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VLADA
1933. Sklep o razrešitvi častnega konzula v Istanbulu

Na podlagi 23. člena zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 45/01) in šestega odstavka 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) ter na
predlog ministra za zunanje zadeve št. DKP-9/03-2 z dne
8. 1. 2002 je Vlada Republike Slovenije na 5. seji dne
23. 1. 2003 sprejela

S K L E P
o razrešitvi častnega konzula v Istanbulu

1. člen
Razreši se častni konzul Republike Slovenije v Istanbu-

lu dr. Ersin Arioglu.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 111-14/2003
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

1934. Sklep o imenovanju častnega konzula v
Istanbulu

Na podlagi 23. in 28. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 45/01) in šestega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
7/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02)
ter na predlog ministra za zunanje zadeve št. DKP-9/03-2 z
dne 8. 1. 2002 je Vlada Republike Slovenije na 5. seji dne
23. 1. 2003 sprejela

S K L E P
o imenovanju častnega konzula v Istanbulu

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Istanbulu

se imenuje Mustafa Basar Arioglu.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 111-15/2003
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1935. Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega

davka na bilančno vsoto bank in hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena zakona o pose-
bnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 87/97, 84/98 in 61/99 – odl. US) izdaja minister
za finance

P R A V I L N I K
o obrazcu za obračun posebnega davka

na bilančno vsoto bank in hranilnic

1. člen
Zavezanci za posebni davek na bilančno vsoto bank in

hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97, 84/98 in 61/99 –
odločba US) sestavijo obračun posebnega davka na bilan-
čno vsoto bank in hranilnic na obrazcu in po metodologiji za
izpolnjevanje obrazca v prilogi, ki je sestavni del tega pravil-
nika.

2. člen
Zavezanci predlagajo obračun posebnega davka na

bilančno vsoto bank in hranilnic na obrazcu iz prejšnjega
člena tega pravilnika (obrazec PDVBH).

3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

odredba o obrazcu za obračun posebnega davka na bilan-
čno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 36/99,
108/99 in 17/01).
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50571/03
Ljubljana, dne 14. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0049

Minister
za finance

dr. Dušan Mramor l. r.
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
OBRAČUN POSEBNEGA DAVKA NA BILANČNO VSOTO

BANK IN HRANILNIC

V skladu z zakonom o posebnem davku na bilančno
vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97, 84/98,
61/99 – odločba US, v nadaljnjem besedilu: ZPDVBH) se
davčna osnova za davek tekočega leta ugotovi na podlagi
podatkov, izkazanih v bilanci stanja davčnega zavezanca na
dan 31. decembra tekočega leta, razen če ta zakon določa
drugače.

Zap. št. 1:
Znesek celotnih obveznosti do virov sredstev, izkazan

po podatkih iz knjigovodskega stanja posamičnih kontov,
določenih v kontnem okviru za banke in hranilnice, na dan
31. decembra tekočega leta v bilanci stanja v skladu s
predpisom Banke Slovenije o računovodskih izkazih bank in
hranilnic.

K zap. št. 2 do 10:
Pri izkazovanju zaporednih številk 2 do 10, ki se nana-

šajo na posamezne kategorije ugotavljanja davčne osnove v
povezavi s členi 5 do 11.b ZPDVBH, se poleg posamičnih
kontov, določenih v navedenih členih ZPDVBH, upoštevajo

tudi ustrezne spremembe oziroma uskladitve posamičnih
kontov, določene v predpisih, ki jih je na podlagi 25.a člena
ZPDVBH izdal minister, pristojen za finance.

Zap. št. 2:
a) Znesek vlog na vpogled v tuji valuti, izkazan na kon-

tih 7000, 7001, 7002, 7003, 7010, 7011, 7060, 7080,
7085;

b) Znesek kratkoročnih posojil v tuji valuti do neodvi-
snih bank, izkazan na kontih 261, 745, 7480, 7482, 7483,
7486, 7488, 7510, 7520, 7521, 7522, 7525, 7526,
7580, 7581, 7624, 7625, 7626, 7627, 7656, 7716,
7726, 7728, 7794, 7796;

c) Znesek kratkoročnih posojil v tuji valuti do bank v
skupini, izkazan na kontih 7560, 7562, 7564, 7764, 7766,
7767;

d) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do neod-
visnih bank, izkazan na kontih 7620, 7621, 7622, 7623,
7650, 7710, 7720, 7722, 7790, 7792;

e) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do bank
v skupini, izkazan na kontih 7760, 7761, 7762;

f) Znesek obveznosti iz izdanih kratkoročnih vredno-
stnih papirjev bank v tuji valuti, izkazan na kontu 730;

g) Znesek izkazan na kontih 7780, 7783, 7787 (po-
drejene obveznosti do tujih bank v tuji valuti).
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Zap. št. 3:
a) Znesek vlog na vpogled v tuji valuti, izkazan na kon-

tih 7040, 7041, 7042, 7081, 7082, 7083, 7086, 7087,
7089, 7100, 7101, 7140, 7141, 7142, 7150, 7151, 7160,
7191, 7192, 7199, 7270, 7271, 7272, 7278, 7380, 7381,
7387;

b) Znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do ne-
odvisnih strank, izkazan na kontih 7400, 7401, 7430, 7431,
7432, 7432, 7433, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445,
7460, 7461, 7470, 7471, 7472, 7473, 7481, 7485, 7487,
7489, 7490, 7491, 7492, 7511, 7512, 7523, 7524, 7527,
7528, 7590, 7591, 7606, 7646, 7647, 7666, 7676,
7677, 7686, 7696, 7717, 7718, 7727, 7729, 7746, 7747,
7795, 7797;

c) Znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do odvi-
snih strank, izkazan na kontih 7410, 7411, 7412, 7561,
7563, 7567, 7616, 7617, 7734, 7735, 7736, 7737,
7765;

d) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do neod-
visnih strank, izkazan na kontih 7600, 7601, 7630, 7631,
7632, 7633, 7640, 7641, 7660, 7661, 7670, 7671, 7672,
7673, 7680, 7681, 7682, 7683, 7690, 7691, 7711, 7713,
7721, 7723, 7740, 7741, 7791, 7793;

e) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do odvi-
snih strank, izkazan na kontih 7610, 7611, 7730, 7731,
7732, 7733;

f) Znesek deviznih obveznosti za neizvršena izplačila iz
plačil tujine, izkazan na kontih 2762;

g) Znesek obveznosti v tuji valuti za začasna vplačila
tujih in domačih oseb, izkazan na kontih 2764;

h) Znesek, izkazan na kontih 7781, 7782, 7784,
7785, 7788, 7789 (podrejene obveznosti do tujih strank,
ki niso banke v tuji valuti).

Zap. št. 4:
a) Skupaj znesek 1., 2. in 3.
1. Znesek, izkazan na kontih 4170, 4270, 4178, 4179,

4278, 4279, 5176, 5177, 5276, 5277 (kratkoročna posoji-
la prebivalstvu);

2. Znesek, izkazan na kontih 1670, 1678, 1679, 4171,
4176, 4177, 4271, 4276, 4277, 4470, 4471, 4476, 4478,
4479, 5172, 5173, 5272 (kratkoročni krediti samostojnim
podjetnikom);

3. Znesek, izkazan na kontih 1660, 1668, 1669,
4190, 4198, 4199, 4290, 4298, 4299, 5196, 5197, 5296,
5297 (kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev go-
spodinjstvom);

b) Skupaj znesek 1., 2. in 3.
1. Znesek, izkazan na kontih 5170, 5178, 5179, 5270,

5273, 5278, 5279, 5580, 5582, 5583, 5584, 5586,
5587 (dolgoročna posojila prebivalstvu);

2. Znesek, izkazan na kontih 5174, 5175, 5271, 5274,
5275, 5570, 5171, 5572, 5573, 5574, 5576, 5577 (dol-
goročni krediti samostojnim podjetnikom);

3. Znesek, izkazan na kontih 5190, 5198, 5199,
5290, 5298, 5299 (dolgoročni krediti neprofitnim izvajal-
cem storitev gospodinjstvom).

Zap. št. 5:
a) Znesek kratkoročnih posojil gospodarstvu – neodvi-

snim strankam, izkazan na kontih 4100, 4108, 4109, 4200,
4208, 4209, 4400, 4401, 4406, 4408, 4409, 5106,
5107, 5206, 5207, 5406, 5407;

b) Znesek kratkoročnih posojil gospodarstvu – odvi-
snim strankam, izkazan na kontih 4110, 4118, 4119, 4210,
4218, 4219, 5116, 5117, 5216, 5217;

c) Znesek dolgoročnih posojil gospodarstvu – neodvi-
snim strankam, izkazan na kontih 5100, 5108, 5109, 5200,
5203, 5208, 5209, 5400, 5401, 5402, 5408, 5409,
5500, 5502, 5503, 5504, 5506, 5507;

d) Znesek dolgoročnih posojil gospodarstvu – odvi-
snim strankam, izkazan na kontih 5110, 5118, 5119, 5210,
5213, 5218, 5219, 5510, 5512, 5513, 5514, 5516, 5517;

e) Znesek terjatev iz danih jamstev gospodarstvu, izka-
zan na kontih 1600, 1608, 1609, 1690, 1698, 1699.

Zap. št. 6:
a) Skupaj znesek 1. in 2.
1. Znesek, izkazan na kontih 4140, 4141, 4142, 4144,

4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4240, 4241, 4248, 4249,
4440, 4441, 4446, 4448, 4449, 5146, 5147, 5246, 5247,
5446, 5447 (kratkoročna posojila javnemu sektorju);

2. Znesek, izkazan na kontih 4242, 4244, 4245,
4246, 4247, 4442, 4443, 5144, 5145, 5244, 5245, 5445
(kratkoročni krediti državi);

b) Skupaj znesek 1. in 2.
1. Znesek, izkazan na kontih 5140, 5142, 5148, 5149,

5240, 5241, 5248, 5249, 5440, 5441, 5442, 5448,
5449, 5540, 5542, 5543, 5544, 5546, 5547 (dolgoroč-
na posojila javnemu sektorju);

2. Znesek, izkazan na kontih 5141, 5242, 5443, 5444
(dolgoročni krediti državi).

Zap. št. 7:
a) Znesek kratkoročnih tolarskih posojil neodvisnim

bankam in hranilnicam, izkazan na kontih 4180, 4183, 4184,
4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257,
4258, 4259, 4280, 4283, 4284, 4450, 4451, 4452,
4453, 4454, 4458, 4459, 4480, 4481, 4482, 4488,
4489, 5156, 5157, 5256, 5257, 5456, 5457;

b) Znesek kratkoročnih tolarskih posojil bankam in hra-
nilnicam v skupini, izkazan na kontih 4611, 4612, 4613,
4618, 4619, 5616, 5617.

Zap. št. 8:
a) Znesek menic, izkazan na kontih 131, 1330;
b) Znesek blagajniških zapisov, izkazan na kontu 1343;
c) Znesek obveznic, izkazan na kontih 1352, 1353,

razen obveznic z državnim jamstvom;
d) Znesek delnic, izkazan na kontu 1371;
e) Znesek drugih vrednostnih papirjev, izkazan na kon-

tih 1360, 1361, 1368, 1369.

Zap. št. 9:
a) Znesek terjatev za plačane akontacije davka na do-

biček, izkazan na kontu 171;
b) Znesek terjatev za plačane akontacije drugih dav-

kov, prispevkov in drugih davščin, izkazan na kontu 1720,
1721;

c) Znesek terjatev do davčne uprave za več plačane
davke, izkazan na kontu 1730, 1732;

d) Znesek obveznosti iz davka na dobiček, izkazan na
kontu 271;

e) Znesek obveznosti za obračunane davke, prispevke
in druge davščine, izkazan na kontu 272;

f) Znesek obveznosti za manj plačane davke, prispev-
ke in druge davščine, izkazan na kontu 273.

Zap. št. 10:
a) Znesek izključenih prihodkov od obresti, izkazan na

kontih 4259, 4459, 4489, 4619, 4184, 4284, 4109,
4209, 4409, 4145, 4245, 4147, 4247, 4149, 4249, 4449,
4177, 4277, 4479, 1679, 4179, 4279, 4119, 4219, 1609,
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1699, 4199, 4299, 1669, 5109, 5209, 5409, 5503,
5507, 5149, 5249, 5449, 5543, 5547, 5175, 5275,
5573, 5577, 5179, 5279, 5583, 5587, 5119, 5219, 5513,
5517, 5199 in 5299, in sicer v delu, ki predstavlja znesek
izključenih pripisanih obresti, ter znesek, izkazan na kontih
9083, 9084, 9086 in 9087, pri vseh v delu, ki predstavlja
znesek izključenih prihodkov od obresti od dolgoročnih vre-
dnostnih papirjev (vrednostnic) in iz dolgoročnih finančnih
naložb v kapital, ki so obstajali na dan 1. 1. 2002, in največ
do tega zneska, in ki so bili preneseni na konte skupine
908;

b) Znesek izključenih prihodkov od provizij;
c) Znesek drugih izključenih prihodkov;
d) Znesek izključenih revalorizacijskih prihodkov od to-

larskih terjatev, izkazanih na kontu 9085, v delu, ki pred-
stavlja znesek izključenih prihodkov iz revalorizacije, ki so
obstajali po stanju na dan 1. 1. 2002, in največ do tega
zneska, ter so bili preneseni iz ukinjenega konta 2960 na
konto 9085;

e) Znesek izključenih revalorizacijskih prihodkov od ter-
jatev z valutno klavzulo, izkazanih na kontu 9085, v delu, ki
predstavlja znesek izključenih prihodkov iz revalorizacije, ki
so obstajali po stanju na dan 1. 1. 2002, in največ do tega
zneska, ter so bili preneseni iz ukinjenega konta 2961 na
konto 9085;

f) Znesek izključenih revalorizacijskih prihodkov od ter-
jatev v tuji valuti, izkazanih na kontu 9085, v delu, ki pred-
stavlja znesek izključenih prihodkov iz tečajnih razlik, ki so
obstajali po stanju na dan 1. 1. 2002, in največ do tega
zneska, ter so bili preneseni iz ukinjenega konta 2962 na
konto 9085.

Zap. št. 11:
Znesek obvezne rezerve v višini 7 % od vseh vpogle-

dnih in vezanih vlog pri davčnem zavezancu, v skladu z
izračunom, ki ga na podlagi 12. člena ZPDVBH predpiše
minister, pristojen za finance.

Zap. št. 13:
Davek se v skladu s 14. členom ZPDVBH obračuna po

stopnji 3 % od davčne osnove, izkazane pod zaporedno
številko 12.

Zap. št. 14:
Znesek plačane obveznosti za davek od dobička prav-

nih oseb, ugotovljene v obračunu davka od dobička pravnih
oseb (pod zaporedno številko 32 obrazca DDPO). V prime-
ru skupinskega obračuna davka od dobička pravnih oseb
se upošteva davčnemu zavezancu pripadajoči del plačane
davčne obveznosti, izkazane pod zaporedno številko 36
obrazca SDDPO.

V skladu s 4. členom odredbe o postopku obračuna-
vanja in plačevanja davka pri združitvah (Uradni list RS, št.
75/98) upošteva v tej zaporedni številki prevzemna družba
vsoto davka od dobička pravnih oseb za leto, v katerem je
prišlo do združitve, ki so ga plačali vsi davčni zavezanci, ki
so se združili.

Zap. št. 15:
Vpiše se znesek razlike med zaporedno številko 13 in

zaporedno številko 14. Glede na odločbo ustavnega sodi-
šča (Uradni list RS, št. 61/99) v zvezi s 15. členom ZPDVBH
pa navedeni znesek skupaj z zneskom iz zaporedne številke
14 lahko znaša največ 50 % dobička pred obdavčitvijo v
izkazu uspeha davčnega zavezanca oziroma pod zaporedno
številko 22 obrazca PDVBH.

Zap. št. 16:
V primeru stečaja ali likvidacije oziroma odvzema dovo-

ljenja za poslovanje vpiše davčni zavezanec davčno obvez-
nost, ki jo ugotovi sorazmerno številu dni poslovanja tako,
da znesek davčne obveznosti iz zaporedne številke 15 obraz-
ca PDVBH deli s številom dni v poslovnem letu, ki je enako
koledarskemu letu, v katerem je uveden postopek likvidaci-
je ali stečaja oziroma je odvzeto dovoljenje za poslovanje ter
tako ugotovljen znesek pomnoži s številom dni poslovanja v
navedenem letu.

Zap. št. 17:
V skladu s 5. členom navedene odredbe o postopku

obračunavanja in plačevanja davka pri združitvah vpiše v
primeru združitve prevzemna družba pod to zaporedno šte-
vilko vsoto plačanih akontacij davka iz 2. člena navedene
odredbe.

Zap. št. 22:
Vpiše se znesek dobička pred obdavčitvijo po podat-

kih iz izkaza uspeha.

Zap. št. 23:
Vpiše se vrsta uvedenega postopka (stečaj ali likvidaci-

ja) oziroma odvzem dovoljenja za poslovanje ter datum uved-
be postopka stečaja ali likvidacije oziroma datum odvzema
dovoljenja za poslovanje.

1936. Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji
Prometnega inšpektorata Republike Slovenije
ustavljajo vozila v cestnem prometu

Na podlagi tretjega odstavka 103. člena zakona o pre-
vozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) izdaja
minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o postopku, po katerem inšpektorji Prometnega

inšpektorata Republike Slovenije ustavljajo vozila
v cestnem prometu

1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek, po katerem in-

špektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: inšpektorji) ob sumu, da se z vozili
izvajajo prevozi oseb in blaga v cestnem prometu v naspro-
tju z določbami predpisov s tega področja ter zaradi odkriva-
nja kršitev teh predpisov, ustavljajo vozila v cestnem prome-
tu, na območju Republike Slovenije.

I. USTAVLJANJE VOZIL V CESTNEM PROMETU

2. člen
Inšpektorji ustavljajo vozila v cestnem prometu z:
– loparjem za urejanje prometa brez lastnega vira sve-

tlobe,
– loparjem za urejanje prometa z lastnim virom svetlo-

be,
– ročno svetilko in
– svetlobno tablo v vozilu.
Lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe

ima obliko kroga z rumeno osnovo in rdečim robom in je
prevlečen z odsevno snovjo.
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Lopar z lastnim virom svetlobe ima na sredini kroga
svetilko s filtrom rdeče barve, premera najmanj 10 cm.

Ročna svetilka za ustavljanje vozil ponoči ima svetlobni
filter rdeče barve.

Svetlobna tabla v službenem vozilu je elektronski za-
slon, na katerem se lahko izpiše statična ali premikajoča se
odredba drugim udeležencem v cestnem prometu. Odred-
ba je sestavljena iz črk in se daje iz vozečega ali ustavljene-
ga službenega vozila. Svetlobna tabla je nameščena znotraj
vozila, in sicer mora biti vgrajena tako, da takrat, ko ni v
uporabi, vozniku ne zmanjšuje preglednosti iz vozila.

Za ustavljanje vozil ponoči inšpektorji uporabljajo lopar
z lastnim virom svetlobe ali ročno svetilko.

3. člen
Poleg naprav iz prejšnjega člena inšpektorji pri ustav-

ljanju vozil lahko uporabljajo tudi triopan znak.
Triopan znak je prometni znak v obliki tristrane pirami-

de. Osnovna barva stranskih ploskev je bele barve z napi-
som črne barve: “PROMETNA INŠPEKCIJA”. V nočnem
času se na vrh triopana namesti rumeno utripajočo luč.

4.člen
Kadar inšpektorji ustavljajo vozila, morajo nositi tudi

brezrokavnik rumene barve z belimi odsevnimi trakovi in
napisom “PROMETNA INŠPEKCIJA” na sprednji in hrbtni
strani.

Kolikor inšpektorji ustavljajo vozila, ki vozijo po cesti,
morajo pred mestom, kjer ustavljajo, na vidno mesto na
robu vozišča postaviti triopan znak, tako da ga vozniki pra-
vočasno in zlahka opazijo. Pri tem morajo paziti, da se
postavijo na mesto, kjer v čim manjši meri ovirajo promet in
kjer je dovolj prostora, da voznik varno ustavi vozilo zunaj
vozišča, ne da bi bil pri tem ogrožen preostali promet.

5. člen
Inšpektorji pri ustavljanju vozil uporabljajo posebej oz-

načena službena vozila.
Posebej označena vozila so vozila prometnega inšpek-

torata Republike Slovenije, ki imajo na levi in desni zunanji
bočni strani vozila viden napis:

“PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE”
in znak Prometnega inšpektorata.

6. člen
Inšpektorji lahko vozila med vožnjo ustavljajo tudi s

pomočjo svetlobne table, ki je nameščena znotraj službene-
ga vozila. To storijo tako, da z vozilom zapeljejo pred vozilo,
ki ga želijo ustaviti in na svetlobni tabli izmenično izpišejo
odredbi “STOP-PROMETNA INŠPEKCIJA” ali “PROMETNA
INŠPEKCIJA – SLEDITE MI”. Kadar ustavljajo vozilo s tujo
registracijo inšpektorji na svetlobno tablo izpišejo odredbi
“STOP-TRANSPORT INSPECTION” ali “TRANSPORT
INCPECTION - FOLLOW ME”. Poleg table se na službenem
vozilu vključi tudi varnostne utripalke.

Voznik vozila se mora ravnati po inšpektorjevi odredbi,
izpisani na svetlobni tabli in ustaviti vozilo ali slediti službe-
nemu vozilu na najbližje mesto, kjer je možno vozilo varno
ustaviti zunaj vozišča.

7. člen
Če voznik ne upošteva odrejenega ukrepa in ne ustavi

vozila, inšpektor sporoči podatke o vozilu policiji ali carin-
skemu organu na mejnem prehodu in zahteva pomoč v
skladu z določili 103. člena zakona o prevozih v cestnem
prometu.

8. člen
Kolikor v tem pravilniku ni drugače določeno, inšpek-

torji pri ustavljanju vozil smiselno uporabljajo določbe pravil-
nika o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 57/99).

II. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 2656-4/2002/11-03910
Ljubljana, dne 21. marca 2003.
EVA 2003-2411-0041

Minister
za promet

Jakob Presečnik l. r.

Soglašam!
Minister

za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

1937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o radijski in terminalski opremi

Na podlagi 90. člena zakona o telekomunikacijah (Ura-
dni list RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko dru-
žbo

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

o radijski in terminalski opremi

1. člen
V naslovu pravilnika o radijski in terminalski opremi

(Uradni list RS, št. 77/01) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik)
se za besedico “in” doda beseda “telekomunikacijski” tako,
da se naslov pravilnika glasi: “Pravilnik o radijski in teleko-
munikacijski terminalski opremi (R&TTE)”.

