov v lasti občine, se v njihovi
bilanci vodi kot obveznost do občine oziroma kot sredstva
prejeta v upravljanje.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti
KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico
pobota s premoženjem KS.

Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na
področju občine.

13. člen
Vsak proračunski porabnik je dolžan opravljati notranji

nadzor nad porabo in namenskostjo sredstev.
Nadzor nad izvajanjem proračuna občine, finančnih

načrtov krajevnih skupnosti, zavodov in zvez, ki so ustanov-
ljena na občinski ravni, izvaja nadzorni odbor občine. Ta je
dolžan opraviti vsakoletni nadzor nad proračunsko porabo
in vsaj vsako drugo leto nad porabo in trošenjem sredstev
ostalih proračunskih porabnikov.

Občina ima v skladu z zakonom pogodbenega izvajal-
ca za izvajanje notranjega nadzora proračuna in porabnikov
proračuna, ki tekoče spremlja izvajanje proračuna in o ugo-
tovitvah poroča županu ter nadzornemu odboru občine.

14. člen
Do sprejetja akta o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč

Občine Moravske Toplice opravlja dela povezana s stavbni-
mi zemljišči župan in o tem sproti obvešča občinski svet.

15. člen
Sestavni del bilanc prihodkov in odhodkov proračuna

so tudi prihodki in odhodki ustvarjeni v času začasnega
financiranja v tekočem letu 2003.

16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2003.

Št. 403-02/02-3/3
Moravske Toplice, dne 24. marca 2003.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

SEŽANA

1347. Sklep o začasnem financiranju

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in
3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 27. 3.
2003 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju

1
Financiranje funkcij Občine Sežana ter njenih nalog in

drugih s predpisi določenih namenov, se v obdobju od 1. 4.
– do 30. 6. 2003 začasno nadaljuje na podlagi odloka o
proračunu Občine Sežana za leto 2002 (Uradni list RS,
št.12/02) za iste programe kot v letu 2002.

2
V obdobju začasnega financiranja neposredni prora-

čunski uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih
glede na stanje 31. decembra 2002.

3
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 4. 2003.

Št. 06202-3/2003-3
Sežana, dne 27. marca  2003.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

1348. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje
funkcije in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Sežana

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 15/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 51/2002 ter odločba US, Uradni list  RS,
št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96, 68/98 in
59/99 in obvezna razlaga, Uradni list RS, št. 63/1995) in
16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99 in 3/2001) je Občinski svet občine Sežana na seji
dne 27. 3. 2003 sprejel
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P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov v Občini Sežana

1. člen
V pravilniku o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in

drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 86/02) se
7. člen spremeni tako, da se glasi:

»Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana
znaša 40% bruto plače župana brez njegovega dodatka za
delovno dobo, razen v času, v katerem podžupan nadome-
šča župana zaradi njegove odsotnosti. V tem času mu pripa-
da 80% bruto plače župana brez njegovega dodatka za
delovno dobo.

Če sta imenovana dva podžupana, vsakemu pripada
plačilo za opravljanje funkcije v višini 35% bruto plače župa-
na brez njegovega dodatka za delovno dobo, če pa so
imenovani trije podžupani, vsakemu pripada plačilo v višini
30% bruto plače župana brez njegovega dodatka za delov-
no dobo.«

Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu
delovnega telesa ne pripada plačilo, ki pripada ostalim čla-
nom občinskega sveta oziroma delovnega telesa.

2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do plačila za opravljanje dela v višini največ 15%
plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Plačila za opravljanje dela ne smejo niti mesečno niti letno
preseči najvišjega možnega zneska.

Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedniku za udeležbo na seji 20%
– članu za udeležbo na seji 10%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali

sklepu nadzornega odbora 40%.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.  4.
2003 dalje.

Št. 06202-3/2003-12
Sežana, dne 27. marca  2003.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

ŠKOCJAN

1349. Odlok o proračunu Občine Škocjan 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, 74/98, 70/00 in 51/02; Uradni list RS, št. 6/94,
45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 – odločbe
US; 100/00 – sklep US), 29. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter

15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99,
51/01) je Občinski svet Občine Škocjan na 4. redni seji
dne 11. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Škocjan za leto 2003

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Škocjan 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 v SIT