V prvem odstavku 1. člena pravilnika se besede “radij-
ske in terminalske opreme” nadomestijo z besedami “radij-
ske in telekomunikacijske terminalske opreme (v nadaljnjem
besedilu: R&TTE)”.

Besede “radijska in terminalska oprema” se v drugi,
četrti, peti in sedmi točki 2. člena, v podnaslovu in prvi
vrstici 3. člena, v prvem, drugem in sedmem odstavku 4.
člena, v prvem odstavku 5. člena, v prvem, tretjem, četrtem
in petem odstavku 6. člena, v prvem in drugem odstavku 7.
člena, v prvem in četrtem odstavku 8. člena, v podnaslovu
ter v prvem in drugem odstavku 9. člena, v podnaslovu in
prvi vrstici 11. člena in v drugem odstavku 13. člena nado-
mestijo s kratico: “R&TTE”.

2. člen
V 1. točki prvega odstavka 2. člena pravilnika se za

besedo “telekomunikacije” črta beseda “in” in doda vejica,
za besedo “radiodifuzija” pa se dodata besedi “in pošto”.

3. člen
5. točka 2. člena pravilnika se spremeni tako, da se

glasi:



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 30. 4. 2003 / Stran 4661

“5. Organ za ocenjevanje skladnosti R&TTE je vsak
organ ali organizacija, ki sodeluje pri ocenjevanju skladnosti
in izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika ter je priznan kot
pristojen; organ za ocenjevanje skladnosti po tem pravilniku
ustreza organu za ugotavljanje skladnosti po zakonu, ki ure-
ja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.”

Ustrezno se v celotnem besedilu pravilnika nadomesti-
ta besedi “ugotavljanje skladnosti” z besedama “ocenjeva-
nje skladnosti” v ustreznih sklonih.

4. člen
Besedilo 3. člena se nadomesti z besedilom “R&TTE

mora izpolnjevati bistvene zahteve, navedene v 88. členu
zakona, in zahteve iz tega pravilnika.”

5. člen
V prvem odstavku 4. člena pravilnika se besedilo “s

predpisanimi zahtevami” nadomesti z besedilom “z bistveni-
mi zahtevami, navedenimi v 88. členu zakona, in z zahteva-
mi, določenimi s tem pravilnikom”.

6. člen
Naslov 5. člena pravilnika se spremeni tako, da se

glasi:
“(merila za določitev organa za ocenjevanje skladno-

sti)”.
Na koncu drugega odstavka 5. člena pravilnika se

pred piko doda besedilo “ter s profesionalno integriteto”.
1. točka četrtega odstavka 5. člena pravilnika se spre-

meni tako, da se glasi:
“1. ustrezno znanje in poznavanje postopkov za oce-

njevanje skladnosti”.
V 2. točki četrtega odstavka 5. člena pravilnika se

beseda “preizkusov” zamenja z besedo “preskusov”.
V 5. členu pravilnika se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Minister, pristojen za trg, obvesti Evropsko komisijo o

organih za ocenjevanje skladnosti iz prejšnjega odstavka
tega člena”.

7. člen
V prvem odstavku 8. člena pravilnika se črta besedilo

“skupaj z izjavo o skladnosti s predpisanimi zahtevami”.
Doda se nov stavek, ki se glasi: “Pisno izjavo o skladnosti
R&TTE s predpisanimi zahtevami hrani njen dobavitelj”.

8. člen
Na koncu 11. člena pravilnika se pred piko doda bese-

dilo: “do dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji”.

9. člen
V 12. členu pravilnika se doda drugi odstavek, ki se

glasi:
“Po izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka se določbe

tega pravilnika, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, upo-
rabljajo enako, kot veljajo za vse države članice Evropske
unije”.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 2680-1/2003-11-0511
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EVA 2003-2811-0005

Minister
za informacijsko družbo

dr. Pavel Gantar l. r.

1938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o načrtu oštevilčenja

Na podlagi prvega odstavka 95. člena zakona o tele-
komunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01, 110/02 – ZGO)
izdaja minister za informacijsko družbo

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

oštevilčenja

1. člen
V pravilniku o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št.

2/02) se v osmem odstavku 6. člena beseda »medkrajev-
nih« nadomesti z besedo »nacionalnih«.

2. člen
(1) Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»Kadar uporabnik iz določenega geografskega obmo-

čja oštevilčenja kliče uporabnika, ki je v drugem geograf-
skem območju oštevilčenja, ali če uporabnik s številke, ki ni
geografska številka, kliče v geografsko območje oštevilče-
nja, mora pred nacionalno (značilno) številko izbrati nacio-
nalno (medkrajevno) predpono (sl. 6).«

(2) V naslovu slike 6 se črtajo besede »pri medkrajev-
nih klicih«.

(3) V tretjem odstavku se beseda »medkrajevnem« na-
domesti z besedo »takem«, za besedama »izbere operater-
ja« se doda beseda »nacionalnega«, beseda »medkrajevne-
ga« pa se nadomesti z besedo »nacionalnega«.

(4) V naslovu slike 7 se črtajo besede »pri medkrajev-
nih klicih«, beseda »medkrajevnega« se nadomesti z bese-
do »nacionalnega«. V prvem stolpcu prve vrstice tabele na
sliki 7 se beseda »medkrajevnega« nadomesti z besedo
»nacionalnega«.

3. člen
(1) V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena

lahko uporabnik ob vsakem takem klicu prosto izbere ope-
raterja nacionalnega prenosnega omrežja s pomočjo pred-
pone za izbiro operaterja nacionalnega prenosnega omrežja
(sl. 9).«

(2) Za novim drugim odstavkom se doda nova slika:
Sl. 9: Izbiranje številk z uporabo predpone za izbiro

operaterja medkrajevnega prenosnega omrežja

Predpona za izbiro operaterja Nacionalna Uporabniška
nacionalnega prenosnega smerna koda številka (SN)

omrežja (NDC)

99P(Q(R)) AB CD EF GH
99P(Q(R)) ABC DE FGH

4. člen
V prilogi se v devetem stolpcu devete vrstice tabele

nadomesti beseda »medkrajevnih« z besedo »nacionalnih«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 2680-5/2003
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EVA 2003-2811-0003

Minister
za informacijsko družbo

dr. Pavel Gantar l. r.
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1939. Pravilnik o postopku uveljavljanja pravic
delavcev v primeru insolventnosti delodajalca

Na podlagi četrtega odstavka 25. člena zakona o Jav-
nem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in
119/02), minister, pristojen za delo, izdaja

P R A V I L N I K
o postopku uveljavljanja pravic delavcev

v primeru insolventnosti delodajalca

1. člen
Ta pravilnik opredeljuje postopek uveljavljanja pravic

delavcev v primeru insolventnosti delodajalca iz zakona o
Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: zakon), vsebino obrazcev in
dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti zahtevi.

2. člen
Upravičenec vloži v skladu z zakonom zahtevo Javne-

mu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: sklad) preko pristojne območ-
ne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljnjem besedilu: zavod) po sedežu delodajalca.

3. člen
Upravičenec vloži zahtevo na obrazcu JS-003-Z, ki je

priloga I tega pravilnika.
Upravičenec mora zahtevi iz prejšnjega odstavka prilo-

žiti naslednjo dokumentacijo:
– sklep o prenehanju delovnega razmerja,
– potrdilo o višini njegove terjatve,
– fotokopijo davčne številke,
– fotokopijo transakcijskega računa, tekočega računa,

hranilne knjižice oziroma nerezidenčnega računa.
Dokazi iz druge alinee prejšnjega odstavka se predloži-

jo na obrazcu JS-004-P, ki je priloga II tega pravilnika,
oziroma v obliki računalniškega zapisa.

4. člen
Obrazca iz prejšnjega člena izda sklad. Obrazca sta na

razpolago pri zavodu in na sedežu sklada.

5. člen
Upravičenec mora zahtevi priložiti:
1. v primeru stečajnega postopka – dokaz, da je svoje

pravice prijavil v rokih in na način, določen v zakonu o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št.
67/93, 8/96 – odl. US, 39/97 in 52/99) za prijavljanje
terjatev razen, če je bil stečajni postopek zaključen, ne da bi
bila opravljena delitev upnikov, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni zadoščalo niti za stroške stečajnega po-
stopka oziroma je bilo neznatne vrednosti;

2. v primeru prisilne poravnave – dokaz, da je zahteval
varstvo svojih pravic v rokih in na način, določen v predpi-
sih, ki urejajo delovna razmerja, če mu pravice niso bile
priznane v skladu s temi predpisi.

6. člen
Sklad lahko na zahtevo upravičenca izda potrdilo o

izplačanih nadomestilih in pravicah po zakonu.

7. člen
Sklad izda in natisne obrazce iz tega pravilnika v roku

30 dni po uveljavitvi tega pravilnika.

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

dnem listu Republike Slovenije in se uporablja za upravičen-
ce, ki jim je delovno razmerje prenehalo po 28. 1. 2003.

Št. 017-01-003/03-004
Ljubljana, dne 16. aprila 2003.
EVA 2003-2611-0016

Minister
za delo, družino in socialne zadeve

dr. Vlado Dimovski l. r.

Priloga I
Javni jamstveni in preživninski sklad RS
Kotnikova 28
1000 Ljubljana

preko: ZRSZZ OS .............

Na podlagi 24. člena zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97,
10/98, 41/99, 53/99 in 119/02) vlagam naslednjo

ZAHTEVO

za poravnavo obveznosti z naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca

I. Upravičenec*: ..........................................................................,
(priimek in ime)

rojen v ....................................., dne ................, s stalnim prebivališčem v

.........................................................................................................
(kraj, ulica, hišna št.)
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EMŠO:

Pošto bom prejemal na naslov ......................................................................................................, morebitna
obvestila na telefon, št. .....................................................

Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije naj mi
izplača priznani znesek na:

* transakcijski račun,
* tekoči račun,
* hranilno knjižico ali
* nerezidenčni račun tujca.

II. delovno razmerje mi je prenehalo dne ........................... pri delodajalcu

................................................................................................................................................
(ime delodajalca in naslov)

Razlog:

* stečaj,

* prisilna poravnava,

* izbris po 27. členu ZFPPod.

III. Neplačane obveznosti delodajalca za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja

* sem,
* nisem

prijavil v postopku stečaja oziroma prisilne poravnave dne.................................

IV. Ob prenehanju delovnega razmerja zaradi prisilne poravnave:

* nisem uveljavljal varstva svojih pravic,

* sem uveljavljal varstvo svojih pravic, ker:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

V. Uveljavljam naslednje pravice po zakonu o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije:

* neizplačana plača v obdobju zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega razmerja
v višini ............... SIT bruto,

* neizplačana nadomestila plače za plačane odsotnosti z dela v obdobju zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja
delovnega razmerja v višini .............................. SIT bruto,

* neizplačana nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, za katerega sem bil upravičen v tekočem koledarskem
letu v višini .................. SIT bruto,

* neizplačane odpravnine v višini ...................... SIT neto.

VI. IZJAVLJAM, DA SO VSI NAVEDENI PODATKI RESNIČNI IN ZANJE MATERIALNO IN KAZENSKO ODGOVARJAM.

Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije dovoljujem, da pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov
preveri vse podatke, ki sem jih navedel v vlogi.

Vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev in obseg pravic, bom takoj sporočil Javnemu jamstvenemu in preživninskemu
skladu Republike Slovenije.
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VII. Priloge:

1. sklep o prenehanju delovnega razmerja,

2. potrdilo delodajalca oziroma stečajnega dolžnika o neporavnanih terjatvah - obrazec JS-004-P ali v obliki računalniškega
zapisa,

3. dokaz o uveljavljanju varstva svojih pravic,

4. dokaz, o prijavi terjatve v postopku stečaja oziroma prisilne poravnave,

5. fotokopija davčne številke,

6. fotokopija transakcijskega računa, tekočega računa, hranilne knjižice oziroma nerezidenčnega računa tujca,

7. drugo: ......................................................

VIII. Zahteva je vložena dne .................................... s prilogami: 1 2 3 4 5 6 7

IX. Zahtevo je potrebno dopolniti v roku ...... dni s prilogami: 1 2 3 4 5 6 7

V ......................................., dne ............................. .............................
(vlagatelj zahteve)

Sprejela pooblaščena oseba:

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

X. Zahteva je dopolnjena dne ........ s prilogami: 1 2 3 4 5 6 7

V ......................................., dne .............................

Sprejela pooblaščena oseba:

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

_____________
* Oblika za moški spol je uporabljena izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti

Priloga II
IZPOLNI DELODAJALEC OZIROMA STEČAJNI DOLŽNIK

Javni jamstveni in preživninski sklad RS
Kotnikova 28
1000 Ljubljana

.................................................................., .......................................................................
(podjetje in sedež) (ulica in hišna številka)

...............................................................................
(kraj in poštna številka)

matična številka .............................................., davčna številka ....................................,
število ur na teden ......................
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reg. številka zavezanca za prispevek .........................................., ki ga zastopa ...................................................

Postopek teče pri sodišču ....................................................., št. postopka na sodišču: ................................. .

Na podlagi 26. člena zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97,
10/98, 41/99, 53/99 in 119/02)

POTRJUJEMO

I. da je bil delavec ..........................................................., EMŠO
s stalnim prebivališčem ..............................................................................................................................,
zaposlen pri .............................................................................................................................................

Delavcu je delovno razmerje prenehalo dne ...............................
iz razloga:
* stečaja      * prisilne poravnave   * izbrisa po 27. členu ZFPPod

II. Delavec ima do delodajalca oziroma stečajnega dolžnika neporavnano terjatev v višini:

bruto znesek prispevki davek neto
1 2 3 4(= 1-2-3)

1. Za zadnje tri mesece
pred prenehanjem
delovnega razmerja – iz
naslova plače v višini
(skupaj):

2. Za zadnje tri mesece
pred prenehanjem
delovnega razmerja – iz
naslova nadomestila plače
za plačane odsotnosti z
dela:

3. Iz naslova nadomestila
plače za čas neizrabljenega
letnega dopusta v tekočem
letu v katerem mu je
prenehalo delovno razmerje, v višini:

4. Odpravnina v višini:

5. SKUPAJ:

III. Potrdilo se izdaja na zahtevo delavca, ki uveljavlja pravice z naslova insolventnosti delodajalca po zakonu o Javnem
jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije.

IV. ZA PRAVILNOST IN VERODOSTOJNOST PODATKOV JAMČI DELODAJALEC OZIROMA STEČAJNI DOLŽNIK IN ZANJE
KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVARJA.

Delodajalec oziroma ŽIG Podpis
stečajni dolžnik
(pooblaščena oseba) ...............................
ime in priimek:
.........................................

V ................................................, dne...........................
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1940. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o štipendiranju

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena zakona o zapo-
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list
RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97 - odl. US,
69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

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

o štipendiranju

1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99,

62/01 in 15/03 - odl. US) se črta prva alinea prvega od-
stavka 2. člena.

Druga in tretja alinea postaneta prva in druga alinea.

2. člen
V drugem odstavku 6. člena se za prvim stavkom doda

nov stavek, ki se glasi: »Prav tako se preživnina ne všteva v
dohodek družine oziroma se od dohodka družine ne odšte-
je, če se dokaže, da se preživnine ne da uradno določiti
oziroma dogovoriti.«.

3. člen
V prvem odstavku 7. člena se črta besedilo: »določe-

nih s sklepom Vlade RS v preteklem letu.« in se za vejico
doda besedilo: »kot jih določi minister, pristojen za družino,
v skladu z zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni
list RS, št. 110/02).«.

4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen
(upoštevanje dohodka od kmetijstva)

Dohodek od kmetijske dejavnosti se všteva v skladu z
metodologijo, ki jo podrobneje predpiše minister, pristojen
za socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
kmetijstvo in ministrom, pristojnim za finance.«.

5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:

»14.a člen
(dodatek za deficitarnost)

Osnovna republiška štipendija se zviša za izobraževa-
nje po programih za pridobitev poklica, ki so na podlagi
stanja na trgu dela deficitarni. Deficitarnost poklicev se ugo-
tavlja na podlagi primerjave števila registrirano brezposelnih
oseb in prijavljenih potreb po delavcih v Republiki Sloveniji v
preteklem koledarskem letu. Deficitarni so poklici po pro-
gramih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, pri
katerih polovice ali več prijavljenih potreb po delavcih ni
mogoče zagotoviti s prijavljenimi brezposelnimi osebami v
isti smeri in stopnji izobrazbe. Deficitarni so poklici po pro-
gramih srednjega, višjega in visokega izobraževanja, pri ka-
terih 80% ali več prijavljenih potreb po delavcih, ni mogoče
zagotoviti s prijavljenimi brezposelnimi osebami v isti smeri
in stopnji izobrazbe.

Minister, pristojen za delo objavi poklice, ki se štejejo
za deficitarne najkasneje do petnajstega februarja za na-
slednje šolsko oziroma študijsko leto.

Osnovna štipendija iz prvega odstavka tega člena se
zviša za izobraževanje po programih nižjega in srednjega

poklicnega izobraževanja za 10% zajamčene plače in za
ostale programe za 5% zajamčene plače. Zvišanje štipendi-
je pripada štipendistu do zaključka izobraževanja po progra-
mu.«.

6. člen
V 19. členu se prva alinea prvega odstavka nadomesti

z besedilom:
»- so dosegli najmanj prav dober šolski uspeh – učen-

ci, vajenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno 8,0 –
študenti;«

Tretja alinea prvega odstavka 19. člena se nadomesti z
naslednjim besedilom:

»- in so na področju izobraževanja dosegli javno priznan
uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh šolskih oziroma
študijskih letih – dijaki in študentje, ki jih predlagajo srednje
šole, oziroma višje šole, visoke šole in fakultete«.

7. člen
V 22. členu, se besedilo »Kandidat za Zoisovo štipen-

dijo izpolni merilo intelektualne nadarjenosti, če doseže vsaj
20 točk na podlagi naslednjih osnovnih meril v kombinaciji z
dodatnimi merili iz 23. člena tega pravilnika, pri čemer lahko
kandidat doseže:« nadomesti z besedilom:

»Kandidat za Zoisovo štipendijo za intelektualno nadar-
jenost mora obvezno izpolniti vsaj eno izmed osnovnih me-
ril, pri čemer lahko doseže:«.

8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

»24. člen
(kombinirana uporaba osnovnih in dodatnih meril)
Kandidat za Zoisovo štipendijo šteje za intelektualno

nadarjenega, če doseže vsaj 20 točk na podlagi osnovnih
meril iz 22. člena in dodatnih meril iz 23. člena tega pravilni-
ka, in sicer, če:

– ob izpolnjevanju prvega osnovnega merila aktivno
sodeluje v organiziranih šolskih in izvenšolskih dejavnostih,
ki kažejo na ustvarjalnost posameznika,

– ob izpolnjevanju drugega osnovnega merila, na pod-
lagi dodatnih meril iz prejšnjega člena doseže najmanj
10 točk, od tega na podlagi merila TEKM vsaj 5 točk,

– ob izpolnjevanju tretjega osnovnega merila, na pod-
lagi dodatnih meril iz prejšnjega člena doseže najmanj
15 točk, od tega na podlagi merila TEKM 10 točk.«.

9. člen
25. člen se črta.

10. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:

»26. člen
(opredelitev javno priznanega uspeha ali izjemnega

dosežka)
Za javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek iz

19. člena tega pravilnika pri kandidatih iz srednjih šol velja:
– zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na dr-

žavnem tekmovanju;
– udeležba na mednarodnem tekmovanju po predho-

dnem izboru na državnem tekmovanju;
– nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo na držav-

nem nivoju;
– v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kan-

didatovih umetniških ali raziskovalnih prispevkih;
– najmanj 30 točk na maturi.
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Za javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek iz
19. člena tega pravilnika pri kandidatih iz višjih šol in visoko-
šolskih zavodov velja:

– nagrajeno umetniško ali znanstveno-raziskovalno de-
lo ali nagrajena diplomska naloga v državni konkurenci;

– objava individualne raziskovalne naloge v priznani
strokovni reviji ali strokovnem zborniku in priložena pozitivna
recenzija naloge;

– v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kan-
didatovih umetniških ali znanstveno-raziskovalnih prispev-
kih.«.

11. člen
V prvem odstavku 34. člena se za besedo »pravilniku«

postavi vejica in doda besedilo: »razen štipendij iz 33. člena
tega pravilnika,«.

12. člen
V prvi alinei prvega odstavka 36. člena se črta vejica in

doda besedilo: »oziroma zaradi rojstva otroka kandidatu,«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki

se glasi:
»Dohodek iz prvega odstavka tega člena se upošteva

tako, da se zmanjšani dohodek zaradi razlogov iz prvega
odstavka tega člena preračuna na letni nivo tako, da se
pomnoži s faktorjem 12.«.

13. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:

»39. člen
(omejitev izplačevanja štipendije na en letnik in eno leto

absolventskega staža)
Štipendist lahko za posamezni letnik prejema štipendi-

jo eno leto v srednješolskem izobraževanju, in eno leto za
posamezni letnik na višješolskem ali visokošolskem izobra-
ževanju, razen, če je z izobraževalnim programom v skladu s
statutom izobraževalnega zavoda določeno, da je za prehod
na višjo stopnjo oziroma za prehod iz visokošolskega na
univerzitetni študijski program potrebno uspešno opraviti
predhodni letnik.

Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega
staža, vse do diplome, vendar v celotni dobi študija le eno
študijsko leto.

Štipendistu, ki uspešno konča izobraževanje v krajšem
času, kot je s predpisom določeno trajanje izobraževanja po
programu, za katerega je prejemal štipendijo, se izplačajo
preostale štipendije v enkratnem znesku v višini štipendije
za mesec, v katerem je zaključil izobraževanje.

Štipendije za podiplomski študij se v celotni dobi študi-
ja izplačujejo največ dve leti. Štipendist, študent podiplom-
skega študija ni upravičen do štipendije v času absolvent-
skega staža.«.

14. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:

»40. člen
(usklajevanje višine štipendije in dodatka za prevoz)
Dodatek k štipendiji za stroške prevoza iz druge alinee

prvega odstavka 17. člena tega pravilnika se uskladi ob
začetku študijskega leta. Višina celotne štipendije po tem
pravilniku se med šolskim letom usklajuje v skladu z giba-
njem ravni zajamčene plače.

Štipendija v valorizirani višini se izplačuje od prvega
naslednjega izplačila štipendije dalje.«.

15. člen
V 42. členu se za prvo alineo prvega odstavka doda

nova druga alinea, ki se glasi:
»- če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljeno

opravljati študijske obveznosti;«.
Dosedanje druga, tretja in četrta alinea postanejo tre-

tja, četrta in peta alinea.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se

glasi:
»Kot opravičljivi zdravstveni razlog iz prve alinee prve-

ga odstavka tega člena šteje bolezen, ki traja neprekinjeno
najmanj dva meseca v času pouka oziroma predavanj ali
najmanj en mesec v času izpitnih rokov junija in septembra
in vpliva na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobno-
sti, pri čemer se upošteva mnenje zdravnika specialista.«.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
šolsko oziroma študijsko leto 2003/2004, razen določbe
5. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati s šolskim
letom 2004/2005.

Št. 017-01-013/96-104
Ljubljana, dne 25. aprila 2003.
EVA 2003-2611-0018

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

1941. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun
plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na
raven plač in pokojnin iz leta 2002

Na podlagi drugega in petega odstavka 47. člena zako-
na o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) izda-
ja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z
ministrom za finance

P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač

in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven
plač in pokojnin iz leta 2002

1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena zakona o pokoj-

ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02 – v nadalje-
vanju: ZPIZ-1) se pri določitvi pokojninske osnove za odme-
ro pokojnine, uveljavljene v letu 2003, plače oziroma zava-
rovalne osnove iz prejšnjih let, predhodno preračunajo z
valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem pov-
prečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvi-
jo pravice do pokojnine.

V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZPIZ-1 se
valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo
na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in
povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpi-
sih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-1 in po 150. členu ZPIZ-1,
opravljenih od 1. 1. 1991 do konca leta 2002, deli z zne-
skom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dose-
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ženo v letih, iz katerih se po določbah ZPIZ-1 upoštevajo
plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske
osnove.

Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem
koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto
plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, prera-
čuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.

2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri

izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi va-
lorizacijskimi količniki:

Leto Valorizacijski količniki

1965 1879197,432
1966 1420800,971
1967 1286527,473
1968 1174262,788
1969 1019808,362
1970 850828,488
1971 712562,386
1972 605033,592
1973 522418,563
1974 415893,428
1975 332502,130
1976 287792,527
1977 241688,687
1978 198329,663
1979 158357,906
1980 133539,409
1981 102660,470
1982 81499,478
1983 64118,517
1984 42170,593
1985 21298,961
1986 9560,183
1987 4319,070
1988 1627,058
1989 99,173
1990 20,695
1991 11,290
1992 3,800
1993 2,534
1994 1,975
1995 1,662
1996 1,441
1997 1,290
1998 1,178
1999 1,074
2000 0,971
2001 0,867
2002 0,791

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-02-007/03
Ljubljana, dne 7. marca 2003.
EVA 2003-2611-0015

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve

Soglašam!
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

1942. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95
– ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US in
1/00, 22/00 –ZJS, 87/02 – SPZ in 29/03 – odl. US)
izdaja minister za okolje, prostor in energijo

P R A V I L N I K
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 203,37 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-

vilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti sta-
novanja (Uradni list RS, št. 30/03).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-17/2003
Ljubljana, dne 15. aprila 2003.
EVA 2003-2511-0066

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač l. r.

1943. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o za-
četku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ura-
dni list RS, št. 57/99) je minister za okolje, prostor in ener-
gijo dne 7. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o začetku uradne uporabe digitalnega

katastrskega načrta

1
Za katastrske občine 869 Belšak, 870 Jamnica, 871

Strojna, 873 Suhi Vrh, 874 Šentanel, 875 Dolga Brda, 876
Breznica, 884 Farna vas, 885 Poljana, 886 Lokovica, 891
Prevalje, 892 Leše, 893 Zagrad, 898 Uršlja Gora I, 899
Uršlja Gora II, 846 Gradišče, 847 Vrhe, 848 Sele, 849
Stari trg, 850 Slovenj Gradec, 851 Legen, 852 Golavabu-
ka, 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu, 854 Podgorje, 855
Zgornji Razbor, 856 Spodnji Razbor, 857 Veluna, 858 Gra-
ška Gora, 859 Vodriž, 860 Šmiklavž, 861 Dobrava, 862
Brda, 863 Šentilj pod Turjakom, 864 Mislinja, 865 Gornji
Dolič, 866 Šentvid nad Valdekom, 867 Završe, 868 Koz-
jak, 2645 Paka II, 2646 Srednji Dolič, 2508 Snežnik, 2510
Koritnice, 2511 Knežak, 2512 Šembije, 2513 Podstenje,
2514 Mereče, 2515 Ratečevo Brdo, 2516 Kilovče, 2518
Janeževo Brdo, 2519 Ostrožno Brdo, 2520 Prelože, 2521
Čelje, 2522 Smrje, 2523 Topolc, 2525 Ilirska Bistrica,
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2527 Jasen, 2529 Zarečica, 2530 Dobropolje, 2531 Za-
rečje, 2532 Brce, 2533 Zajelšje, 2564 Rjavče, 2565 Pre-
garje, 2566 Gaberk, 2567 Huje, 1545 Bedenj, 1552 Adle-
šiči, 1566 Žuniči, 1553 Bojanci, 1556 Stara Lipa, 1555
Nova Lipa, 1554 Hrast pri Vinici, 1551 Belčji Vrh, 1304
Stojanski Vrh, 1254 Bukovje, 1255 Drenovec, 1295 Loče,
1296 Mihalovec, 1377 Blanca, 1378 Brezovo, 1376 Kla-
dje, 1374 Krajna Brda, 1375 Selce, 1373 Žigrski Vrh, 1614
Slemena, 1615 Podpoljane, 1616 Velike Poljane, 1617 Su-
šje, 1618 Vinice, 1619 Sodražica, 1620 Žimarice, 1838
Litija, 1848 Štanga, 2654 Gozd – Reka, 2016 Blekova vas,
2018 Laze, 2019 Grčarevec, 2693 Log, 1819 Velike Pece,
1822 Muljava, 1821 Vrhe, 1814 Kriška vas, 1791 Žalna,
1790 Slivnica, 1789 Ponova vas, 1794 Račna, 1792 Luče,
1743 Bukovica, 1755 Glince, 1968 Hraše, 1973 Medvode,
1967 Moše, 1747 Polje, 1976 Preska, 1742 Repnje, 1972
Senica, 1748 Skaručna, 1970 Smlednik, 1977 Sora, 1975
Spodnje Pirniče, 1744 Šinkov Turn, 1745 Vesca, 1741 Vodi-
ce, 1969 Zapoge, 1971 Zbilje, 1974 Zgornje Pirniče, 2262
Kal nad Kanalom, 2263 Avče, 2264 Doblar, 2276 Deskle,
2298 Lazna, 2311 Vitovlje, 2312 Osek, 2233 Dolje, 2234
Zatolmin, 2248 Tolmin, 2339 Gorje, 2340 Labinje, 2341
Dolenji Novaki, 2342 Gorenji Novaki, 2343 Planina, 2344
Cerkno, 2348 Reka – Ravne, 1189 Bobovo, 1200 Šmarje
pri Jelšah, 1201 Zadrže, 1242 Kozje, 2635 Rogaška Slati-
na, 2118 Ceklje, 2109 Češnjevek, 2114 Dobrava, 2110
Grad, 2115 Lahovče, 2111 Pšata, 2077 Spodnje Jezersko,
2116 Spodnji Brnik, 2079 Šenturška Gora, 2112 Šmartno,
2080 Štefanja Gora, 2108 Velesovo, 2090 Vojvodin boršt
I, 2091 Vojvodin boršt II, 2113 Zalog in 2076 Zgornje Jezer-
sko se z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digi-
talni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zem-
ljiškega katastra.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 453-00-9/2003
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
EVA 2003-2511-0058

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač l. r.

USTAVNO SODIŠČE
1944. Odločba o razveljavitvi določb 2., 5., 6. in 7.

člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ptuj v delih, ki se
nanašajo na površino zemljišč pod dovodnim
kanalom hidroelektrarne Zlatoličje ter pod
akumulacijskim jezerom in drenažnim jarkom
hidroelektrarne Formin in o zavrženju pobude za
oceno določb 1., 4., 5. in 6. člena odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Ptuj

Ustavno sodišče   je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Maribor, na seji dne 10. aprila 2003

o d l o č i l o:

1. Določbe 2., 5., 6. in 7. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ptuj (Medobčinski
uradni vestnik, št. 10/00) se v delih, ki se nanašajo na
površino zemljišč pod dovodnim kanalom hidroelektrarne
Zlatoličje ter pod akumulacijskim jezerom in drenažnim jar-
kom hidroelektrarne Formin, razveljavijo.

2. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti določb
1., 4., 5. in 6. člena odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 26/90) se
zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica navaja, da se na območju Občine Ptuj

nahajajo vodne površine, ki jih predstavljajo dovodni kanal
hidroelektrarne Zlatoličje ter akumulacijsko jezero in dre-
nažni jarek hidroelektrarne Formin v skupni površini
1,902.383 kvadratnih metrov. Pobudnica izpodbija v izreku
navedene določbe odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Ptuj (v nadaljevanju: spremembe odloka), ki so med postop-
kom pred ustavnim sodiščem  prenehale veljati, ker so do-
ločbe 2., 5., 6. in 7. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča v Občini Ptuj (v nadaljevanju: odlok)
na novo uredile njeno obveznost plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča in jih pobudnica tudi izpodbi-
ja. Pobudnica navaja, da je prepričana, da je bila po izpod-
bijanih določbah sprememb odloka, in je sedaj po izpodbi-
janih določbah odloka, dolžna plačevati nezakonito dajatev
v obliki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za ob-
močja hidroenergetskih objektov SD 1 in SD 2 (za hidroe-
lektrarni Zlatoličje in Formin). Po navedbah pobudnice so
izpodbijane določbe sprememb odloka in odloka v neskla-
dju z 2. in s 50. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ), v neskladju z
zakonom o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in nasl. – v
nadaljevanju: ZV81), v neskladju s strokovnim navodilom o
tem, kateri objekti se štejejo za vodnogospodarske objekte
v splošni in posebni rabi in kateri vodotoki se štejejo za
umetne vodotoke in druge zbiralnike vode (Uradni list SRS,
št. 27/84), v neskladju z odločbo ustavnega sodišča št.
U-I-308/97 z dne 28. 10. 1999 (Uradni list RS, št. 98/99
in OdlUS VIII, 232) in v neskladju s 153. členom ustave, po
katerem morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi
splošni akti v skladu z ustavo.

2. Občina Ptuj   odgovarja, da VI. poglavje prejšnjega
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in
nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84), ki ureja nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča, še velja in zakonodajalec ob-
činam ni naložil uskladitve odlokov. Izpad prihodkov iz na-
slova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča naj bi
povzročil veliko zmanjšanje njenih proračunskih sredstev in
resno ogrozil poslovanje in izvajanje nalog. Nadomestni vir
naj ne bi bil zagotovljen, ker vlada še ni izdala koncesijskega
akta za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Dra-
ve. Ker še ni urejeno lastninjenje vodnih zemljišč, naj tudi ne
bi bilo mogoče predvideti, ali bo občina imela možnost
pridobivati sredstva iz naslova koncesij. Občina pojasnjuje,
da so na podlagi odloka prenehale veljati spremembe odlo-
ka, zato predlaga, da se postopek v tem delu ustavi.

3. Ministrstvo za okolje in prostor pojasnjuje, da je
drenažni jarek hidroelektrarne Formin namenjen njenemu
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obratovanju. Po 2. členu strokovnega navodila naj bi bil
vodnogospodarski objekt oziroma naprava v posebni in ne v
splošni rabi. Drenažni jarek naj bi bil po 54. členu ZV81
vodno in ne stavbno zemljišče.

B) – I
4. Pobudnica kot zavezanka za plačilo nadomestila po

izpodbijanih določbah odloka izkazuje pravni interes. Ustav-
no sodišče  je pobudo v tem delu sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

5. Po petem odstavku 2. člena odloka se za poslovne
površine štejejo med drugim tudi vodna zajetja za pridobiva-
nje električne energije. Po točki B 5. člena odloka spadajo
površine, na katerih so zgrajeni objekti in vodna zajetja za
pridobivanje električne energije, v tretjo cono, kamor po
sedmem odstavku 6. člena odloka sodi površina kanala in
vodnega zajetja, določenega z lokacijskim dovoljenjem.
Odlok v 7. členu določa višino mesečnega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča po posameznih conah tako,
da za tretjo cono znaša 5,78 SIT na kvadratni meter.

6. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
je začel veljati zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1), ki v 5. točki prvega
odstavka 179. člena določa, da je prenehal veljati ZSZ,
vendar ne prva alinea 56. člena v delu, ki ureja podaljšanje
začasne ureditve nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča, kot izhaja iz VI. poglavja ZSZ84. To pomeni, da je
ZUreP-1 institut nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča začasno oziroma prehodno podaljšal. Pri tem ZUreP-1 v
180. členu določa, da se do posebne zakonske ureditve
plačuje nadomestilo le za stavbna zemljišča, ki jih kot taka
določijo predpisi o graditvi objektov (gradbena parcela po
predpisih o graditvi objektov). Zakon o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1) v 218.
členu določa zazidana in nezazidana stavbna zemljišča. Pri
tem so zazidana stavbna zemljišča tista zemljišča, na katerih
so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi
inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne in-
frastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb
in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodar-
ske javne infrastrukture. Energetski zakon (Uradni list RS,
št. 79/99 – EZ) za objekte, namenjene proizvodnji električ-
ne energije, v 57. členu določa le, da so infrastruktura. Ker
so namenjeni proizvodnji električne energije, ki je tržna de-
javnost, je treba pri odgovoru na vprašanje zakonitosti nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v obravnavanem
primeru, upoštevati pravno naravo objektov in zemljišč, ki jih
izpodbijane določbe odloka opredeljujejo kot poslovne po-
vršine.

7. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-308/97, na
katero se sklicuje pobudnica, že razveljavilo določbo občin-
skega predpisa, ki je določala obveznost plačevanja nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v delu, ki se je
nanašal na površino zemljišča pod akumulacijskim jezerom.
ZV81, ki je takrat urejal vodna zemljišča, je namreč v 2.
členu določal, da so vodna zemljišča dobrina splošnega
pomena pod posebnim varstvom. Vodna zemljišča so bila
dobrine v splošni rabi in družbena lastnina. Ker lastninjenje
vodnih zemljišč še ni bilo urejeno in so bila ta zemljišča v
splošni rabi, ni bil opredeljen njihov lastnik, niti upravičenec
do posebne rabe. Ustavno sodišče je odločilo, da je lokalni
skupnosti za izpad prihodka iz naslova nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča pod površino akumulacijskega je-
zera zagotovljen drug vir financiranja, in sicer v obliki deleža

od plačil za koncesijo na vodi kot naravnem viru. Hkrati je
ustavno sodišče   ugotovilo, da bi morala biti poleg koncesi-
je za izkoriščanje energetskega potenciala reke kot narav-
nega vira podeljena koncesija za posebno rabo vodnega
zemljišča kot javnega dobra (četrti odstavek 21. člena zako-
na o varstvu okolja – Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v
nadaljevanju: ZVO), vendar vsebina tega razmerja še ni bila
znana, ker ni bilo urejeno lastninjenje vodnih zemljišč.

8. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
izpodbijane določbe odloka je začel veljati zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02 – v nadaljevanju: ZV). ZV med
stoječe vode šteje tudi vodne zbiralnike, ki so nastali z
zajezitvijo tekočih voda, njihovo ureditvijo ali zaradi drugega
posega v prostor (peti odstavek 10. člena ZV). Za vodna
zemljišča se štejejo tudi zemljišča, ki jih je poplavila voda
zaradi posega v prostor. Vodno zemljišče je lahko v lasti
osebe zasebnega ali javnega prava (četrti in peti odstavek
11. člena ZV). Lastninjenje obstoječih vodnih zemljišč ter
objektov in naprav ureja ZV v posebnem poglavju, ki obsega
določbe od 182. do 185. člena. Na podlagi prvega odstav-
ka 15. člena ZV so vodna zemljišča naravno vodno javno
dobro, katerega pravni režim opredeljuje 21. člen ZV. Na
podlagi citirane določbe ZV lahko naravno vodno javno do-
bro na način in ob pogojih, ki jih določa zakon, uporablja
vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vode, vodni režim in
naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov in ne
omejuje enake pravice drugim (splošna raba). Posebna ra-
ba vodnega dobra je mogoča samo na podlagi vodnega
dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi pogojev splošne rabe,
če bistveno ne omejuje splošne rabe. Vlada določi obmo-
čje, kjer je splošna raba vodnega dobra omejena ali prepo-
vedana, če je to potrebno med drugim zaradi posebne ra-
be, in hkrati predpiše način in pogoje splošne rabe vodnega
dobra na tem območju. Po 37. členu ZV na vodnem in
priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni
dovoljeno posegati v prostor, razen v taksativno naštetih
primerih v nadaljevanju te določbe. ZV v 44. členu ureja
vodne objekte in naprave, med katere sodijo tudi objekt in
naprava ali ureditev, namenjena posebni rabi vodnega do-
bra, zlasti črpališče, jez, odvodni in dovodni kanal ipd.,
vključno z objektom ali napravo, namenjeno njihovemu ne-
posrednemu varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Po
120. členu ZV mora imetnik vodne pravice v primeru, ko je
za izvajanje vodne pravice potrebno tudi vodno, priobalno
ali drugo zemljišče, pa sam ni lastnik tega zemljišča, prido-
biti to zemljišče s pravnim poslom ali pridobiti soglasje la-
stnika tega zemljišča za omejitev njegove lastninske pravice.
Če je lastnik zemljišča država, se šteje, da je pravna ali
fizična oseba s pridobitvijo vodnega dovoljenja ali koncesije
pridobila tudi soglasje za omejitev njene lastninske pravice.

9. Zgoraj navedeno pomeni, da se vodni objekti in
naprave, ki jih v obravnavanem primeru predstavlja dovodni
kanal hidroelektrarne Zlatoličje ter akumulacijsko jezero in
drenažni jarek hidroelektrarne Formin, nahajajo na vodnih
zemljiščih, ki imajo poseben pravni režim, opredeljen v
21. členu ZV. Odmera nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za ta zemljišča, kot to predvideva izpodbijana do-
ločba odloka, je zato v neskladju s citirano določbo ZV. Ker
hkrati ne gre za zemljišča iz 218. člena ZGO-1, je izpodbija-
na določba odloka v neskladju tudi s to določbo ZGO-1.

10. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
izpodbijane določbe odloka razveljavilo. Pri tem je upošte-
valo, da ima občina na podlagi 10. člena uredbe o koncesiji
za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Ura-
dni list RS, št. 26/03) zagotovljen nadomestni vir prihodkov
v obliki deleža od koncesijske dajatve za posebno rabo
vodnega dobra. Hkrati je pobudnica kot koncesionarka na
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njeni podlagi dolžna plačevati koncesijsko dajatev. Občina
bo imela tako z dnem razveljavitve izpodbijanih določb odlo-
ka pravico do nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju hidroelektrarne od površine stavbnih zemljišč, ne
pa tudi od površine vodnih zemljišč.

11. Ker je ustavno sodišče   izpodbijano določbo odlo-
ka, kolikor se nanaša na površino vodnih zemljišč razveljavi-
lo že zaradi ugotovljenih neskladij, ni presojalo še njene
skladnosti s 153. členom ustave.

B) – II
12. S sklepom št. U-I-28/00 z dne 20. 4. 2000 je

ustavno sodišče sprejelo pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijanih določb sprememb odloka, ki so med
postopkom pred ustavnim sodiščem  prenehale veljati.

13. Ker gre za določbe sprememb odloka, ki so na
podlagi izpodbijanih določb odloka med postopkom pred
ustavnim sodiščem  prenehale veljati, lahko ustavno sodi-
šče   o njihovi ustavnosti in zakonitosti odloča samo ob
izpolnjenih pogojih iz 47. člena ZUstS. Eden izmed pogojev
je tudi pravovarstvena potreba pobudnice. Ta obstaja, če bi
se z ugotovitvijo morebitne neustavnosti oziroma nezakoni-
tosti predpisa pobudničin pravni položaj izboljšal. Iz istih
razlogov, zaradi katerih ustavno sodišče   ni odpravilo do-
ločb odloka, temveč jih je razveljavilo, ne bi odpravilo niti
izpodbijanih določb sprememb odloka, če bi ugotovilo nji-
hovo neustavnost ali nezakonitost. Razveljavitev določb spre-
memb odloka bi na podlagi tretjega odstavka 45. člena
ZUstS učinkovala le na primere, v katerih še ni pravnomoč-
no odločeno. Ker pobudnica takšnih primerov ni izkazala,
niso izpolnjeni pogoji iz 47. člena ZUstS. Ustavno sodišče
je zato pobudo v delu, ki se nanaša na določbe sprememb
odloka, ki so med postopkom prenehale veljati, zavrglo.

C)
14. Ustavno sodišče   je sprejelo to odločbo na podla-

gi 25. člena in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi:
namestnik predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in so-
dniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože
Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-28/00-18
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

1945. Odločba o razveljavitvi 10. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Ormož, v delu, ki se nanaša na površino
zemljišč pod odvodnim kanalom hidroelektrarne
Formin

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Maribor, na seji dne 10. aprila 2003

o d l o č i l o:

Člen 10 odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št.
7/99) se v delu, ki se nanaša na površino zemljišča pod
odvodnim kanalom hidroelektrarne Formin, razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica izpodbija 10. člen odloka o nadomestilu

za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ormož (v nadaljeva-
nju: odlok), ki opredeljuje namembnost pridobitnih površin
izven stavb. Območje za energetsko izkoriščanje voda dolo-
ča kot območje stavbnih zemljišč, za katera se plačuje na-
domestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Po navedbah
pobudnice predstavlja to v Občini Ormož v naravi odvodni
kanal hidroelektrarne Formin v skupni površini 357.437 kva-
dratnih metrov zemljišča. Izpodbijana določba odloka naj bi
bila v neskladju z 2. členom zakona o vodah (Uradni list
SRS, št. 38/81 in nasl. – v nadaljevanju: ZV81), ki vse
vodotoke (umetne in naravne) razglaša za dobrine splošne-
ga pomena pod posebnim družbenim varstvom in v naspro-
tju s 54. členom ZV81, ki struge in korita vodotokov in jezer
(naravnih in umetnih) določa za vodna zemljišča. Zakon o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljeva-
nju: ZSZ) v 50. členu določa, da se do ureditve s posebnim
zakonom zemljišča, na katerih je zgrajen vodnogospodarski
objekt, štejejo kot vodna zemljišča, in v 2. členu ZSZ opre-
deljuje zazidana in nezazidana stavbna zemljišča. Izpodbija-
na določba odloka naj bi bila v neskladju tudi s strokovnim
navodilom o tem, kateri objekti se štejejo za vodnogospo-
darske objekte v splošni in posebni rabi in kateri vodotoki se
štejejo za umetne vodotoke in druge zbiralnike vode (Uradni
list SRS, št. 27/84), v katerem je določeno, da so odvodni
in dovodni kanali energetskih objektov vodotoki oziroma
vodnogospodarski objekti. Nejasnost naj bi bila odpravljena
tudi z odločbo ustavnega sodišča št. U-I-308/97 z dne
28. 10. 1999 (Uradni list RS, št. 98/99 in OdlUS VIII,
232). Izpodbijana določba naj bi bila hkrati v nasprotju s
153. členom ustave, po katerem morajo biti vsi podzakon-
ski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo.