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003
I.SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 426,997.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 162,901.000
70 DAVČNI PRIHODKI 145,200.000
700 Davki na dohodek in dobiček 105,664.000
703 Davki na premoženje 4,947.000
704 Domači davki na blago in storitve 34.589.000
706 Drugi davki –
71 NEDAVČNI PRIHODKI 17,701.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 9,613.000
711 Takse in pristojbine 1,558.000
712 Denarne kazni 230.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100.000
714 Drugi nedavčni prihodki 6,200.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI 3,200.000
722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat.
premoženja 3,200.000
73 PREJETE DONACIJE 4,500.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 4,500.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 256,396.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 256,396.000
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) 440,501.000
40 TEKOČI ODHODKI 114,863.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 25,174.000
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost 3,200.000
402 Izdatki za blago in storitve 84,489.000
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve 2,000.000
41 TEKOČI TRANSFERI 164,174.000
410 Subvencije 17,356.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 44,010.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 20,665.000
413 Drugi tekoči domači tranferi 82,143.000
414 Tekoči transferi v tujino –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 108,764.000
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Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 108,764.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 52,700.000
430 Investicijski transferi 52,700.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) - 13,504.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA  KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) 5,400.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5,400.000
750 Prejeta vračila danih posojil 5,400.000
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKI DELEŽEV –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV.-V.) 5,400.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE –
VIII.ODPLAČILO DOLGA –
55 ODPLAČILO DOLGA –
IX.SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 8,104.000
X. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III) 13,504.000

Proračunski primanjkljaj se bo pokrival iz sredstev na
računu, ki so bila z zaključnim računom v letu 2002 prene-
sena kot presežek.

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 zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01),
tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

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 in o tem obvesti občinski svet.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi
realizaciji.

5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-

kovan po zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01).

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena zakonu o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) do
višine 1,000.000 župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 SIT odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ki izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

7. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škocjan, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic
5,000.000 SIT.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
Do sprejetja tega odloka o proračunu Občine Škocjan

za leto 2003, se je za potrebe financiranja uporabljal sklep
o začasnem financiranju št. 40304-0001/2002, z dne
28. 11. 2002. Sredstva razporejena v času začasnega fi-
nanciranja v letu 2003 do uveljavitve tega odloka, so se-
stavni del proračuna za leto 2003.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-0001/03
Škocjan, dne 11. marca 2003.

Župan
Občine Škocjan

Anton Zupet l. r.

1350. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto
2004

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, 74/98, 70/00 in 51/02; Uradni list RS, št. 6/94,
45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 - odločbe
US; 100/00 – sklep US), 29. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 15.
člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99,
51/01), je Občinski svet občine Škocjan na 4. redni seji
dne 11. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Škocjan

za leto 2004
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I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Škocjan za leto

2004 (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 v SIT

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 374,328.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 138,328.000
70 DAVČNI PRIHODKI 125,973.000
700 Davki na dohodek in dobiček 100,164.000
703 Davki na premoženje 7,070.000
704 Domači davki na blago in storitve 18,739.000
706 Drugi davki –
71 NEDAVČNI PRIHODKI 12,355.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja 7,175.000
711 Takse in pristojbine 1,620.000
712 Denarne kazni 340.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 200.000
714 Drugi nedavčni prihodki 3,020.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1,500.000
722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat.
premoženja 1,500.000,00
73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
74 TRANSFERNI PRIHODKI 234,500.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 234,500.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 534,626.000
40 TEKOČI ODHODKI  110,326.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  27,160.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost  3,290.000
402 Izdatki za blago in storitve  77,876.000
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve  2,000.000
41 TEKOČI TRANSFERI 170,600.000
410 Subvencije  17,800.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom  45,620.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam  20,430.000
413 Drugi tekoči domači tranferi  86,750.000
414 Tekoči transferi v tujino –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  12,200.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  12,200.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  241,500.000
430 Investicijski transferi  241,500.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  -160,298.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)  600.000

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2004

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  600.000
750 Prejeta vračila danih posojil  600.000
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKI DELEŽEV –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)  600.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE  –
VIII. ODPLAČILO DOLGA –
55 ODPLAČILO DOLGA –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  -159,698.000
X. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III) 160,298.000

Proračunski primanjkljaj se bo pokrival iz sredstev na
računu, ki so bila z zaključnim računom v letu 2002 prene-
sena kot presežek.

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 zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01),
tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

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 in o tem obvesti občinski svet.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi
realizaciji.

5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-

kovan po zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01).

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena zakonu o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) do
višine 1,000.000 župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
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6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 SIT odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ki izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

7. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škocjan, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic
5,000.000 SIT.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-0002/03
Škocjan, dne 11. marca 2003.

Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.

VLADA
1351. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe

o določitvi zneska trošarine za mineralna olja
in plin

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in
5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi

zneska trošarine za mineralna olja in plin

1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja

in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01,
81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03 in
22/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za neosvin-
čeni bencin iz tarifnih oznak 2710 00 27, 2710 00 29 in
2710 00 32 ter za plinsko olje za pogonski namen in za
ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 00 66 do 2710 00 68 (za
1.000 litrov), in znaša za:

tolarjev
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do

0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do
manj kot 98 80.913

1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do
0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98
ali več 80.913

2.1. plinsko olje za pogonski namen 56.899
2.2. plinsko olje za ogrevanje 4.876

2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega ben-

cina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v
skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih spro-
stita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.

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

dnem listu RS.