2. Občina Ormož odgovora na navedbe pobudnice ni
posredovala.

B)
3. S sklepom št. U-I-26/00 z dne 20. 4. 2000 je

ustavno sodišče sprejelo pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijane določbe odloka.

4. Odlok v 10. členu ureja namembnost ostalih prido-
bitnih površin izven stavbe. Pri tem točkuje površino ener-
getskega izkoriščanja voda tako, da je predmet točkovanja
površina namensko zgrajenega funkcionalnega objekta hi-
droelektrarne Formin in površina akumulacijskega jezera
Ormož (razlika med površino naravnega vodotoka Drave
pred ekspropriacijo akumulacijskega jezera Ormož in seda-
njo površino jezera). Izpodbijana določba odloka te površi-
ne vrednoti: prvo območje je točkovano s 300 točkami in
drugo, tretje ter četrto območje z 240 točkami.

5. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
je začel veljati zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1), ki v 5. točki prvega
odstavka 179. člena določa, da je prenehal veljati ZSZ,
vendar ne prva alinea 56. člena v delu, ki ureja podaljšanje
začasne ureditve nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča, kot izhaja iz VI. poglavja ZSZ84. To pomeni, da je
ZUreP-1 institut nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča začasno oziroma prehodno podaljšal. Pri tem ZUreP-1 v
180. členu določa, da se do posebne zakonske ureditve
plačuje nadomestilo le za stavbna zemljišča, ki jih kot taka
določijo predpisi o graditvi objektov (gradbena parcela po
predpisih o graditvi objektov). Zakon o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1) v
218. členu določa zazidana in nezazidana stavbna zemlji-
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šča. Pri tem so zazidana stavbna zemljišča tista zemljišča,
na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z grad-
njo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture. Energetski zakon (Uradni
list RS, št. 79/99 – EZ) za objekte, namenjene proizvodnji
električne energije, v 57. členu določa le, da so infrastruktu-
ra. Ker so namenjeni proizvodnji električne energije, ki je
tržna dejavnost, je treba pri odgovoru na vprašanje zakoni-
tosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v obrav-
navanem primeru, upoštevati pravno naravo objektov in zem-
ljišč, ki jih izpodbijana določba odloka opredeljuje kot
poslovne površine.

6. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-308/97 z dne
28. 10. 1999, na katero se sklicuje pobudnica, že razvelja-
vilo določbo občinskega predpisa, ki je določala obveznost
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
delu, ki se je nanašal na površino zemljišča pod akumulacij-
skim jezerom. ZV81, ki je takrat urejal vodna zemljišča, je
namreč v 2. členu določal, da so vodna zemljišča dobrina
splošnega pomena pod posebnim varstvom. Vodna zemlji-
šča so bila dobrine v splošni rabi in družbena lastnina. Ker
lastninjenje vodnih zemljišč še ni bilo urejeno in so bila ta
zemljišča v splošni rabi, ni bil opredeljen njihov lastnik, niti
upravičenec do posebne rabe. Ustavno sodišče je odločilo,
da je lokalni skupnosti za izpad prihodka iz naslova nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča pod površino aku-
mulacijskega jezera zagotovljen drug vir financiranja, in si-
cer v obliki deleža od plačil za koncesijo na vodi kot
naravnem viru. Hkrati je ustavno sodišče ugotovilo, da bi
morala biti poleg koncesije za izkoriščanje energetskega
potenciala reke kot naravnega vira podeljena koncesija za
posebno rabo vodnega zemljišča kot javnega dobra (četrti
odstavek 21. člena zakona o varstvu okolja – Uradni list RS,
št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZVO), vendar vsebina
tega razmerja še ni bila znana, ker ni bilo urejeno lastninje-
nje vodnih zemljišč.

7. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
izpodbijane določbe odloka je začel veljati zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02 – v nadaljevanju: ZV). ZV med
stoječe vode šteje tudi vodne zbiralnike, ki so nastali z
zajezitvijo tekočih voda, njihovo ureditvijo ali zaradi drugega
posega v prostor (peti odstavek 10. člena ZV). Za vodna
zemljišča se štejejo tudi zemljišča, ki jih je poplavila voda
zaradi posega v prostor. Vodno zemljišče je lahko v lasti
osebe zasebnega ali javnega prava (četrti in peti odstavek
11. člena ZV). Lastninjenje obstoječih vodnih zemljišč ter
objektov in naprav ureja ZV v posebnem poglavju, ki obsega
določbe od 182. do 185. člena. Na podlagi prvega odstav-
ka 15. člena ZV so vodna zemljišča naravno vodno javno
dobro, katerega pravni režim opredeljuje 21. člen ZV. Na
podlagi citirane določbe ZV lahko naravno vodno javno do-
bro na način in ob pogojih, ki jih določa zakon, uporablja
vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vode, vodni režim in
naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov in ne
omejuje enake pravice drugim (splošna raba). Posebna ra-
ba vodnega dobra je mogoča samo na podlagi vodnega
dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi pogojev splošne rabe,
če bistveno ne omejuje splošne rabe. Vlada določi obmo-
čje, kjer je splošna raba vodnega dobra omejena ali prepo-
vedana, če je to potrebno med drugim zaradi posebne ra-
be, in hkrati predpiše način in pogoje splošne rabe vodnega
dobra na tem območju. Po 37. členu ZV na vodnem in
priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni
dovoljeno posegati v prostor, razen v taksativno naštetih

primerih v nadaljevanju te določbe. ZV v 44. členu ureja
vodne objekte in naprave, med katere sodijo tudi objekt in
naprava ali ureditev, namenjena posebni rabi vodnega do-
bra, zlasti črpališče, jez, odvodni in dovodni kanal ipd.,
vključno z objektom ali napravo, namenjeno njihovemu ne-
posrednemu varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Po
120. členu ZV mora imetnik vodne pravice v primeru, ko je
za izvajanje vodne pravice potrebno tudi vodno, priobalno
ali drugo zemljišče, pa sam ni lastnik tega zemljišča, prido-
biti to zemljišče s pravnim poslom ali pridobiti soglasje la-
stnika tega zemljišča za omejitev njegove lastninske pravice.
Če je lastnik zemljišča država, se šteje, da je pravna ali
fizična oseba s pridobitvijo vodnega dovoljenja ali koncesije
pridobila tudi soglasje za omejitev njene lastninske pravice.

8. Zgoraj navedeno pomeni, da se vodni objekti in
naprave, ki jih v obravnavanem primeru predstavlja odvodni
kanal hidroelektrarne Formin, nahajajo na vodnih zemlji-
ščih, ki imajo poseben pravni režim, opredeljen v 21. členu
ZV. Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za ta zemljišča, kot to predvideva izpodbijana določba odlo-
ka, je zato v neskladju s citirano določbo ZV. Ker hkrati ne
gre za zemljišča iz 218. člena ZGO-1, je izpodbijana določ-
ba odloka v neskladju tudi s to določbo ZGO-1.

9. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
izpodbijano določbo odloka razveljavilo. Pri tem je upošte-
valo, da ima občina na podlagi 10. člena uredbe o koncesiji
za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Ura-
dni list RS, št. 26/03) zagotovljen nadomestni vir prihodkov
v obliki deleža od koncesijske dajatve za posebno rabo
vodnega dobra. Hkrati je pobudnica kot koncesionarka na
njeni podlagi dolžna plačevati koncesijsko dajatev. Občina
bo imela tako z dnem razveljavitve izpodbijane določbe odlo-
ka pravico do nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju hidroelektrarne od površine stavbnih zemljišč, ne
pa tudi od površine vodnih zemljišč.

10. Ker je ustavno sodišče izpodbijano določbo odlo-
ka, kolikor se nanaša na površino vodnih zemljišč razveljavi-
lo že zaradi ugotovljenih neskladij, ni presojalo še njene
skladnosti s 153. členom ustave.

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

tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: namestnik
predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki
dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-26/00-11
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

1946. Odločba o razveljavitvi 8. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Mestni občini Maribor, v delu, ki se nanaša na
površino zemljišč pod dovodnim kanalom
hidroelektrarne Zlatoličje

Ustavno sodišče   je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Maribor, na seji dne 10. aprila 2003
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o d l o č i l o:

Člen 8 odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zem-
ljišč v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik,
št. 4/92) se v delu, ki se nanaša na površino zemljišč pod
odvodnim kanalom hidroelektrarne Zlatoličje, razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica navaja, da ima na območju Občine Mi-

klavž na Dravskem polju hidroelektrarno Zlatoličje. Izpodbija
8. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Mestni občini Maribor (v nadaljevanju: odlok), ki se po statu-
tu Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni
vestnik, št. 10/99) uporablja do sprejema njenih splošnih
aktov. Pobudnica navaja, da je po izpodbijani določbi odlo-
ka dolžna plačevati nezakonito dajatev. Odlok naj bi namreč
v 8. členu štel dovodni kanal hidroelektrarne Zlatoličje v
površini 323.137 kvadratnih metrov za zazidano stavbno
zemljišče, kot da je to poslovni prostor za proizvodnjo elek-
trične energije. Izpodbijana določba odloka naj bi bila v tem
delu v neskladju z 2. in s 50. členom zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ),
v neskladju z zakonom o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81
in nasl. – v nadaljevanju: ZV81), v neskladju s strokovnim
navodilom o tem, kateri objekti se štejejo za vodnogospo-
darske objekte v splošni in posebni rabi in kateri vodotoki se
štejejo za umetne vodotoke in druge zbiralnike vode (Uradni
list SRS, št. 27/84), v neskladju z odločbo ustavnega sodi-
šča št. U-I-308/97 z dne 28. 10. 1999 (Uradni list RS, št.
98/99 in OdlUS VIII, 232) in v neskladju s 153. členom
ustave, po katerem morajo biti zakoni, podzakonski predpisi
in drugi splošni akti v skladu z ustavo.

2. Občina Miklavž na Dravskem polju   odgovarja, da
58. člen prejšnjega zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84) dopušča,
da se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
na območju naselij mestnega značaja, kot je Občina Mi-
klavž. Preko nje vodi energetski kanal SD1. Po 60. členu
ZSZ84 naj bi se nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
plačevalo od poslovnih površin zgradb. Občina naj bi imela
možnost, da določi kot poslovne površine tudi površine zem-
ljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti. Kanal SD1 naj bi
v naravi predstavljal gradbeni objekt, ki ga ni mogoče enači-
ti z akumulacijskim jezerom in za katerega so bila izdana vsa
potrebna dovoljenja. Funkcionalno naj bi bil povezan s hi-
droelektrarno Zlatoličje, ker ta ne more obratovati brez nje-
ga. Kanal SD1 naj bi naselje Miklavž delil na dva dela in zato
ovira njegov skladen urbanistični razvoj ter občini povzroča
velike stroške, saj mora pri ureditvi kanalizacije graditi raz-
bremenilnike, zadrževalnike in prečrpališča. Občina doda-
ja, da je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča njen
najpomembnejši vir prihodkov.

3. Pojasnila je posredovala Mestna občina Maribor.
Navaja, da Občina Miklavž na Dravskem polju na podlagi
126. člena statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (Me-
dobčinski uradni vestnik, št. 10/99 in nasl. – v nadaljeva-
nju: statut) uporablja do sprejema svojih predpisov splošne
akte Mestne občine Maribor. Ob sprejemu izpodbijane do-
ločbe odloka naj bi ustavno sodišče v odločbi št. U-I-40/91
z dne 2. 4. 1992 (Uradni list RS, št. 22/92 in OdlUS I, 22)
sprejelo stališče, da so zemljišča, na katerih so zgrajeni
hidroenergetski objekti, vključno s površino zemljišča pod
akumulacijskimi jezeri, stavbna zemljišča. Kasneje naj bi
50. člen ZSZ ta zemljišča opredelil kot vodna zemljišča in

ustavno sodišče   je v odločbi št. U-I-308/97 z dne 18. 10.
1999 odločilo, da se nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča na območju hidroelektrarn plačuje od površine
stavbnih zemljišč in ne tudi od površine vodnih zemljišč.

B)
4. S sklepom št. U-I-25/00 z dne 20. 4. 2000 je

ustavno sodišče sprejelo pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijane določbe odloka.

5. Občina Miklavž na Dravskem polju na podlagi
126. člena statuta (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/99 in
nasl.) uporablja splošne akte Mestne občine Maribor do
sprejema svojih splošnih aktov. Odlok v 8. členu glede vrste
dejavnosti oziroma namena uporabe razvršča zazidana stav-
bna zemljišča, med katera sodijo tudi zemljišča za poslovne
namene proizvodnje električne energije.

6. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
je začel veljati zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1), ki v 5. točki prvega
odstavka 179. člena določa, da je prenehal veljati ZSZ,
vendar ne prva alinea 56. člena v delu, ki ureja podaljšanje
začasne ureditve nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča, kot izhaja iz VI. poglavja ZSZ84. To pomeni, da je
ZUreP-1 institut nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča začasno oziroma prehodno podaljšal. Pri tem ZUreP-1 v
180. členu določa, da se do posebne zakonske ureditve
plačuje nadomestilo le za stavbna zemljišča, ki jih kot taka
določijo predpisi o graditvi objektov (gradbena parcela po
predpisih o graditvi objektov). Zakon o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1) v
218. členu določa zazidana in nezazidana stavbna zemlji-
šča. Pri tem so zazidana stavbna zemljišča tista zemljišča,
na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z grad-
njo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture. Energetski zakon (Uradni
list RS, št. 79/99 – EZ) za objekte, namenjene proizvodnji
električne energije, v 57. členu določa le, da so infrastruktu-
ra. Ker so namenjeni proizvodnji električne energije, ki je
tržna dejavnost, je treba pri odgovoru na vprašanje zakoni-
tosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v obrav-
navanem primeru upoštevati pravno naravo objektov in zem-
ljišč, ki jih izpodbijana določba odloka opredeljuje kot
poslovne površine.

7. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-308/97 z dne
28. 10. 1999, na katero se sklicuje pobudnica, že razvelja-
vilo določbo občinskega predpisa, ki je določala obveznost
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
delu, ki se je nanašal na površino zemljišča pod akumulacij-
skim jezerom. ZV81, ki je takrat urejal vodna zemljišča, je
namreč v 2. členu določal, da so vodna zemljišča dobrina
splošnega pomena pod posebnim varstvom. Vodna zemlji-
šča so bila dobrine v splošni rabi in družbena lastnina. Ker
lastninjenje vodnih zemljišč še ni bilo urejeno in so bila ta
zemljišča v splošni rabi, ni bil opredeljen njihov lastnik, niti
upravičenec do posebne rabe. Ustavno sodišče je odločilo,
da je lokalni skupnosti za izpad prihodka iz naslova nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča pod površino aku-
mulacijskega jezera zagotovljen drug vir financiranja, in si-
cer v obliki deleža od plačil za koncesijo na vodi kot
naravnem viru. Hkrati je ustavno sodišče ugotovilo, da bi
morala biti poleg koncesije za izkoriščanje energetskega
potenciala reke kot naravnega vira podeljena koncesija za
posebno rabo vodnega zemljišča kot javnega dobra (četrti
odstavek 21. člena zakona o varstvu okolja – Uradni list RS,
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št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZVO), vendar vsebina
tega razmerja še ni bila znana, ker ni bilo urejeno lastninje-
nje vodnih zemljišč.

8. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
izpodbijane določbe odloka je začel veljati zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02 – v nadaljevanju: ZV). ZV med
stoječe vode šteje tudi vodne zbiralnike, ki so nastali z
zajezitvijo tekočih voda, njihovo ureditvijo ali zaradi drugega
posega v prostor (peti odstavek 10. člena ZV). Za vodna
zemljišča se štejejo tudi zemljišča, ki jih je poplavila voda
zaradi posega v prostor. Vodno zemljišče je lahko v lasti
osebe zasebnega ali javnega prava (četrti in peti odstavek
11. člena ZV). Lastninjenje obstoječih vodnih zemljišč ter
objektov in naprav ureja ZV v posebnem poglavju, ki obsega
določbe od 182. do 185. člena. Na podlagi prvega odstav-
ka 15. člena ZV so vodna zemljišča naravno vodno javno
dobro, katerega pravni režim opredeljuje 21. člen ZV. Na
podlagi citirane določbe ZV lahko naravno vodno javno do-
bro na način in ob pogojih, ki jih določa zakon, uporablja
vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vode, vodni režim in
naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov in ne
omejuje enake pravice drugim (splošna raba). Posebna ra-
ba vodnega dobra je mogoča samo na podlagi vodnega
dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi pogojev splošne rabe,
če bistveno ne omejuje splošne rabe. Vlada določi obmo-
čje, kjer je splošna raba vodnega dobra omejena ali prepo-
vedana, če je to potrebno med drugim zaradi posebne ra-
be, in hkrati predpiše način in pogoje splošne rabe vodnega
dobra na tem območju. Po 37. členu ZV na vodnem in
priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni
dovoljeno posegati v prostor, razen v taksativno naštetih
primerih v nadaljevanju te določbe. ZV v 44. členu ureja
vodne objekte in naprave, med katere sodijo tudi objekt in
naprava ali ureditev, namenjena posebni rabi vodnega do-
bra, zlasti črpališče, jez, odvodni in dovodni kanal ipd.,
vključno z objektom ali napravo, namenjeno njihovemu ne-
posrednemu varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Po
120. členu ZV mora imetnik vodne pravice v primeru, ko je
za izvajanje vodne pravice potrebno tudi vodno, priobalno
ali drugo zemljišče, pa sam ni lastnik tega zemljišča, prido-
biti to zemljišče s pravnim poslom ali pridobiti soglasje la-
stnika tega zemljišča za omejitev njegove lastninske pravice.
Če je lastnik zemljišča država, se šteje, da je pravna ali
fizična oseba s pridobitvijo vodnega dovoljenja ali koncesije
pridobila tudi soglasje za omejitev njene lastninske pravice.

9. Zgoraj navedeno pomeni, da se vodni objekti in
naprave, ki jih v obravnavanem primeru predstavlja dovodni
kanal hidroelektrarne Zlatoličje, nahajajo na vodnih zemlji-
ščih, ki imajo poseben pravni režim, opredeljen v 21. členu
ZV. Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za ta zemljišča, kot to predvideva izpodbijana določba odlo-
ka, je zato v neskladju s citirano določbo ZV. Ker hkrati ne
gre za zemljišča iz 218. člena ZGO-1, je izpodbijana določ-
ba odloka v neskladju tudi s to določbo ZGO-1.

10. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
izpodbijano določbo odloka razveljavilo. Pri tem je upošte-
valo, da ima občina na podlagi 10. člena uredbe o koncesiji
za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Ura-
dni list RS, št. 26/03) zagotovljen nadomestni vir prihodkov
v obliki deleža od koncesijske dajatve za posebno rabo
vodnega dobra. Hkrati je pobudnica kot koncesionarka na
njeni podlagi dolžna plačevati koncesijsko dajatev. Občina
bo imela tako z dnem razveljavitve izpodbijane določbe odlo-
ka pravico do nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju hidroelektrarne od površine stavbnih zemljišč, ne
pa tudi od površine vodnih zemljišč.

11. Ker je ustavno sodišče izpodbijano določbo odlo-
ka, kolikor se nanaša na površino vodnih zemljišč razveljavi-
lo že zaradi ugotovljenih neskladij, ni presojalo še njene
skladnosti s 153. členom ustave.

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

tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: namestnik
predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki
dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-25/00-20
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

1947. Odločba o razveljavitvi 2. člena in 8. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Gorišnica v delih, ki se
nanašata na površino zemljišč pod dovodnim in
odvodnim kanalom hidroelektrarne Formin in o
zavrženju pobude za oceno 1., 4., 5. in 6. člena
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Ptuj

Ustavno sodišče   je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Maribor, na seji dne 10. aprila 2003

o d l o č i l o:

1. Določbi 2. in 8. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica (Uradni list
RS, št. 101/00 in 116/00) se v delih, ki se nanašata na
površino zemljišč pod dovodnim in odvodnim kanalom hi-
droelektrarne Formin, razveljavita.

2. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti določb
1., 4., 5. in 6. člena odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 26/90) se
zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Po navedbah pobudnice se na območju Občine

Gorišnica nahajajo vodne površine, ki jih predstavljata dovo-
dni in odvodni kanal hidroelektrarne Formin v skupni površi-
ni 736.209 kvadratnih metrov. Pobudnica izpodbija v izreku
navedene določbe odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Ptuj (v nadaljevanju: spremembe odloka), ki so med postop-
kom pred ustavnim sodiščem  prenehale veljati. Izpodbija
tudi določbi 2. in 8. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica (v nadaljevanju:
odlok), ki sta na novo uredili njeno obveznost plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pobudnica
navaja, da je prepričana, da je bila po izpodbijanih določbah
sprememb odloka in je sedaj po izpodbijanih določbah odlo-
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ka dolžna plačevati nezakonito dajatev v obliki nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje hidroenerget-
skih objektov SD 1 in SD 2 (za hidroelektrarni Zlatoličje in
Formin). Po navedbah pobudnice so izpodbijane določbe
sprememb odloka in izpodbijane določbe odloka v neskla-
dju z 2. in s 50. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ), v neskladju z
zakonom o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in nasl. – v
nadaljevanju: ZV81), v neskladju s strokovnim navodilom o
tem, kateri objekti se štejejo za vodnogospodarske objekte
v splošni in posebni rabi in kateri vodotoki se štejejo za
umetne vodotoke in druge zbiralnike vode (Uradni list SRS,
št. 27/84), v neskladju z odločbo ustavnega sodišča št.
U-I-308/97 z dne 28. 10. 1999 (Uradni list RS, št. 98/99
in OdlUS VIII, 232) in v neskladju s 153. členom ustave, po
katerem morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi
splošni akti v skladu z ustavo.

2. Občina Gorišnica   odgovarja, da nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča predstavlja znaten vir njenega
proračuna, zato ukinitev tega vira onemogoča njeno poslo-
vanje. Zaradi gradnje kanala za hidroelektrarno Formin naj
bi izgubila veliko površino nezazidanih stavbnih zemljišč.
Dokler občini ni zagotovljen nadomestni vir prihodkov iz
naslova koncesijske dajatve, naj bi morebitna razveljavitev
odloka v izpodbijanem delu povzročila njeno nezmožnost
izvajati naloge, ki izhajajo iz ustave in zakonov.

B) – I
3. Pobudnica kot zavezanka za plačilo nadomestila po

izpodbijanih določbah odloka izkazuje pravni interes. Ustav-
no sodišče je pobudo v tem delu sprejelo in glede na izpol-
njene pogoje po četrtem odstavku 26. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Po četrtem odstavku 2. člena odloka se kot površi-
ne izven stavb štejejo tudi površine, namenjene energetske-
mu izkoriščanju vod, in vse ostale zunanje površine, na
katerih se opravlja poslovna dejavnost ali pa so del tehnolo-
škega procesa. Po 8. členu odloka se pri površini energet-
skega izkoriščanja voda točkuje celotna površina hidroener-
getskega objekta SD2 (hidroelektrarna Formin z dovodnim
in odvodnim kanalom). Površine, namenjene energetskemu
izkoriščanju voda, se tako točkujejo z določenim številom
točk.

5. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
je začel veljati zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 – v nadaljevanju ZUreP-1), ki v 5. točki prvega
odstavka 179. člena določa, da je prenehal veljati ZSZ,
vendar ne prva alinea 56. člena v delu, ki ureja podaljšanje
začasne ureditve nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča, kot izhaja iz VI. poglavja ZSZ84. To pomeni, da je
ZUreP-1 institut nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča začasno oziroma prehodno podaljšal. Pri tem ZUreP-1 v
180. členu določa, da se do posebne zakonske ureditve
plačuje nadomestilo le za stavbna zemljišča, ki jih kot taka
določijo predpisi o graditvi objektov (gradbena parcela po
predpisih o graditvi objektov). Zakon o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1) v
218. členu določa zazidana in nezazidana stavbna zemlji-
šča. Pri tem so zazidana stavbna zemljišča tista zemljišča,
na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z grad-
njo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture. Energetski zakon (Uradni
list RS, št. 79/99 – EZ) za objekte, namenjene proizvodnji

električne energije, v 57. členu določa le, da so infrastruktu-
ra. Ker so namenjeni proizvodnji električne energije, ki je
tržna dejavnost, je treba pri odgovoru na vprašanje zakoni-
tosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v obrav-
navanem primeru, upoštevati pravno naravo objektov in zem-
ljišč, ki jih izpodbijani določbi odloka opredeljujeta kot
poslovne površine.

6. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-308/97, na
katero se sklicuje pobudnica, že razveljavilo določbo občin-
skega predpisa, ki je določala obveznost plačevanja nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v delu, ki se je
nanašal na površino zemljišča pod akumulacijskim jezerom.
ZV81, ki je takrat urejal vodna zemljišča, je namreč v 2.
členu določal, da so vodna zemljišča dobrina splošnega
pomena pod posebnim varstvom. Vodna zemljišča so bila
dobrine v splošni rabi in družbena lastnina. Ker lastninjenje
vodnih zemljišč še ni bilo urejeno in so bila ta zemljišča v
splošni rabi, ni bil opredeljen njihov lastnik, niti upravičenec
do posebne rabe. Ustavno sodišče je odločilo, da je lokalni
skupnosti za izpad prihodka iz naslova nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča pod površino akumulacijskega je-
zera zagotovljen drug vir financiranja, in sicer v obliki deleža
od plačil za koncesijo na vodi kot naravnem viru. Hkrati je
ustavno sodišče ugotovilo, da bi morala biti poleg koncesije
za izkoriščanje energetskega potenciala reke kot naravnega
vira podeljena koncesija za posebno rabo vodnega zemlji-
šča kot javnega dobra (četrti odstavek 21. člena zakona o
varstvu okolja – Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v
nadaljevanju: ZVO), vendar vsebina tega razmerja še ni bila
znana, ker ni bilo urejeno lastninjenje vodnih zemljišč.

7. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
izpodbijane določbe odloka je začel veljati zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02 – v nadaljevanju: ZV). ZV med
stoječe vode šteje tudi vodne zbiralnike, ki so nastali z
zajezitvijo tekočih voda, njihovo ureditvijo ali zaradi drugega
posega v prostor (peti odstavek 10. člena ZV). Za vodna
zemljišča se štejejo tudi zemljišča, ki jih je poplavila voda
zaradi posega v prostor. Vodno zemljišče je lahko v lasti
osebe zasebnega ali javnega prava (četrti in peti odstavek
11. člena ZV). Lastninjenje obstoječih vodnih zemljišč ter
objektov in naprav ureja ZV v posebnem poglavju, ki obsega
določbe od 182. do 185. člena. Na podlagi prvega odstav-
ka 15. člena ZV so vodna zemljišča naravno vodno javno
dobro, katerega pravni režim opredeljuje 21. člen ZV. Na
podlagi citirane določbe ZV lahko naravno vodno javno do-
bro na način in ob pogojih, ki jih določa zakon, uporablja
vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vode, vodni režim in
naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov in ne
omejuje enake pravice drugim (splošna raba). Posebna ra-
ba vodnega dobra je mogoča samo na podlagi vodnega
dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi pogojev splošne rabe,
če bistveno ne omejuje splošne rabe. Vlada določi obmo-
čje, kjer je splošna raba vodnega dobra omejena ali prepo-
vedana, če je to potrebno med drugim zaradi posebne ra-
be, in hkrati predpiše način in pogoje splošne rabe vodnega
dobra na tem območju. Po 37. členu ZV na vodnem in
priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni
dovoljeno posegati v prostor, razen v taksativno naštetih
primerih v nadaljevanju te določbe. ZV v 44. členu ureja
vodne objekte in naprave, med katere sodijo tudi objekt in
naprava ali ureditev, namenjena posebni rabi vodnega do-
bra, zlasti črpališče, jez, odvodni in dovodni kanal ipd.,
vključno z objektom ali napravo, namenjeno njihovemu ne-
posrednemu varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Po
120. členu ZV mora imetnik vodne pravice v primeru, ko je
za izvajanje vodne pravice potrebno tudi vodno, priobalno
ali drugo zemljišče, pa sam ni lastnik tega zemljišča, prido-
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biti to zemljišče s pravnim poslom ali pridobiti soglasje la-
stnika tega zemljišča za omejitev njegove lastninske pravice.
Če je lastnik zemljišča država, se šteje, da je pravna ali
fizična oseba s pridobitvijo vodnega dovoljenja ali koncesije
pridobila tudi soglasje za omejitev njene lastninske pravice.

8. Zgoraj navedeno pomeni, da se vodni objekti in
naprave, ki jih v obravnavanem primeru predstavlja dovodni
in odvodni kanal hidroelektrarne Formin, nahajajo na vodnih
zemljiščih, ki imajo poseben pravni režim, opredeljen v
21. členu ZV. Odmera nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za ta zemljišča, kot to predvideva izpodbijana do-
ločba odloka, je zato v neskladju s citirano določbo ZV. Ker
hkrati ne gre za zemljišča iz 218. člena ZGO-1, je izpodbija-
na določba odloka v neskladju tudi s to določbo ZGO-1.

9. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
izpodbijani določbi odloka razveljavilo. Pri tem je upošteva-
lo, da ima občina na podlagi 10. člena uredbe o koncesiji
za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Ura-
dni list RS, št. 26/03) zagotovljen nadomestni vir prihodkov
v obliki deleža od koncesijske dajatve za posebno rabo
vodnega dobra. Hkrati je pobudnica kot koncesionarka na
njeni podlagi dolžna plačevati koncesijsko dajatev. Občina
bo imela tako z dnem razveljavitve izpodbijanih določb odlo-
ka pravico do nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju hidroelektrarne od površine stavbnih zemljišč, ne
pa tudi od površine vodnih zemljišč.

10. Ker je ustavno sodišče   izpodbijano določbo odlo-
ka, kolikor se nanaša na površino vodnih zemljišč razveljavi-
lo že zaradi ugotovljenih neskladij, ni presojalo še njene
skladnosti s 153. členom ustave.

B) – II
11. S sklepom št. U-I-29/00 z dne 20. 4. 2000 je

ustavno sodišče sprejelo pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijanih določb sprememb odloka, ki so med
postopkom pred ustavnim sodiščem  prenehale veljati.

12. Ker gre za določbe sprememb odloka, ki so na
podlagi izpodbijanih določb odloka med postopkom pred
ustavnim sodiščem  prenehale veljati, lahko ustavno sodi-
šče   o njihovi ustavnosti in zakonitosti odloča samo ob
izpolnjenih pogojih iz 47. člena ZUstS. Eden izmed pogojev
je tudi pravovarstvena potreba pobudnice. Ta obstaja, če bi
se z ugotovitvijo morebitne neustavnosti oziroma nezakoni-
tosti predpisa pobudničin pravni položaj izboljšal. Iz istih
razlogov, zaradi katerih ustavno sodišče ni odpravilo določb
odloka, temveč jih je razveljavilo, ne bi odpravilo niti izpod-
bijanih določb sprememb odloka, če bi ugotovilo njihovo
neustavnost ali nezakonitost. Razveljavitev določb sprememb
odloka bi na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS
učinkovala le na primere, v katerih še ni pravnomočno odlo-
čeno. Ker pobudnica takšnih primerov ni izkazala, niso iz-
polnjeni pogoji iz 47. člena ZUstS. Ustavno sodišče je zato
pobudo v delu, ki se nanaša na določbe sprememb odloka,
ki so med postopkom prenehale veljati, zavrglo.

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

25. člena in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi:
namestnik predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in so-
dniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože
Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-29/00-17
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

1948. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 2.
člena, 8. člena in 10. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Starše v delih, ki se nanaša na površino
zemljišč pod odvodnim in dovodnim kanalom
hidroelektrarne Zlatoličje

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Maribor, na seji dne 10. aprila 2003

o d l o č i lo:

Tretji odstavek 2. člena ter 8. in 10. člen odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Starše
(Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.
22/97 in 24/98) se v delih, ki se nanašajo na površino
zemljišč pod odvodnim in dovodnim kanalom hidroelektrar-
ne Zlatoličje, razveljavijo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica izpodbija v izreku navedene določbe

odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Starše (v nadaljevanju: odlok). Po tretjem odstavku 2. člena
odloka naj bi se vodna zajetja za pridobivanje električne
energije štela kot poslovne površine. V Občini Starše naj bi
to predstavljalo odvodni in dovodni kanal za hidroelektrarno
Zlatoličje v izmeri 814.956 kvadratnih metrov zemljišča. Po
navedbah pobudnice je opredelitev vodnih zajetij kot stav-
bnih zemljišč v neskladju z 2. in s 50. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljeva-
nju: ZSZ), v neskladju z zakonom o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81 in nasl. – v nadaljevanju: ZV81), v neskladju s
strokovnim navodilom o tem, kateri objekti se štejejo za
vodnogospodarske objekte v splošni in posebni rabi in kate-
ri vodotoki se štejejo za umetne vodotoke in druge zbiralni-
ke vode (Uradni list SRS, št. 27/84), v neskladju z odločbo
ustavnega sodišča št. U-I-308/97 z dne 28. 10. 1999 (Ura-
dni list RS, št. 98/99 in OdlUS VIII, 232) in v neskladju s
153. členom ustave, po katerem morajo biti zakoni, podza-
konski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo.

2. Občina Starše   odgovarja, da nadomestilo za upo-
rabo stavbnega zemljišča predstavlja znaten vir njenega pro-
računa, zato bi ukinitev tega vira onemogočila njeno poslo-
vanje.

B)
3. S sklepom št. U-I-27/00 z dne 20. 4. 2000 je

ustavno sodišče sprejelo pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijanih določb odloka.

4. Po tretjem odstavku 2. člena odloka se za poslovne
površine štejejo med drugim tudi vodna zajetja za pridobiva-
nje električne energije. Po 8. členu odloka so zazidana
stavbna zemljišča glede na vrsto dejavnosti oziroma namen
uporabe razvrščena tudi na stavbna zemljišča za poslovne
namene ostalih dejavnosti (proizvodnja in distribucija elek-
trične energije in zemeljskega plina itd.). Na podlagi 10.
člena odloka se za proizvodnjo in distribucijo električne
energije ter zemeljskega plina določi 175 dodatnih točk za
vrednotenje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
zaradi izjemnih ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v
gospodarskih dejavnostih.

5. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
je začel veljati zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
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110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1), ki v 5. točki prvega
odstavka 179. člena določa, da je prenehal veljati ZSZ,
vendar ne prva alinea 56. člena v delu, ki ureja podaljšanje
začasne ureditve nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča, kot izhaja iz VI. poglavja ZSZ84. To pomeni, da je
ZUreP-1 institut nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča začasno oziroma prehodno podaljšal. Pri tem ZUreP-1 v
180. členu določa, da se do posebne zakonske ureditve
plačuje nadomestilo le za stavbna zemljišča, ki jih kot taka
določijo predpisi o graditvi objektov (gradbena parcela po
predpisih o graditvi objektov). Zakon o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1) v 218. čle-
nu določa zazidana in nezazidana stavbna zemljišča. Pri tem
so zazidana stavbna zemljišča tista zemljišča, na katerih so
gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inže-
nirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infras-
trukture, in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi do-
končnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture. Energetski zakon (Uradni list RS, št.
79/99 – EZ) za objekte, namenjene proizvodnji električne
energije, v 57. členu določa le, da so infrastruktura. Ker so
namenjeni proizvodnji električne energije, ki je tržna dejav-
nost, je treba pri odgovoru na vprašanje zakonitosti nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v obravnavanem
primeru, upoštevati pravno naravo objektov in zemljišč, ki jih
izpodbijane določbe odloka opredeljujejo kot poslovne po-
vršine.

6. Ustavno sodišče   je z odločbo št. U-I-308/97 z dne
28. 10. 1999, na katero se sklicuje pobudnica, že razvelja-
vilo določbo občinskega predpisa, ki je določala obveznost
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
delu, ki se je nanašal na površino zemljišča pod akumulacij-
skim jezerom. ZV81, ki je takrat urejal vodna zemljišča, je
namreč v 2. členu določal, da so vodna zemljišča dobrina
splošnega pomena pod posebnim varstvom. Vodna zemlji-
šča so bila dobrine v splošni rabi in družbena lastnina. Ker
lastninjenje vodnih zemljišč še ni bilo urejeno in so bila ta
zemljišča v splošni rabi, ni bil opredeljen njihov lastnik, niti
upravičenec do posebne rabe. Ustavno sodišče je odločilo,
da je lokalni skupnosti za izpad prihodka iz naslova nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča pod površino aku-
mulacijskega jezera zagotovljen drug vir financiranja, in si-
cer v obliki deleža od plačil za koncesijo na vodi kot
naravnem viru. Hkrati je ustavno sodišče ugotovilo, da bi
morala biti poleg koncesije za izkoriščanje energetskega
potenciala reke kot naravnega vira podeljena koncesija za
posebno rabo vodnega zemljišča kot javnega dobra (četrti
odstavek 21. člena zakona o varstvu okolja – Uradni list RS,
št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZVO), vendar vsebina
tega razmerja še ni bila znana, ker ni bilo urejeno lastninje-
nje vodnih zemljišč.

7. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
izpodbijane določbe odloka je začel veljati zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02 – v nadaljevanju: ZV). ZV med
stoječe vode šteje tudi vodne zbiralnike, ki so nastali z
zajezitvijo tekočih voda, njihovo ureditvijo ali zaradi drugega
posega v prostor (peti odstavek 10. člena ZV). Za vodna
zemljišča se štejejo tudi zemljišča, ki jih je poplavila voda
zaradi posega v prostor. Vodno zemljišče je lahko v lasti
osebe zasebnega ali javnega prava (četrti in peti odstavek
11. člena ZV). Lastninjenje obstoječih vodnih zemljišč ter
objektov in naprav ureja ZV v posebnem poglavju, ki obsega
določbe od 182. do 185. člena. Na podlagi prvega odstav-
ka 15. člena ZV so vodna zemljišča naravno vodno javno
dobro, katerega pravni režim opredeljuje 21. člen ZV. Na
podlagi citirane določbe ZV lahko naravno vodno javno do-

bro na način in ob pogojih, ki jih določa zakon, uporablja
vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vode, vodni režim in
naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov in ne
omejuje enake pravice drugim (splošna raba). Posebna ra-
ba vodnega dobra je mogoča samo na podlagi vodnega
dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi pogojev splošne rabe,
če bistveno ne omejuje splošne rabe. Vlada določi obmo-
čje, kjer je splošna raba vodnega dobra omejena ali prepo-
vedana, če je to potrebno med drugim zaradi posebne ra-
be, in hkrati predpiše način in pogoje splošne rabe vodnega
dobra na tem območju. Po 37. členu ZV na vodnem in
priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni
dovoljeno posegati v prostor, razen v taksativno naštetih
primerih v nadaljevanju te določbe. ZV v 44. členu ureja
vodne objekte in naprave, med katere sodijo tudi objekt in
naprava ali ureditev, namenjena posebni rabi vodnega do-
bra, zlasti črpališče, jez, odvodni in dovodni kanal ipd.,
vključno z objektom ali napravo, namenjeno njihovemu ne-
posrednemu varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Po
120. členu ZV mora imetnik vodne pravice v primeru, ko je
za izvajanje vodne pravice potrebno tudi vodno, priobalno
ali drugo zemljišče, pa sam ni lastnik tega zemljišča, prido-
biti to zemljišče s pravnim poslom ali pridobiti soglasje la-
stnika tega zemljišča za omejitev njegove lastninske pravice.
Če je lastnik zemljišča država, se šteje, da je pravna ali
fizična oseba s pridobitvijo vodnega dovoljenja ali koncesije
pridobila tudi soglasje za omejitev njene lastninske pravice.

8. Zgoraj navedeno pomeni, da se vodni objekti in
naprave, ki jih v obravnavanem primeru predstavlja odvodni
in dovodni kanal hidroelektrarne Zlatoličje, nahajajo na vo-
dnih zemljiščih, ki imajo poseben pravni režim, opredeljen v
21. členu ZV. Odmera nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za ta zemljišča, kot to predvideva izpodbijana do-
ločba odloka, je zato v neskladju s citirano določbo ZV. Ker
hkrati ne gre za zemljišča iz 218. člena ZGO-1, je izpodbija-
na določba odloka v neskladju tudi s to določbo ZGO-1.

9. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
izpodbijane določbe odloka razveljavilo. Pri tem je upošte-
valo, da ima občina na podlagi 10. člena uredbe o koncesiji
za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Ura-
dni list RS, št. 26/03) zagotovljen nadomestni vir prihodkov
v obliki deleža od koncesijske dajatve za posebno rabo
vodnega dobra. Hkrati je pobudnica kot koncesionarka na
njeni podlagi dolžna plačevati koncesijsko dajatev. Občina
bo imela tako z dnem razveljavitve izpodbijanih določb odlo-
ka pravico do nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju hidroelektrarne od površine stavbnih zemljišč, ne
pa tudi od površine vodnih zemljišč.

10. Ker je ustavno sodišče izpodbijano določbo odlo-
ka, kolikor se nanaša na površino vodnih zemljišč razveljavi-
lo že zaradi ugotovljenih neskladij, ni presojalo še njene
skladnosti s 153. členom ustave.

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

tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: namestnik
predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki
dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-27/00-14
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.
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1949. Odločba o razveljavitvi 2., 7., 9. in 10. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v delih, ki se nanašajo na površino
zemljišč pod dovodnim kanalom, pod
akumulacijskim jezerom in pod drenažnim
jarkom hidroelektrarne Formin in o zavrženju
pobude za oceno določb 1., 4., 5. in 6. člena
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Ptuj

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Maribor, na seji dne 10. aprila 2003

o d l o č i l o:

1. Določbe 2., 7., 9. in 10. člena odloka o nadomesti-
lu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci (Ura-
dni list RS, št. 123/00 in 93/01) se v delih, ki se nanašajo
na površino zemljišč pod dovodnim kanalom, pod akumula-
cijskih jezerom in pod drenažnim jarkom hidroelektrarne
Formin, razveljavijo.

2. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti določb
1., 4., 5. in 6. člena odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 26/90) se
zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica navaja, da se na območju Občine Mar-

kovci nahajajo vodne površine, ki jih predstavljajo dovodni
kanal, akumulacijsko jezero in drenažni jarek hidroelektrar-
ne Formin v skupni površini 3,185.335 kvadratnih metrov.
Pobudnica izpodbija v izreku navedene določbe odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč v Občini Ptuj (v nadaljevanju: spre-
membe odloka), ki so med postopkom pred ustavnim sodi-
ščem  prenehale veljati, ker so jih spremenile določbe
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljevanju: odlok), ki jih tudi izpodbija. Pobudnica navaja,
da je prepričana, da je bila po izpodbijanih določbah spre-
memb odloka in je sedaj po izpodbijanih določbah odloka
dolžna plačevati nezakonito dajatev v obliki nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje hidroenergetskih
objektov SD 1 in SD 2 (za hidroelektrarni Zlatoličje in For-
min). Po navedbah pobudnice so izpodbijane določbe spre-
memb odloka in odloka v neskladju z 2. in s 50. členom
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – v
nadaljevanju: ZSZ), v neskladju z zakonom o vodah (Uradni
list SRS, št. 38/81 in nasl. – v nadaljevanju: ZV81), v
neskladju s strokovnim navodilom o tem, kateri objekti se
štejejo za vodnogospodarske objekte v splošni in posebni
rabi in kateri vodotoki se štejejo za umetne vodotoke in
druge zbiralnike vode (Uradni list SRS, št. 27/84), v neskla-
dju z odločbo ustavnega sodišča št. U-I-308/97 z dne 28.
10. 1999 (Uradni list RS, št. 98/99 in OdlUS VIII, 232) in v
neskladju s 153. členom ustave, po katerem morajo biti
zakoni in podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu
z ustavo.