Št. 421-12/2000-19
Ljubljana, dne 31. marca 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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VSEBINA

VLADA
1351. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o dolo-

čitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin 3861

MINISTRSTVA
1337. Povprečni   znesek trošarine za plinsko olje za

pogonski namen v februarju 2003 3841
1338. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo preneha-

lo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika
dovoljenja 3841

OBČINE

BLED
1339. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih

skupnosti v Občini Bled 3848
1340. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve

pomoč družini na domu 3848

GORNJI PETROVCI
1341. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Gornji Petrovci za leto 2002 3849

KRIŽEVCI
1342. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kri-

ževci za leto 2002 3849
1343. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2003 3850

LAŠKO
1344. Program priprave odloka o lokacijskem načrtu za

trgovski center Izbira Laško 3852

MORAVSKE TOPLICE
1345. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mo-

ravske Toplice za leto 2002 3854
1346. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za

leto 2003 3854

SEŽANA
1347. Sklep o začasnem financiranju 3857
1348. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delov-
nih teles občinskega sveta ter članov drugih ob-
činskih organov v Občini Sežana 3857

ŠKOCJAN
1349. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2003 3858
1350. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2004 3859
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Gospodarsko pravoGospodarsko pravo
Dr. Michael Knaus
PRAVO GOSPODARSKIH DRUŽB
Slovensko-nemško

Knjiga je natisnjena v dveh jezikih (slovenščini in nemščini) in vsebuje podrobni primerjalnopravni
prikaz slovenskega prava družb. Ob predstavitvi evropskega pravnega vidika in statusnega prava
avtor obravnava skupne značilnosti gospodarskih družb, računovodstva, samostojnega podjetnika,
osebne in kapitalske družbe ter statusna preoblikovanja.

Leto izdaje: 2002 • 672 strani formata 15 x 23 cm
Cena: 10589 · 11.935 SIT z DDV

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Brusa in
SODNEM REGISTRU
V uvodnih pojasnilih avtor sistematično, od točke do točke, razlaga vsebino zakonskih določb.
Poleg zakonov o gospodarskih družbah in sodnem registru sta v knjigi objavljena tudi zakon o
sodelovanju delavcev pri upravljanju in del zakona o finančnem poslovanju podjetij.

Leto izdaje: 2001 • 480 strani formata 14 x 20 cm
Cena: 10562 · 5154 SIT z DDV

STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI
SKD 2002
Statistični urad Republike Slovenije in Založba Uradni list namenjata v novi izdaji veliko pozornost
preglednosti klasifikacijskih podatkov. Avtorski prispevki strokovnjakov statističnega urada pa so
namenjeni lažjemu spoznavanju tega področja.

Leto izdaje: 2002 • 296 strani formata 21 x 30 cm
Cena: 10582 · 5859 SIT z DDV

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

· Pravo gospodarskih družb Štev. izvodov

· Predpisi o gospodarskih družbah Štev. izvodov

· Standardna klasifikacija dejavnosti Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov DaDaDaDaDavčna švčna švčna švčna švčna šttttteeeeevilkvilkvilkvilkvilkaaaaa

DaDaDaDaDavčni zavčni zavčni zavčni zavčni zavvvvvezanecezanecezanecezanecezanec DDDDDA A A A A NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2003 je
24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT –
Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,  Slovenska 9 – Poštni predal 379 –
Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici
425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99
– Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 –
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

PRAVKAR IZŠLOPRAVKAR IZŠLO

Zakon o prekrških
z uvz uvz uvz uvz uvodnimi poodnimi poodnimi poodnimi poodnimi pojasnili mag. Bošjasnili mag. Bošjasnili mag. Bošjasnili mag. Bošjasnili mag. Boštjana Ttjana Ttjana Ttjana Ttjana Trrrrratatatatatarjaarjaarjaarjaarja
in sin sin sin sin stvtvtvtvtvarararararnim knim knim knim knim kazalomazalomazalomazalomazalom

O prekrških bodo po 1. januarju 2005 odločali upravni in drugi državni organi ter
nosilci javnih pooblastil, ki nadzorujejo izvajanje predpisov, kakor tudi sodišča za
prekrške prve in druge stopnje. Sankcije za prekrške pa bodo: globa, opomin,
kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega
dovoljenja, prepoved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države, odvzem
predmetov in vzgojni ukrepi.
Našteli smo le nekaj določb zakona o prekrških, ki na novo ureja to področje. V
uvodnih pojasnilih je poleg pregleda vsebine zakona po posameznih poglavjih
tudi primerjalnopravni pregled ureditve prekrškov v 15 evropskih državah.

Cena: 10614 · broširana izdaja: 39063906390639063906 SIT z DDV
10615 · vezana izdaja: 434343434340 40 40 40 40 SIT z DDV
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Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

· Zakon o prekrških

– 10614 broširana izdaja 39063906390639063906 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10615 vezana izdaja 43404340434043404340 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov DaDaDaDaDavčna švčna švčna švčna švčna šttttteeeeevilkvilkvilkvilkvilkaaaaa

DaDaDaDaDavčni zavčni zavčni zavčni zavčni zavvvvvezanecezanecezanecezanecezanec DDDDDA A A A A NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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