2. Občina Markovci   odgovarja, da VI. poglavje prej-
šnjega zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84 in nasl. – ZSZ 84), ki ureja nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, velja in zakonodajalec občinam ni na-
ložil uskladitve odlokov. ZSZ84 naj bi občini dovoljeval, da

sama določi površine namenjene poslovnim dejavnostim,
kot so delavnice na prostem in podobno. Občina navaja, da
med takšne površine štejeta tudi akumulacijsko jezero in
dovodni kanal. Izpad prihodkov iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča naj bi povzročil veliko zma-
njšanje njenih proračunskih sredstev in resno ogrozil poslo-
vanje in izvajanje nalog. Nadomestni vir naj ne bi bil zagotov-
ljen, ker vlada še ni izdala koncesijskega akta za izkoriščanje
energetskega potenciala srednje Drave. Ker še ni urejeno
lastninjenje vodnih zemljišč, naj ne bi bilo mogoče predvide-
ti, ali bo občina imela možnost pridobivati sredstva iz naslo-
va koncesij.

3. Ministrstvo za okolje in prostor pojasnjuje, da je
drenažni jarek hidroelektrarne Formin namenjen njenemu
obratovanju. Po 2. členu strokovnega navodila naj bi bil
vodnogospodarski objekt oziroma naprava v posebni in ne v
splošni rabi. Drenažni jarek naj bi bil po 54. členu ZV81
vodno in ne stavbno zemljišče.

B) – I
4. Pobudnica kot zavezanka za plačilo nadomestila po

izpodbijanih določbah odloka izkazuje pravni interes. Ustav-
no sodišče je pobudo v tem delu sprejelo in glede na izpol-
njene pogoje po četrtem odstavku 26. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

5. Po šestem odstavku 2. člena odloka se za poslovne
površine štejejo tudi vodna zajetja za pridobivanje električne
energije. Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe
so zazidana stavbna zemljišča pod točko F 7. člena odloka
razvrščena kot stavbna zemljišča za poslovne namene osta-
lih dejavnosti, med katere sodijo tudi proizvodnja električne
energije in vodna zajetja za pridobivanje električne energije.
Pri tem so po 9. členu odloka vodna zajetja za pridobivanje
električne energije ovrednotena z dodatnimi točkami zaradi
izjemnih ugodnosti, vendar se ne točkuje njihove opremlje-
nost s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami. Površi-
no vodnega zajetja in kanala za proizvodnjo električne ener-
gije predstavlja po šestem odstavku 10. člena odloka
celotno zemljišče, določeno z lokacijskim dovoljenjem.

6. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
je začel veljati zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1), ki v 5. točki prvega
odstavka 179. člena določa, da je prenehal veljati ZSZ,
vendar ne prva alinea 56. člena, v delu, ki ureja podaljšanje
začasne ureditve nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča, kot izhaja iz VI. poglavja ZSZ84. To pomeni, da je
ZUreP-1 institut nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča začasno oziroma prehodno podaljšal. Pri tem ZUreP-1 v
180. členu določa, da se do posebne zakonske ureditve
plačuje nadomestilo le za stavbna zemljišča, ki jih kot taka
določijo predpisi o graditvi objektov (gradbena parcela po
predpisih o graditvi objektov). Zakon o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1) v
218. členu določa zazidana in nezazidana stavbna zemlji-
šča. Pri tem so zazidana stavbna zemljišča tista zemljišča,
na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z grad-
njo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture. Energetski zakon (Uradni
list RS, št. 79/99 – EZ) za objekte, namenjene proizvodnji
električne energije, v 57. členu določa le, da so infrastruktu-
ra. Ker so namenjeni proizvodnji električne energije, ki je
tržna dejavnost, je treba pri odgovoru na vprašanje zakoni-
tosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v obrav-
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navanem primeru, upoštevati pravno naravo objektov in zem-
ljišč, ki jih izpodbijane določbe odloka opredeljujejo kot
poslovne površine.

7. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-308/97, na
katero se sklicuje pobudnica, že razveljavilo določbo občin-
skega predpisa, ki je določala obveznost plačevanja nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v delu, ki se je
nanašal na površino zemljišča pod akumulacijskim jezerom.
ZV81, ki je takrat urejal vodna zemljišča, je namreč v 2.
členu določal, da so vodna zemljišča dobrina splošnega
pomena pod posebnim varstvom. Vodna zemljišča so bila
dobrine v splošni rabi in družbena lastnina. Ker lastninjenje
vodnih zemljišč še ni bilo urejeno in so bila ta zemljišča v
splošni rabi, ni bil opredeljen njihov lastnik, niti upravičenec
do posebne rabe. Ustavno sodišče je odločilo, da je lokalni
skupnosti za izpad prihodka iz naslova nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča pod površino akumulacijskega je-
zera zagotovljen drug vir financiranja, in sicer v obliki deleža
od plačil za koncesijo na vodi kot naravnem viru. Hkrati je
ustavno sodišče ugotovilo, da bi morala biti poleg koncesije
za izkoriščanje energetskega potenciala reke kot naravnega
vira podeljena koncesija za posebno rabo vodnega zemlji-
šča kot javnega dobra (četrti odstavek 21. člena zakona o
varstvu okolja – Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v
nadaljevanju: ZVO), vendar vsebina tega razmerja še ni bila
znana, ker ni bilo urejeno lastninjenje vodnih zemljišč.

8. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
izpodbijane določbe odloka je začel veljati zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02 – v nadaljevanju: ZV). ZV med
stoječe vode šteje tudi vodne zbiralnike, ki so nastali z
zajezitvijo tekočih voda, njihovo ureditvijo ali zaradi druge-
ga posega v prostor (peti odstavek 10. člena ZV). Za vo-
dna zemljišča se štejejo tudi zemljišča, ki jih je poplavila
voda zaradi posega v prostor. Vodno zemljišče je lahko v
lasti osebe zasebnega ali javnega prava (četrti in peti od-
stavek 11. člena ZV). Lastninjenje obstoječih vodnih zem-
ljišč ter objektov in naprav ureja ZV v posebnem poglavju,
ki obsega določbe od 182. do 185. člena. Na podlagi
prvega odstavka 15. člena ZV so vodna zemljišča naravno
vodno javno dobro, katerega pravni režim opredeljuje 21.
člen ZV. Na podlagi citirane določbe ZV lahko naravno
vodno javno dobro na način in ob pogojih, ki jih določa
zakon, uporablja vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na
vode, vodni režim in naravno ravnovesje vodnih ter obvo-
dnih ekosistemov in ne omejuje enake pravice drugim
(splošna raba). Posebna raba vodnega dobra je mogoča
samo na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije ob izpol-
nitvi pogojev splošne rabe, če bistveno ne omejuje sploš-
ne rabe. Vlada določi območje, kjer je splošna raba vo-
dnega dobra omejena ali prepovedana, če je to potrebno
med drugim zaradi posebne rabe, in hkrati predpiše način
in pogoje splošne rabe vodnega dobra na tem območju.
Po 37. členu ZV na vodnem in priobalnem zemljišču ter na
območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v pro-
stor, razen v taksativno naštetih primerih v nadaljevanju te
določbe. ZV v 44. členu ureja vodne objekte in naprave,
med katere sodijo tudi objekt in naprava ali ureditev, na-
menjena posebni rabi vodnega dobra, zlasti črpališče, jez,
odvodni in dovodni kanal ipd., vključno z objektom ali
napravo, namenjeno njihovemu neposrednemu varstvu
pred škodljivim delovanjem voda. Po 120. členu ZV mora
imetnik vodne pravice v primeru, ko je za izvajanje vodne
pravice potrebno tudi vodno, priobalno ali drugo zemlji-
šče, pa sam ni lastnik tega zemljišča, pridobiti to zemljišče
s pravnim poslom ali pridobiti soglasje lastnika tega zemlji-
šča za omejitev njegove lastninske pravice. Če je lastnik
zemljišča država, se šteje, da je pravna ali fizična oseba s

pridobitvijo vodnega dovoljenja ali koncesije pridobila tudi
soglasje za omejitev njene lastninske pravice.

9. Zgoraj navedeno pomeni, da se vodni objekti in
naprave, ki jih v obravnavanem primeru predstavljajo dovo-
dni kanal, akumulacijsko jezero in drenažni jarek hidroelek-
trarne Formin, nahajajo na vodnih zemljiščih, ki imajo pose-
ben pravni režim, opredeljen v 21. členu ZV. Odmera
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za ta zemlji-
šča, kot to predvideva izpodbijana določba odloka, je zato v
neskladju s citirano določbo ZV. Ker hkrati ne gre za zemlji-
šča iz 218. člena ZGO-1, je izpodbijana določba odloka v
neskladju tudi s to določbo ZGO-1.

10. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
izpodbijane določbe odloka razveljavilo. Pri tem je upošte-
valo, da ima občina na podlagi 10. člena uredbe o koncesiji
za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Ura-
dni list RS, št. 26/03) zagotovljen nadomestni vir prihodkov
v obliki deleža od koncesijske dajatve za posebno rabo
vodnega dobra. Hkrati je pobudnica kot koncesionarka na
njeni podlagi dolžna plačevati koncesijsko dajatev. Občina
bo imela tako z dnem razveljavitve izpodbijanih določb odlo-
ka pravico do nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju hidroelektrarne od površine stavbnih zemljišč, ne
pa tudi od površine vodnih zemljišč.

11. Ker je ustavno sodišče izpodbijano določbo odlo-
ka, kolikor se nanaša na površino vodnih zemljišč razveljavi-
lo že zaradi ugotovljenih neskladij, ni presojalo še njene
skladnosti s 153. členom ustave.

B) – II
12. S sklepom št. U-I-31/00 z dne 20. 4. 2000 je

ustavno sodišče sprejelo pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijanih določb sprememb odloka, ki so med
postopkom pred ustavnim sodiščem  prenehale veljati.

13. Ker gre za določbe sprememb odloka, ki so na
podlagi izpodbijanih določb odloka med postopkom pred
ustavnim sodiščem  prenehale veljati, lahko ustavno sodi-
šče   o njihovi ustavnosti in zakonitosti odloča samo ob
izpolnjenih pogojih iz 47. člena ZUstS. Eden izmed pogojev
je tudi pravovarstvena potreba pobudnice. Ta obstaja, če bi
se z ugotovitvijo morebitne neustavnosti oziroma nezakoni-
tosti predpisa pobudničin pravni položaj izboljšal. Iz istih
razlogov, zaradi katerih ustavno sodišče ni odpravilo določb
odloka, temveč jih je razveljavilo, ne bi odpravilo niti izpod-
bijanih določb sprememb odloka, če bi ugotovilo njihovo
neustavnost ali nezakonitost. Razveljavitev določb sprememb
odloka bi na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS
učinkovala le na primere, v katerih še ni pravnomočno odlo-
čeno. Ker pobudnica takšnih primerov ni izkazala, niso iz-
polnjeni pogoji iz 47. člena ZUstS. ustavno sodišče   je zato
pobudo v delu, ki se nanaša na določbe sprememb odloka,
ki so med postopkom prenehale veljati, zavrglo.

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

25. člena in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi:
namestnik predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in so-
dniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože
Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-31/00-21
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.
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1950. Odločba, da je zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju v neskladju z ustavo,
kolikor ne ureja odprave posledic določbe
desete alinee prvega odstavka 404. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Državni zbor mora to neskladnost
odpraviti v šestih mesecih od objave te določbe
v Uradnem listu Republike Slovenije

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Dimitrija Bizjaka-Lokarja iz Ljubljane, na
seji dne 17. aprila 2003

o d l o č i l o:

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
109/01) je v neskladju z ustavo, kolikor ne ureja odprave
posledic določbe desete alinee prvega odstavka 404. čle-
na zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ura-
dni list RS, št. 106/99, 72/00 in 124/00).

2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladnost iz prej-
šnje točke odpraviti v šestih mesecih od objave te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik je izpodbijal deseto alinejo prvega odstav-

ka 404. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-1), zaradi katere je bila priča-
kovalcem pokojnine, kakršen je sam, namreč žrtvi vojnega
nasilja, v primerjavi s prejšnjo ureditvijo zahteva glede izpol-
njene pokojninske dobe iznenada povečana za osem let in
šest mesecev. Menil je, da to ne more biti v skladu z ustavo;
smiselno je zatrjeval neskladje z načeli pravne in socialne
države (2. člen ustave).

2. Državni zbor kot nasprotni udeleženec na pobudo ni
odgovoril.

3. Z 69. členom zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nada-
ljevanju: ZPIZ-1C) je določba, ki jo je pobudnik izpodbijal,
nehala veljati. ZPIZ-1C pa ne vsebuje določb, ki bi omogo-
čale odpravo posledic, ki so nastale zaradi črtane določbe
posameznim prizadetim v času njene veljavnosti.

4. Zato in v tem obsegu pobudnik vztraja pri pobudi;
smiselno gre torej zdaj za izpodbijanje ZPIZ-1C.

B)
5. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili

izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanje o stvari sami.

6. Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 12/92 in nasl.), ki je veljal pred
uveljavitvijo ZPIZ-1, v skladu s 14. členom zakona o žrtvah
vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95 in nasl. – v nada-
ljevanju: ZZVN) pridobi žrtev, ki je bila v času trajanja nasil-
nega dejanja ali prisilnega ukrepa mlajša od 15 let, pravico
do starostne pokojnine, ko je (ob 60 letih življenja) dopolnila
20 let pokojninske dobe. Po šesti alinei 404. člena ZPIZ-1
je bila ta ugodnost za žrtve izrecno, s formulacijo “ne glede
na določbe …. zakona o žrtvah vojnega nasilja”, odpravlje-
na, tako da je obveljala za leto 2000 zahteva 28 let in 6
mesecev pokojninske dobe.

7. Tolikšna velika zaostritev pomembnega pogoja, ne-
napovedovana in posebej ne utemeljevana, v očitnem nes-
kladju tudi s sicer zaostrenimi kriteriji v celotni ureditvi po-
kojninskega zavarovanja, po kateri je bilo žrtvam vojnega
nasilja v veliki meri odvzeto upravičenje, ki jim ga je ZZVN
določil nekaj let poprej, je v neskladju z načeli pravne drža-
ve (2. člen ustave). Prav tako je v neskladju z načeli pravne
države, če zakonodajalec, ko odpravi zakonodajno napako,
ki je v času svoje veljavnosti lahko posameznike prizadela,
ne predvidi tudi možnosti za odpravo takih prizadetosti ozi-
roma prikrajšanj, če je to mogoče. Seveda je njegova stvar,
kako bo to storil. Enako je ustavno sodišče   odločilo že v
odločbi št. U-I-327/96 z dne 10. 2. 2000, Uradni list RS,
št. 19/00 in OdlUS št. 19, IX.

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

48. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-273/00-13
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

1951. Zavrnitev pobud za začetek postopka za oceno
ustavnosti 19. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o jamstvenem skladu
Republike Slovenije

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Antonije Markelj in drugih, ki jih zastopa mag. Tatjana Gre-
gorc, odvetnica v Radovljici, pobude Stojana Despota iz
Ljubljane, ki ga zastopa Emil Lipovec, odvetnik v Ljubljani,
pobude Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije,
Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Albert Vodovnik, in po-
bude družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d.,
Tržič, ki jo zastopa Darja Roblek, odvetnica v Kranju, na seji
dne 10. aprila 2003

s k l e n i l o:

1. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
19. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
jamstvenem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
53/99) se zavrnejo.

2. Pobudnice Antonija Markelj in druge, ki jih zastopa
odvetnica mag. Tatjana Gregorc, nosijo same svoje stroške
postopka.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnice Antonija Markelj in druge, ki jih zastopa

odvetnica mag. Tatjana Gregorc, navajajo, da jim je prene-
halo delovno razmerje na podlagi 51. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93 in
nasl. – v nadaljevanju: ZPPSL) po potrjeni prisilni poravnavi.
Zahtevale so plačilo odpravnine v višini, kot pripada delav-
cem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi nujnih
operativnih razlogov po zakonu o delovnih razmerjih (Uradni
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list RS, št. 14/90 in nasl. – v nadaljevanju: ZDR90). Zahte-
vek Antonije Markelj je sodišče v celoti zavrnilo, pri čemer je
Vrhovno sodišče takšno odločitev utemeljilo z obrazložitvijo,
da 19. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
jamstvenem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju:
ZJSRS-C) ureja pravico do odpravnine le za naprej, zato za
priznanje pravice do odpravnine delavcem, ki so do uveljavi-
tve ZJSRS-C izgubili zaposlitev v insolventnih organizacijah,
ni neposredne pravne podlage. Druge pobudnice navajajo,
da so v enakem dejanskem in pravnem položaju, le da o
njihovih zahtevkih glede odpravnine še ni pravnomočno odlo-
čeno. Zatrjujejo, da je v primeru, če jim ZJSRS-C res ne
daje pravice do odpravnine, ta v neskladju z ustavo, ker ne
uzakonja pravice do odpravnine za nazaj, od uveljavitve
ZPPSL dalje, in tako še vedno pušča pravno praznino, s
čimer je kršeno načelo pravne države (2. člen ustave). Do-
dajajo, da navedena neskladnost z ustavo izhaja že iz odločb
ustavnega sodišča št. U-I-17/94 z dne 13. 10. 1994 (Ura-
dni list RS, št. 74/94 in OdlUS III, 113) in št. U-I-114/95 z
dne 7. 12. 1995 (Uradni list RS, št. 8/96 in OdlUS IV, 120).
Tudi pobudnik Stojan Despot meni, da je izpodbijana uredi-
tev, ki ne ureja pravice do odpravnine za nazaj, v neskladju z
ustavo.

2. Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (v
nadaljevanju: SKEI) se v svoji pobudi prav tako sklicuje na
odločbi ustavnega sodišča št. U-I-17/94 in št. U-I-114/95.
Meni, da zakonodajalec pri ureditvi pravice do odpravnine v
19. členu ZJSRS-C ni spoštoval odločitve ustavnega sodi-
šča, ker te pravice ni uredil za nazaj. Pobudnik v tej zvezi
zatrjuje, da izpodbijana ureditev krši načelo pravne države
(2. člen ustave) in načelo enakosti (14. člen ustave) ter da je
v nasprotju z omenjenima odločbama ustavnega sodišča.

3. Družba Bombažna predilnica in tkalnica Tržič (v na-
daljevanju: BPT) navaja, da 44 delavcev, ki so bili odpušče-
ni v okviru prisilne poravnave, s tožbo zoper njo uveljavlja
plačilo odpravnin na podlagi 19. člena ZJSRS-C. Po mne-
nju pobudnice je 19. člen ZJSRS-C posegel na področje
sistemskega urejanja delovnih razmerij in kot specialni za-
kon določil obveznosti delodajalca v primeru prenehanja
delovnega razmerja delavcev v postopku stečaja ali prisilne
poravnave, pri čemer je ureditev nelogična in v nasprotju z
osnovnim namenom teh zakonov ter je v škodo insolventne-
ga delodajalca in njegovih upnikov. Po njenem mnenju delo-
dajalec, ki zagotavlja sredstva v sklad, ne more istočasno še
odgovarjati za terjatve, izplačane s strani sklada. Takšna
rešitev po njenem mnenju pomeni retroaktivno veljavo
19. člena ZJSRS-C, saj je sklad po 30. členu navedenega
zakona dolžan plačati odpravnine za nazaj od 2. 1. 1994
dalje, 19. člen ZJSRS-C pa ne določa, od kdaj so delavci
upravičeni uveljavljati to pravico. V tej zvezi zatrjuje kršitev 2.
člena ustave (načelo pravne države) in drugega odstavka
155. člena ustave (prepoved retroaktivnosti).

4. Po mnenju državnega zbora z dne 7. 3. 2003 je
vprašljiv pravni interes BPT. Državni zbor meni, da z izpodbi-
jano določbo 19. člena ZJSRS-C pobudnica ni prizadeta,
ker je zavezanec za izplačilo odpravnin Jamstveni in preživ-
ninski sklad, izpodbijana ureditev pa se ne nanaša na polo-
žaj delodajalcev. Glede očitka BPT, da mora plačevati tako
prispevke za delovanje posebnega sklada, nato pa še terja-
tve do delavcev, pa državni zbor navaja, da delodajalec na
račun svojih obveznosti do delavcev ne plača več, kot bi bil
dolžan plačati, če jamstveni sklad ne bi obstajal. Ob tem še
dodaja, da izplačilo delavcem iz sredstev jamstvenega skla-
da ne vpliva neposredno na višino prispevka, ki ga je dolžan
plačevati delodajalec, prav tako pa pretežni vir sredstev tega
sklada predstavljajo proračunska sredstva. Državni zbor po-
udarja, da ima zakonodajalec pravico, da s specialnejšim

predpisom uredi določeno vprašanje drugače, kot je ureje-
no v splošnejšem predpisu, in da posamezni zakoni niso
hierarhično višji od drugih. Poudarja, da izpodbijani predpis
za pobudnico ne vzpostavlja nobenih obveznosti za nazaj,
saj za nazaj vzpostavlja le upravičenja delavcev do jamstve-
nega sklada. Glede očitka SKEI, da zakonodajalec ni priz-
nal pravice do odpravnine tudi za nazaj, od uveljavitve ZPPSL
dalje, pa se državni zbor sklicuje na 30. člen ZJSRS in
poudarja, da imajo delavci pravico do plačila odpravnine iz
sredstev jamstvenega sklada vse od 2. 1. 1994 dalje.

5. V mnenju Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve z dne 11. 6. 2001, ki ga v celoti povzema tudi
mnenje vlade z dne 29. 1. 2002, je med drugim poudarje-
no, da so se v praksi pojavljala različna tolmačenja glede
pravic delavcev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi
prisilne poravnave ali stečaja. Zato sta Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za pravosodje v
pisnem mnenju z dne 9. 10. 1998 zavzeli skupno stališče,
da ob upoštevanju veljavnih predpisov, vključno s 160. čle-
nom ZPPSL, tudi delavcem, ki jim preneha delovno razmer-
je zaradi stečaja ali prisilne poravnave, pripada odpravnina.
Z novelo leta 1999 je bila navedena določba 160. člena
ZPPSL jasneje zapisana, tako da ne predstavlja podlage za
pravico do odpravnine, zato je bila po hitrem postopku pre-
dlagana in sprejeta novela ZJSRS-C, ki v 19. členu ureja
pravico do odpravnine, da bi se s tem preprečila pravna
praznina. Po mnenju Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve ter po mnenju vlade obstaja ves čas od sprejetja
zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (s kasnej-
šimi novelami preimenovan v zakon o Javnem jamstvenem
in preživninskem skladu Republike Slovenije, Uradni list RS,
št. 25/97 in nasl. – v nadaljevanju: ZJSRS) pravna podlaga
za izplačilo odpravnine delavcem v primerih stečaja ali prisil-
ne poravnave.

6. Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slo-
venije (tedaj Jamstveni in preživninski sklad Republike Slo-
venije; v nadaljevanju: sklad) med drugim navaja, da je v
letih 1997 in 1998 ugotovil, da obstaja neenotna interpreta-
cija četrte alinee drugega odstavka 160. člena ZPPSL, ki so
ga na skladu šteli za pravno podlago za pravico do odpravni-
ne delavcev, ki so izgubili delo zaradi začetka stečajnega
postopka ali zaradi potrjene prisilne poravnave. Ob noveli
ZPPSL leta 1999 je državni svet podal veto prav iz razloga,
ker bi s spremembo 160. člena ZPPSL ne bilo več pravne
podlage za pravico do odpravnine. Zato je zakonodajalec
zaradi spremembe 160. člena ZPPSL vprašanje odpravnin
delavcev v primeru stečaja ali prisilne poravnave sočasno in
začasno rešil v 19. členu ZJSRS-C, ki je temelj za pravico
do odpravnine v teh primerih od 3. 7. 1999 do uveljavitve
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/01 – v
nadaljevanju: ZDR).

B)
7. Predmet obravnavanih pobud je 19. člen ZJSRS-C,

ki v prvem odstavku določa: “Do uveljavitve novega zakona
o delovnih razmerjih imajo delavci iz 16. člena zakona1

pravico do odpravnine v višini in pod pogoji, kot jo imajo
delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi nujnih
operativnih razlogov po zakonu o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 14/90, 5/91, 29/92 - odločba US, 71/93,
2/94 - popr. in 12/99 - odločba US).”2 Del pobudnikov –

1 Delavci iz 16. člena ZJSRS so delavci, ki jim je delovno razmerje
prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca, to je v primeru stečaja ali prisilne
poravnave.

2 Čeprav je z uveljavitvijo ZDR s 1. 1. 2003 izpodbijana določba 19. člena
ZJSRS-C de facto prenehala veljati, pobudniki še vedno izkazujejo pravni interes,
ki ga utemeljujejo z odprtimi, še ne pravnomočno končanimi postopki oziroma z
vloženimi ustavnimi pritožbami v zadevah, v katerih uveljavljajo plačilo odpravnine.
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sklicujoč se predvsem na odločbi ustavnega sodišča št.
U-I-17/94 in št. U-I-114/95 – izpodbija to določbo, kolikor
ne zagotavlja pravice do odpravnine tudi za nazaj, to je vsem
delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi insol-
ventnosti delodajalca od uveljavitve ZPPSL dalje, in ne le
tistim, ki jim je prenehalo delovno razmerje od uveljavitve
novele ZJSRS-C dalje. Pobudnica družba BPT pa nasprot-
no meni, da je določba v neskladju z ustavo zato, ker učin-
kuje retroaktivno in za nazaj ustvarja obveznost delodajalca
plačati odpravnino delavcem, ki jim je prenehalo delovno
razmerje zaradi insolventnosti delodajalca.

8. Nobeden od pobudnikov nima prav. Ustavno sodi-
šče se je že večkrat ukvarjalo z vprašanjem pravnega polo-
žaja delavcev v primeru insolventnosti delodajalca. Tako je v
odločbi št. U-I-17/94 res poudarilo, da mora zakonodajalec
s posebnim zakonom urediti pravice delavcev, ki jim delov-
no razmerje preneha zaradi insolventnosti delodajalca, za
nazaj, od uveljavitve ZPPSL dalje, z odločbo št. U-I-114/95
pa je celo prepovedalo uporabo 51. člena ZPPSL o prene-
hanju delovnega razmerja delavcev v primeru prisilne porav-
nave, ker zakonodajalec ni spoštoval omenjene odločbe
ustavnega sodišča in ni uredil pravic teh delavcev s pose-
bnim zakonom, kot mu je bilo naloženo. Pri tem je ustavno
sodišče še enkrat poudarilo, da bo moral zakonodajalec
posebne pravice odpuščenih delavcev insolventnih podjetij
urediti z veljavnostjo za nazaj, od dneva uveljavitve ZPPSL. V
sklepu št. U-I-267/99 z dne 20. 4. 2000 (OdlUS IX, 102)
je ustavno sodišče med drugim zapisalo, da določba prvega
odstavka 19. člena ZJSRS-C “uzakonja obveznost insolven-
tnega delodajalca, da delavcem, ki jim delovno razmerje
preneha zaradi stečaja ali prisilne poravnave, izplača enako
odpravnino, kot jo imajo trajno presežni delavci po ZDR90”,
in da drugi odstavek tega člena delodajalca “ne odvezuje
obveznosti do izplačila odpravnine tudi delavcem, ki jim je
delovno razmerje prenehalo zaradi prisilne poravnave”,3 ven-
dar pa predmet navedene pobude ni bilo vprašanje, od kdaj
učinkuje določba 19. člena ZJSRS-C oziroma od kdaj od-
puščenim presežnim delavcem zaradi prisilne poravnave pri-
pada odpravnina.

9. Nespoštovanje odločb ustavnega sodišča oziroma
neureditev pravic, ki jih je za odpravo ugotovljene neskla-
dnosti z ustavo treba zagotoviti s sprejemom zakona, pred-
stavlja kršitev načel pravne države iz 2. člena ustave in
načela delitve oblasti iz drugega odstavka 3. člena ustave,
kar je ustavno sodišče poudarilo že v odločbi št. U-I-114/95:
“Spoštovanje načela delitve oblasti namreč ni le v tem, da
nobena od vej oblasti ne posega v pristojnosti druge, am-
pak tudi v tem, da nobena ne opušča dejavnosti, ki jih je
znotraj svojega delokroga dolžna opraviti – še zlasti, kadar ji
je taka dolžnost naložena s sodno odločbo.” Vendar v obrav-
navani zadevi ne gre za tak primer. Posebne, dodatne pravi-
ce delavcev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi
insolventnosti delodajalca, je zakonodajalec uredil s spreje-
mom ZJSRS leta 1997. Zakon je tem delavcem zagotovil
jamstvo za poplačilo vsaj določenega dela njihovih terjatev,
ki jih imajo do svojega insolventnega delodajalca, s strani
posebnega sklada. Zakonodajalec je te pravice delavcev
uredil za nazaj, od uveljavitve ZPPSL dalje. Gre za posebno,
dodatno varstvo delavcev, ki je potrebno prav zaradi pose-
bnosti položaja v primeru insolventnosti, ko delodajalec ni-
ma več dovolj sredstev za poplačilo vseh svojih obveznosti
in je delavce kot posebej ranljivo skupino njegovih upnikov
treba posebej zavarovati oziroma jih zaradi njihovega šibkej-
šega položaja obravnavati privilegirano glede na druge upni-
ke. S takšno ureditvijo je zakonodajalec sledil tudi zahtevam

iz Konvencije MOD št. 173 o varstvu zahtevkov delavcev v
primeru insolventnosti njihovega delodajalca (Uradni list RS,
št. 11/01, MP, št. 4/01), iz 25. člena Evropske socialne
listine (spremenjene) (Uradni list RS, št. 24/99, MP, št.
7/99) in iz Direktive 80/987/EGS o zbliževanju zakonodaje
držav članic o varstvu delavcev v primeru insolventnosti nji-
hovega delodajalca (Council directive 80/987/EEC on the
approximation of the laws of the Member States relating to
the protection of employees in the event of the insolvency of
their employer, OJ 1980, No L 283/23; OJ 1987, No L
66/11).

10. Izpodbijani 19. člen novele ZJSRS-C pa ni uredil
neke nove, dodatne pravice delavcev. Pravica do odprav-
nine, o kateri govori navedena določba, je bila urejena že v
splošni delovni zakonodaji in sicer v 36.f členu ZDR90, ki
je kot splošni predpis zagotavljal pravico do odpravnine
odpuščenim trajno presežnim delavcem.4 Iz pojasnil mini-
strstva, vlade in sklada je razvidno, da so se v praksi
pojavljala nasprotujoča stališča glede vprašanja, ali tudi
presežnim delavcem, ki so bili odpuščeni v okviru prisilne
poravnave ali stečaja, torej v primeru insolventnosti delo-
dajalca, pripada odpravnina, kar je povzročalo nejasnosti
in neurejeno pravno stanje. Praksa Višjega delovnega in
socialnega sodišča in nato tudi Vrhovnega sodišča je zav-
zela stališče, da delavcem odpravnina v tem primeru ne
pripada. S sprejetjem 19. člena ZJSRS-C je zakonodaja-
lec, ob različnih stališčih v teoriji in praksi ter zavzetem
stališču sodne prakse do tega vprašanja, očitno želel od-
praviti nejasnosti in negotovost glede pravice do odpravni-
ne v primeru insolventnosti delodajalca, tako da je v nave-
deni določbi jasno zapisal, da tudi v tem primeru delavcem
odpravnina pripada. To pa ne pomeni, da je šele določba
19. člena ZJSRS-C na novo vzpostavila pravno podlago za
odpravnino delavcem, ki jim je delovno razmerje preneha-
lo zaradi insolventnosti delodajalca. Ta določba je pravza-
prav imela pojasnjevalno naravo in je učinkovala v povezavi
s 36.f členom ZDR90, ki pa je veljal že v času uveljavitve
ZPPSL in torej že od tedaj dalje predstavljal veljavno prav-
no podlago za pravico do odpravnine tudi za delavce, ki
jim je prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti
delodajalca. Očitno je namreč, da so tudi ti delavci trajno
presežni delavci v smislu III. poglavja ZDR90, saj jim je
delovno razmerje prenehalo zaradi nujnih operativnih raz-
logov, med katere je 29. člen ZDR90 poleg tehnoloških,
organizacijskih ali strukturnih razlogov, ki prispevajo k ve-
čji učinkovitosti delodajalca, in ukrepov oblasti uvrščal tudi
ekonomske razloge. Insolventnost delodajalca, prisilna po-
ravnava, potreba po racionalizaciji proizvodnje in v tem
okviru tudi zmanjšanju števila zaposlenih delavcev v okviru
finančne reorganizacije (iz 49. člena v zvezi z 51. členom
ZPPSL) je prav gotovo ekonomski razlog na strani deloda-
jalca, odpuščeni delavci iz tega razloga pa so trajno pre-
sežni delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi
nujnih operativnih razlogov. ZPPSL je v 51. členu za prene-
hanje delovnih razmerij teh presežnih delavcev sicer dolo-
čal posebno ureditev, drugačno od splošne ureditve v III.
poglavju ZDR90, vendar glede pravice do odpravnine ni
vseboval nobenega posebnega pravila, ki bi derogiral splo-
šno ureditev v 36.f členu ZDR90. Zato je bilo tudi za
primer prenehanja delovnih razmerij trajno presežnih de-
lavcev v primeru insolventnosti delodajalca glede njihove
pravice do odpravnine treba uporabiti splošno pravilo iz
tretjega odstavka 36.f člena ZDR90. Gre za vprašanje

3 Iz izpodbijanega 19. člen ZJSRS-C izhaja, da je primarni zavezanec do
delavcev insolventni delodajalec in ne sklad, kot napačno trdi državni zbor.

4 Določba 36.f člena ZDR90 je z uveljavitvijo ZDR s 1. 1. 2003 preneha-
la veljati. V skladu z ZDR v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga, kamor sodijo tudi odpovedi iz poslovnega razloga v primeru insolven-
tnosti delodajalca, delavcem pripada odpravnina (109. člen ZDR).
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uporabe enega od osnovnih pravnih interpretacijskih pra-
vil, to je pravila »lex specialis derogat legi generali«. Ustav-
no sodišče se sicer ne more spuščati v presojo pravilnosti
in primernosti interpretacije zakonskih norm s strani so-
dišč, poudarja pa, da ni dopustno uporabiti takšne inter-
pretacije (čeprav bi bila morebiti mogoča zgolj ob uporabi
določenih metod razlage), ki bi bila neskladna z ustavo,
očitno napačna oziroma arbitrarna.

11. Tudi iz obrazložitve predloga ZJSRS-C (Poročeva-
lec Državnega zbora, št. 46/99, str. 25) izhaja jasno stali-
šče, da se z 19. členom novele pravica do odpravnine ne
določa na novo, tako da bi veljala šele od uveljavitve nove-
le ZJSRS-C dalje, temveče za vzpostavljanje kontinuitete
pravne podlage za odpravnino, ki je odpuščenim presež-
nim delavcev v primeru insolventnosti delodajalca pripada-
la že pred to novelo. Takšno stališče zakonodajalca izhaja
tudi iz dikcije leta 1997 noveliranega 160. člena ZPPSL
(4. točka drugega odstavka tega člena med terjatvami de-
lavcev, ki se v primeru insolventnosti delodajalca poplača-
jo prednostno, našteva odpravnine delavcev) in iz dikcije
leta 1997 sprejetega 19. člena ZJSRS (četrta alinea prve-
ga odstavka in tretja alinea drugega odstavka tega člena
med terjatvami delavcev do delodajalca, poplačilo katerih
zagotavlja sklad do določene višine, našteva tudi odpravni-
no). Zakonodajalec je torej pri ureditvi prednostnega po-
plačila in jamstva za določene terjatve, ki jih imajo delavci
do insolventnega delodajalca, med takšne privilegirane ter-
jatve delavcev uvrstil tudi odpravnino, kar predpostavlja
obstoj te terjatve; nobenega smisla namreč ne bi imelo
urejati prednostnega poplačila in jamstva za terjatev, ki je
sploh ne bi bilo.

12. Delavci so torej že pred uveljavitvijo ZJSRS-C imeli
pravico do odpravnine tudi v primerih, ko jim je prenehalo
delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca. Zato so
očitki pobudnikov, da odpravnina tem delavcem ni zagotov-
ljena že od uveljavitve ZPPSL dalje, neutemeljeni. Prav tako
so neutemeljeni nasprotni očitki pobudnice BPT, saj glede
na navedeno izpodbijana določba ne more kršiti prepovedi
retroaktivnosti, ker ne vzpostavlja nobene nove obveznosti
delodajalca za nazaj. Ker so pobude očitno neutemeljene,
jih je ustavno sodišče zavrnilo.

13. V postopku pred ustavnim sodiščem nosi vsak
udeleženec svoje stroške, če ustavno sodišče ne odloči
drugače (prvi odstavek 34. člena zakona o ustavnem sodi-
šču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Za
takšno drugačno odločitev bi morali obstajati posebni razlo-
gi, ki jih pobudnice ne navajajo. Ustavno sodišče je zato
odločilo, kot izhaja iz druge točke izreka.

C)
14. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

drugega odstavka 26. člena in prvega odstavka 34. člena
ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, mag.
Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribi-
čič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo sogla-
sno.

Št. U-I 138/00-23
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

1952. Odločba, da sedma alinea prvega odstavka
22. člena zakona o financiranju občin ni v
neskladju z ustavo ter da se zahteva za oceno
ustavnosti drugega odstavka 24. člena zakona o
financiranju občin zavrže

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo državnega sveta, na seji dne 10. aprila
2003

o d l o č i l o:

1. Sedma alinea prvega odstavka 22. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ni v
neskladju z ustavo.

2. Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka
24. člena zakona o financiranju občin se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Predlagatelj izpodbija sedmo alineo prvega odstav-

ka 22. člena in drugi odstavek 24. člena zakona o financira-
nju občin (v nadaljevanju: ZFO), ker meni, da sta v neskla-
dju s 142. členom ustave. Iz utemeljitve je zaključiti, da naj
bi uvrstitev odškodnin in nadomestil za degradacijo prostora
in onesnaževanje okolja med prihodke občine za financira-
nje porabe zmanjševala sredstva finančne izravnave. Zato
naj občine namenskih sredstev ne bi mogle porabiti za dane
namene. Zaradi omejenih sredstev finančne izravnave pa
naj prebivalci različnih občin ne bi imeli enakih možnosti
gospodarskega in družbenega razvoja.

2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril.

B)
3. Izhodišče veljavnega sistema financiranja občin

predstavlja t. i. primerna poraba, ki po vsebini pomeni sred-
stva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, oziroma sredstva, ki se štejejo za primeren
obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega po-
mena (prvi odstavek 20. člena ZFO). Obseg sredstev pri-
merne porabe se za vsako občino ugotovi posebej (20.a
člen ZFO). Prav tako se za vsako občino posebej oceni tudi
obseg tistih njenih lastnih prihodkov, ki so z vidika sistema
financiranja občin relevantni (25. člen ZFO). Občini, ki z
lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe,
se zagotovijo sredstva za finančno izravnavo v državnem
proračunu (prvi odstavek 24. člena ZFO).

4. Ob uzakonitvi sistema primerne porabe je sicer bila
uveljavljena rešitev, po kateri lahko sredstva finančne izrav-
nave dosežejo največ 100% ocenjenih lastnih prihodkov
občine (drugi odstavek 24. člena ZFO), vendar jo je ustavno
sodišče zaradi njenega neskladja z ustavo že razveljavilo
(odločba št. U-I- 43/99 z dne 10. 6. 1999, Uradni list RS,
št. 59/99 in OdlUS VIII, 146). Ker je navedena določba s
tem prenehala veljati, ni podana pristojnost ustavnemu sodi-
šču za njeno novo oceno. Zato je bilo treba zahtevo v tem
delu zavreči.

5. V veljavnem sistemu financiranja občin so občini, ki
z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne pora-
be, manjkajoča sredstva zagotovljena (kot sredstva finančne
izravnave). Glede na to, da je obseg sredstev finančne izrav-
nave odvisen od višine lastnih prihodkov – višji so lastni
prihodki, nižja je finančna izravnava – je z vidika občine
ugodneje, če se posamezni njeni lastni prihodki ne upošte-
vajo pri izračunu obsega lastnih prihodkov. S tem je namreč



Stran 4684 / Št. 40 / 30. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije

razlika med njeno primerno porabo in lastnimi prihodki višja,
kar posledično pomeni upravičenost občine do višjih sred-
stev finančne izravnave. Vendar pa uvrstitev posameznih
lastnih prihodkov občin med tiste prihodke, ki so z vidika
financiranja občin relevantni pri ugotavljanju višine njenih
lastnih prihodkov, sama po sebi ni v neskladju s 142. čle-
nom ustave. Zaradi zagotovljenih sredstev finančne izravna-
ve taka uvrstitev tudi nima vpliva na uresničevanje temeljnih
funkcij lokalne samouprave, ki jih občina financira s primer-
no porabo.

6. Prav tako ne gre za neskladje s 142. členom ustave,
če se pri ocenjevanju lastnih prihodkov občin, ki so z vidika
financiranja občin relevantni pri ugotavljanju višine občin-
skih lastnih prihodkov, upoštevajo namenski finančni viri
(prim. odločbo št. U-I-165/00 z dne 5. 12. 2002, Uradni
list RS, št. 119/02). Namenski finančni vir namreč pomeni
zgolj to, da so lokalnim skupnostim za neko nalogo zagotov-
ljena tudi določena (namenska) sredstva. Ker je tako tudi v
primeru nadomestil za degradacijo prostora in onesnaževa-
nje okolja, saj so med nalogami občin načrtovanje prostor-
skega razvoja in opravljanje nalog na področju posegov v
prostor in graditve objektov oziroma skrb za varstvo zraka,
tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in
odlaganje odpadkov ter druge dejavnosti varstva okolja (gl.
tretjo in sedmo alineo drugega odstavka 21. člena zakona o
lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. –
ZLS), sedma alinea prvega odstavka 22. člena ZFO ni v
neskladju z ustavo.

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

21. in 25. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo
soglasno.

Št. U-I-256/00-6
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

BANKA SLOVENIJE
1953. Sklep o poročanju o efektivnih obrestnih merah

Na podlagi 128. člena zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št. 7/99, 102/00 in 59/01), tretjega odstavka 13.
člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o poročanju o efektivnih obrestnih merah

1. Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov bank
o efektivnih obrestnih merah.

2. Obvezniki za pošiljanje poročila o efektivnih obre-
stnih merah so banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije
za opravljanje bančnih storitev in spadajo med osem najve-
čjih bank po kriteriju bilančne vsote. Izbor bank se opravi
dvakrat letno po knjigovodskih podatkih na dan 30. junij in
31. december.

3. Obvezniki poročanja iz 2. točke tega sklepa poroča-
jo o efektivnih obrestnih merah mesečno.

4. Guverner Banke Slovenije določi z navodili metodo-
logijo, način in roke poročanja.

5. Ta sklep začne veljati 1. maja 2003.

Ljubljana, dne 22. aprila 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

1954. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih
likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank

Na podlagi 3. točke 11. člena, 20. člena in prvega
odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o dajanju posebnih

likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank

1. V sklepu o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s
sodelovanjem bank (Uradni list RS št. 98/02) se prvi odsta-
vek 2. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

“Banka Slovenije pozove vsakokrat, ko zahteva sode-
lovanje pri dajanju likvidnostnih posojil, vse sodelujoče ban-
ke, podpisnice pogodbe iz 10. točke tega sklepa, da se
izjasnijo o načinu sodelovanja v ponudbi:

– s svojim sorazmernim deležem v okviru zneska odpr-
te ponudbe (sodelovanje bančnega sindikata, način 1),

– samostojno s celotnim zneskom odprte ponudbe (so-
delovanje ene banke, način 2).”

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 22. aprila 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

SODNI SVET
1955. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika

okrajnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Sodni svet
Republike Slovenije na 67. seji dne 3. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

okrajnega sodišča

Na položaj svetnika okrajnega sodišča se s 13. 2.
2003 imenuje Marjan Neuvirt, okrajni sodnik na Okrajnem
sodišču v Gornji Radgoni.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1956. Socialni sporazum za obdobje 2003–2005

S O C I A L N I  S P O R A Z U M
za obdobje 2003 – 2005

I. NAMEN

1. Socialno partnerstvo omogoča upoštevanje različ-
nih interesov in oblikovanje širokega razvojnega soglasja.
Široko soglasje o družbenih razvojnih ciljih je osnova dru-
žbenega partnerstva oziroma sodelovanja za uresničitev te-
meljnega nacionalnega interesa, ki je povečevanje blaginje
z uravnoteženim razvojem vseh njenih sestavin. Urejanje
medsebojnih odnosov s socialnim dialogom sprejemamo
kot trajni način, s katerim iščemo skupne rešitve za nastale
probleme in oblikujemo nove predloge ukrepov, ki bodo
pripomogli k nadaljnjemu razvoju. Zato sklepamo ta socialni
sporazum, ki vsebuje ukrepe in aktivnosti socialnih partner-
jev na najpomembnejših področjih našega delovanja.

2. S podpisom sporazuma se Vlada RS, organizacije
delodajalcev in sindikati (v nadaljevanju: partnerji) obvezuje-
mo, da bomo svoje ravnanje na vseh področjih svojega
delovanja usmerili v realizacijo sprejetega.

3. Sporazum velja za obdobje 2003 – 2005, razen če
ni pri posameznih poglavjih drugače določeno.

4. V socialnem sporazumu opredeljeni cilji in naloge
bodo zahtevali tekoče spremljanje in analiziranje doseženih
rezultatov. Partnerji bomo o tekočih gibanjih na socialno-
ekonomskem področju in o morebitnih spremembah aktiv-
nosti in novih ukrepih za doseganje dogovorjenih ciljev re-
dno razpravljali na ekonomsko socialnem svetu, ki ostaja
najvišji organ socialnega dialoga v naši državi.

II. CILJI
5. Partnerji se strinjamo, da je skupni cilj, ki ga želimo

doseči v naslednjih letih in k čemer naj bi prispeval tudi ta
socialni sporazum: uravnotežen socialno ekonomski razvoj.

6. S tem sporazumom določamo obveznosti vsakega
izmed treh partnerjev in opredeljujemo skupne in posamič-
ne naloge. Podrobneje pa svoje ravnanje na posameznih
področjih, za katere menimo, da je to potrebno, določamo
s posebnimi separati, ki so del tega sporazuma.

7. Partnerji se zavezujemo, da si bomo v okviru svojih
pristojnosti in možnosti prizadevali za doseganje v sporazu-
mu navedenih ciljev in zagotavljali izvajanje sprejetih obvez-
nosti na vseh ravneh svoje organiziranosti.

8. Prizadevanje za doseganje dogovorjenih ciljev je
skupna naloga vseh partnerjev podpisnikov tega sporazu-
ma. Morebitna nesoglasja bomo reševali po poti socialnega
dialoga.

III. AKTIVNOSTI ZA DOSEGO DOGOVORJENIH CILJEV

Uravnotežen socialno ekonomski razvoj

9. Partnerji soglašamo, da je osnovni cilj ekonomskega
razvoja trajnostno povečevanje blaginje vseh prebivalk in

prebivalcev Slovenije. To razumemo kot izboljšanje in pove-
čanje gospodarskih, socialnih in okoljskih sestavin. Pomem-
ben pogoj za razvoj pa je tudi ustrezna raven pravne varnosti.
Povečanje blaginje bomo merili s tradicionalnimi ekonomski-
mi merami razvoja in z indeksom človekovega razvoja.

10. Partnerji soglašamo, da je glavna razvojna naloga
izboljšanje konkurenčne sposobnosti in inovativnosti gospo-
darstva ter oblikovanje na znanju temelječe družbe, ki je
pogoj za aktivno prilagajanje spremembam v tehnologiji in
na svetovnem trgu. V tem okviru so osrednjega pomena
krepitev in nadaljnji razvoj podjetniškega sektorja ter vlaga-
nja v znanje in ljudi.

11. Trajnostnega razvoja ni možno uresničevati le z
zagotovitvijo potrebnih materialnih dobrin in finančnih virov
za ustrezno raven socialne varnosti, ampak mora k temu
cilju težiti tudi ves socialni razvoj. Le-ta zato ne zahteva le
uravnoteženja z možnostmi ekonomskega razvoja, ampak
tudi svojo notranjo, vsebinsko modernizacijo in sledenje
skupnim ciljem. Osnovna strateška cilja Slovenije na podro-
čju socialnega razvoja sta zagotoviti trdno socialno varnost v
državi ter omogočiti in promovirati socialno vključenost. Do-
seganje obeh ciljev socialnega razvoja bo temeljilo na nače-
lih nediskriminacije, socialne pravičnosti in solidarnosti.

12. Zavedamo se, da evropski gospodarski in monetar-
ni integracijski proces za Slovenijo in njene prebivalce prina-
ša številne nove izzive in nova socialna tveganja ter pritiske na
nacionalno konkurenčnost. Zato je nedvomno potrebna enot-
na akcija partnerjev, s katero bomo zagotovili, da ob vključitvi
v te integracije ohranimo doseženo raven socialne varnosti in
njen nadaljnji razvoj, nacionalno samobitnost in kulturo ter
možnost vplivanja na svoj nadaljnji razvoj.

13. Partnerji se strinjamo, da so za doseganje uravno-
teženega socialno-ekonomskega razvoja v Sloveniji potre-
bni naslednji pogoji:

14. Gospodarski razvoj, ki temelji na:
– stabilnih gospodarskih razmerah,
– večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in

regij,
– socialnem dialogu in miru med partnerji,
– uravnoteženi in stimulativni politiki plač,
– vlaganjih v zdravje in varnost pri delu.

15. Socialna varnost, ki bo izhajala iz:
– visoke zaposlenosti in ustrezne politike plač,
– aktivne socialne politike,
– družinske politike,
– ustrezne stanovanjske politike.

16. Pravna varnost, ki bo zagotovljena z:
– ustrezno zakonodajo,
– ustreznim in učinkovitim pravnim varstvom,
– učinkovitim nadzorom nad izvajanjem zakonov in ko-

lektivnih pogodb,
– z uvajanjem in spodbujanjem raznih oblik izvenso-

dnega reševanja sporov (pomirjanja, arbitraža).

I. Gospodarski razvoj

17. Partnerji se zavedamo, da je od doseženega gospo-
darskega razvoja in gospodarske rasti, ki je po naravi zelo
kompleksen cilj in je zanj potrebno zagotoviti številne pogoje,
odvisen uspeh našega skupnega projekta, to je bodočega
razvoja Slovenije. Za zagotovitev posameznih pogojev se za-
vezujemo, da si bomo naloge in obveznosti porazdelili v skla-
du s svojimi pristojnostmi na način, ki izhaja iz nadaljevanja.
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1.0. Stabilne gospodarske razmere

18. Partnerji se zavedamo, da je razvoj gospodarstva
mogoč le v relativno stabilnih razmerah, zato si bomo priza-
devali za vzpostavitev takih razmer, ki bodo naklonjene vla-
ganju energije, dela in kapitala v razvojne namene in znanje.

19. Strinjamo se, da med osnovne pogoje stabilnosti
poleg umirjene rasti cen sodijo urejena davčna zakonodaja,
javno finančna politika in finančna disciplina.

1.1. Umirjena rast cen

20. Partnerji se zavedamo, da je nizka raven inflacije
ne le eden izmed pogojev za vstop v EU in EMU, pač pa
predvsem pogoj, ki je nujen za uresničitev ciljev tega spora-
zuma. Partnerji bomo delovali v smeri, da do vstopa v EU
izpolnimo Maastrichtske kriterije glede inflacije. (Podatki,
povzeti iz proračunskega memoranduma, so v prilogi 1.
Ocene veljajo ob podpisu socialnega sporazuma.)

21. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
– uveljavljala liberalizacijo cen proizvodov in storitev na

tistih področjih, kjer raven cen omogoča pokrivanje eko-
nomsko upravičenih stroškov teh proizvodov in storitev in
kjer so v zadostni meri razviti konkurenčni dejavniki, ki pre-
prečujejo neupravičeno rast cen. Na področjih, kjer liberali-
zacija cen ni mogoča, bo nadzor cen prenesen na sektor-
ske regulatorje ali pa bo ostal v pristojnosti vlade. Vlada bo
(v kombinaciji z monetarno, fiskalno in dohodkovno politiko)
izvajala restriktivnejšo politiko neposrednega reguliranja cen
s postopnim dvigovanjem kontroliranih cen ali politiko po-
srednega reguliranja cen z uvedbo metodologij oblikovanja
cen, s čimer bo odpravljala cenovne disparitete, zagotavlja-
la cenovno stabilnost, konkurenčnost in učinkovitost delo-
vanja ekonomskih subjektov. Pri tem naj povprečna rast
reguliranih cen ne bi presegala ciljne letne stopnje inflacije;

– z aktivnostmi protiinflacijske politike seznanjala Ban-
ko Slovenije, da bi omogočila optimalno koordinacijo eko-
nomskih politik;

– socialne partnerje tekoče seznanjala o morebitnih
spremenjenih makroekonomskih okvirih in kazalcih.

b) delodajalci bodo:
z vlaganjem sredstev v razvoj znanja in tehnologije in z

uvajanjem sodobnih metod za povečanje produktivnosti de-
la prispevali k stabilnosti cen.

c) sindikati bodo:
svoje člane in članice spodbujali, da bodo pri iskanju

in zahtevanju novih rešitev in sprememb v smeri izboljšanja
socialnega in materialnega položaja zaposlenih iskali pred-
vsem rešitve za doseganje čim boljših delovnih in poslovnih
rezultatov.

1.2. Davčna politika

22. Partnerji se zavedamo, da je ustrezna davčna poli-
tika eden izmed zelo učinkovitih mehanizmov za zagotavlja-
nje ugodnih gospodarskih razmer in da zaradi zagotavljanja
stabilnih gospodarskih razmer na področje davčne zakono-
daje ni smiselno prepogosto posegati. Ne glede na to meni-
mo, da so v obstoječi davčni zakonodaji potrebne določene
spremembe in sprejem nove zakonodaje, predvsem v smeri
pravičnejše prerazporeditve davčnih bremen in tudi izrabe
novih doslej premalo uporabljenih davčnih virov.

Strinjamo se, da je za dosego teh ciljev potrebno spre-
jeti:

– zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki bo v
največji možni meri dosegel obremenitev vsakega davčnega
zavezanca ustrezno njegovi gospodarski moči in preprečil
beg davčne osnove v tujino, zagotovil nevtralnost davčnega
sistema ter konkurenčnost nastopanja subjektov na trgu;

– zakon o dohodnini, pripravljen v letu 2003 na izhodi-
ščih, ki bodo zastavljena v smeri dviga splošne olajšave za
vse zavezance in s tem razbremenitve posebej tistih v nižjih
dohodkovnih razredih ter bolj enake in bolj transparentne
davčne obravnave dohodkov. Z novim zakonom o dohodni
bo predlagana rešitev, da se odpravnine zaradi odpovedi
pogodbe o zaposlitvi po zakonu o delovnih razmerjih ne
obdavčujejo že v letu 2004. Zakon bo sprejet s soglasjem
socialnih partnerjev o temeljnih izhodiščih, ki bodo upošte-
vana pri pripravi zakona; z zakonom bo v letu 2005, 2006
in 2007 zagotovljeno postopno dvigovanje neobdavčljivega
dela na raven osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Socialni partnerji bodo septembra 2003 proučili možnosti
za uveljavitev izjemnega znižanja davčnih obveznosti v letu
2004 za osebe v najnižjih dohodkovnih razredih.

– zakon o davku na nepremičnine, ki bo nadomestil
obstoječ sistem dajatev na nepremičnine (davek od premo-
ženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) in od-
pravil njegove slabosti.

Strinjamo se, da je za dosego ciljev potrebno proučiti
tudi možnost odprave zakona o davku na izplačane plače v
povezavi z bolj celovitim obdavčevanjem premoženja in dru-
gih davčnih virov. Ne glede na to se bo v letu 2005 spodnji
prag obdavčitve izplačanih plač povišal za stopnjo inflacije v
letu 2003 in 2004 (oziroma do višine 150.000 SIT). Upoš-
tevajoč javno finančno situacijo se bo septembra 2003 pre-
učila možnost dviga spodnjega praga obdavčitve izplačanih
plač za leto 2004.

Partnerji se strinjamo, da je potrebno pospešiti pripra-
vo zakona o udeležbi zaposlenih v dobičku družbe. Zakon
mora, ob primarni zagotovitvi razvojne funkcije dobička,
omogočiti dodatno stimuliranje zaposlenih v uspešnih po-
djetjih na davčno stimulativen način.

1.3. Javne finance

23. Racionalna poraba javnih sredstev in čimbolj urav-
notežene javne finance niso le pogoj za sprejem v EU, pač
pa so eden izmed osnovnih pogojev stabilnega razvoja.
Zato smo socialni partnerji temu področju vedno posvečali
posebno pozornost. Pretirana rast javnih izdatkov lahko ogro-
zi naša skupna prizadevanja glede rasti cen in obremenitev
gospodarstva, prehude omejitve pa zagotavljanje sistema
javnih storitev. Zato bomo partnerji podprli spremembe, ki
so potrebne za zagotovitev stabilnega sistema javnih financ.

Osnovna strateška usmeritev fiskalne politike je pre-
strukturiranje javno finančnih odhodkov in prihodkov, kar bo
spodbudno vplivalo na konkurenčnost gospodarstva in bo v
srednjeročnem obdobju omogočilo tudi postopno uravnote-
ženje javnih financ brez povečanja njihovega deleža v BDP.

24. Naloge partnerjev
a) vlada bo:
pripravila ustrezne spremembe oziroma nove rešitve

na področju javnih financ, tako da:
– bo na področju javnih financ sledila cilju uravnoteže-

nja javnih financ na način, ki bo po eni strani omogočil večji
del proračunskih izdatkov nameniti za razvojne projekte, po
drugi strani pa omogočil tudi razbremenitev gospodarstva z
znižanjem deleža javno finančnih prihodkov v BDP. (Podatki
povzeti iz proračunskega memoranduma so v prilogi 1. Oce-
ne veljajo ob podpisu socialnega sporazuma). S postopnim
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zniževanjem javno finančnega primanjkljaja se bo zmanjše-
vala tudi potreba po dodatnem zadolževanju države in s tem
stroški njegovega financiranja. Politika javnih financ v pri-
hodnjem štiriletnem obdobju je zato usmerjena v povečanje
fiskalne obvladljivosti ter alokacijske in tehnične učinkovito-
sti z namenom oblikovati okolje, ki bo spodbudno vplivalo
na gospodarski razvoj v državi in omogočilo postopno pove-
čevanje blaginje prebivalcev ob relativno nižji ravni javno
finančnih izdatkov;

– bo na področju poslovanja državne uprave omogoči-
la racionalnejšo organizacijo uprave in s tem določene pro-
računske prihranke. Zlasti ukinitev organov in organizacij v
sestavi ministrstev na področjih, kjer takšen status ni potre-
ben, bo omogočila racionalnejše organiziranje spremljajo-
čih funkcij (kadrovske, finančne, računovodske itd). S tem
se bo zmanjšalo število proračunskih uporabnikov, poleg
tega pa bo omogočeno racionalnejše izvajanje nalog, saj se
istovrstne naloge ne bodo podvajale. Javno finančne pri-
hranke bo prav tako prinesla ustanovitev javnih agencij na
področjih, kjer je mogoče s to organizacijsko rešitvijo zago-
toviti uveljavljanje sodobnejšega managerskega pristopa pri
gospodarjenju z javnimi sredstvi. K zmanjšanju stroškov jav-
ne uprave pa bo doprinesel tudi program odprave adminis-
trativnih ovir oziroma realizacija antibirokratskega programa
v praksi. Ob sami racionalizaciji javne uprave je potrebno
poudariti tudi vzporedno skrb za izboljšanje kakovosti z vidi-
ka uporabnikov javnih storitev;

– v pokojninskem zavarovanju ne bo prihajalo do novih
izjem, ki bi finančno obremenjevale pokojninsko blagajno in
državni proračun;

– bo za uveljavljanje evropske direktive 2000/35/EC,
ki ureja načine in roke plačevanja obveznosti v komercialni
poslih predlagala ustrezno zakonodajo, ki bo dodatno po-
magala reševati plačilno nedisciplino;

– bo ob pripravi ustreznih sprememb oziroma novih
rešitev na področju javnih financ zasledovala cilj, da se
skupni delež obremenitve v okviru stroškov dela (davki in
prispevki) ne bo povečal.

b) delodajalci bodo:
Delodajalske organizacije si bodo prizadevale za od-

pravljanje ovir za ustvarjanje stabilnih ekonomskih, socialnih
in delovnih razmer, ki bodo zagotavljale spoštovanje pravic
zaposlenih pri neposrednih delodajalcih ter večjo finančno
disciplino, zlasti s spoštovanjem davčnih in drugih finančnih
predpisov.

c) sindikati bodo:
Sindikalne organizacije bodo z obveščanjem, informi-

ranjem in izobraževanjem svojega članstva prispevale k us-
tvarjanju na socialnem dialogu temelječih odnosov med de-
lavci in delodajalci.

2.0. Konkurenčnost in prestrukturiranje slovenskega
gospodarstva in regij

25. Partnerji ugotavljamo, da je treba za dosego za-
stavljenih ciljev povečati konkurenčnost slovenskega go-
spodarstva in regij. Strinjamo se, da k povečani konkuren-
čnosti prispevajo ukrepi vlade za zagotavljanje stimulativnega
gospodarskega okolja, predvsem pa aktivnosti na ravni po-
djetij in organizacij, kjer lahko največ doprinesejo delodajal-
ci in zaposleni. Zavedamo se, da je gospodarski razvoj ob
ustreznih makroekonomskih pogojih možno dosegati le ob
povečani produktivnosti dela, inovativnosti, tehnološkem raz-
voju ter povečanem vlaganju v znanje in razvoj človeškega
dejavnika, kar je povezano tudi z ustreznimi delovnimi pogo-
ji in učinkovito organizacijo.

Partnerji se zavedamo, da je za povečanje konkuren-
čnosti slovenskih regij, ki najbolj zaostajajo v razvoju, potre-
bna aktivna regionalna politika, temelječa na principu soli-
darnosti, vendar s ciljem aktiviranja lastnih razvojnih
potencialov regij.

26. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
sprejela in izvajala ukrepe za krepitev konkurenčnosti

gospodarstva v treh smereh:
– povečevanja konkurenčnih sposobnosti podjetij,
– aktivne politike spodbujanja skladnega regionalnega

razvoja,
– dokončanja tranzicijskega prestrukturiranja in privati-

zacije.
Za ukrepe na področju povečevanja konkurenčne spo-

sobnosti podjetij bo Vlada izvajala Program spodbujanja po-
djetništva in konkurenčnosti, ki predstavlja integracijo ukre-
pov in instrumentov razvojne politike za ustvarjanje
stimulativnega okolja za podjetništvo. Ukrepi bodo usmerje-
ni na eni strani v oblikovanje bolj spodbudnih sistemskih
pogojev za podjetništvo, predvsem v nadaljnje izvajanje pro-
grama odprave administrativnih ovir, izboljšanje delovanja
državne uprave in odprave kolizije v predpisih, na drugi
strani pa v zagotavljanje razvojnih spodbud podjetjem za
krepitev njihove konkurenčne sposobnosti na mednarodnih
trgih. Vlada bo upoštevala smernice in politiko EU, usmerje-
ne v povečevanje konkurenčnosti in doseganja lizbonskih
ciljev (v skladu s slednjimi naj bi EU do leta 2010 postala
najbolj dinamična, konkurenčna, okolju prijazna in na zna-
nju temelječa ekonomija. Ob tem naj bi dosegli polno zapo-
slenost in povečano ekonomsko in socialno vključenost).

Razvojne spodbude se bodo dodeljevale v skladu s
strategijo razvoja in pravili EU o dodeljevanju državnih po-
moči perspektivnim podjetjem, ne glede na velikost podje-
tja, obliko registracije, panogo oziroma dejavnost, lokacijo
in lastništvo. Država bo pri usmerjanju razvojnih spodbud
zlasti zasledovala naslednje razvojne cilje:

– zmanjševanje zaostanka v produktivnosti, ki je v pov-
prečju tri do štirikrat nižja kot je povprečje EU, s pospeševa-
njem vlaganj v znanje in inovativnost, tehnološki razvoj in
povezovanje podjetij,

– razvojne spodbude bodo usmerjene v krepitev spo-
sobnosti podjetij in panog za razvojno in tržno prestrukturi-
ranje, za inoviranje in tehnološki razvoj, usposabljanje ka-
drov oziroma kadrovsko prestrukturiranje in prilagajanje
ekološkim zahtevam. V ta namen bodo uporabljena tudi
sredstva strukturnih skladov,

– pospešitev trenda nastajanja novih podjetij, ki je v
zadnjem obdobju v upadanju, in novih investicij za ustvarja-
nje kvalitetnih delovnih mest. Spodbude bodo prednostno
namenjene novim investicijam v regijah, ki zaostajajo v raz-
voju, in investicijam v proizvode in storitve z visoko dodano
vrednostjo,

– spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij,
vzpostavljanje strateških povezav slovenskih podjetij s po-
djetji v tujini in ustvarjanje sistemskih pogojev za lažji dostop
podjetij do tujih trgov. Država bo spodbujala pritok tujih
investicij in investicije slovenskih podjetij v tujini ter zagotav-
ljala podporo zlasti malim in srednje velikim podjetjem pri
vstopanju na mednarodne trge.

Za izboljšanje položaja in povečanje konkurenčnosti
podjetij v tekstilni in oblačilni, usnjarski in obutveni industriji,
pa bo vlada do konca leta 2003 nadaljevala izvajanje pro-
grama prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne ter us-
njarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga EU
2000-2003. Po tem obdobju bo za izboljšanje položaja in
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povečanje konkurenčnosti podjetij v omenjenih panogah
namenjena pomoč v obliki razvojnih spodbud in pomoč v
skladu z določili zakona o pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 110/02).

Vlada je za podporo podjetjem, ki zaključujejo tranzicij-
sko prestrukturiranje in za izboljšanje položaja podjetij v
težavah pripravila zakon o pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb (Uradni list RS št. 110/02), ki
predstavlja pravno podlago za dodeljevanje sredstev tem
podjetjem, v skladu s pravili EU o dodeljevanju državnih
pomoči, za namene poslovnega, finančnega in kadrovske-
ga prestrukturiranja teh podjetij kot izhodišče za njihovo
konkurenčnost v prihodnosti.

Vlada bo pri vodenju postopkov nadaljnje privatizacije
podjetij v lasti države upoštevala socialni dialog in sodelova-
nje vseh partnerjev ter z ustreznimi sistemskimi rešitvami
zagotovila pravne možnosti za notranje odkupe.

Z zakonskimi spremembami bo okrepila status pro-
gramskih svetov v regijah in zagotovila bolj učinkovito delo-
vanje regionalnih razvojnih agencij. Na programski način bo
povezala razpoložljiva sredstva iz strukturnih skladov Evrop-
ske unije s potrebami, ki izhajajo iz regionalnih razvojnih
programov.

b) delodajalci bodo:
Delodajalske organizacije bodo spodbujale svoje čla-

ne, da bodo v smeri povečanja konkurenčne sposobnosti
podjetij vlagali v tehnološki razvoj in posodabljanje poslov-
nih procesov ter izboljšanje delovnih pogojev in namenjali
več sredstev in pozornosti dodatnem usposabljanju in izpo-
polnjevanju znanja zaposlenih, tako da se bodo lahko hitreje
prilagajali novim delovnim izzivom in novi tehnologiji. Pri
oblikovanju politike plač v podjetjih si bodo prizadevali za
iskanje novih oblik nagrajevanja prispevkov delavcev, ki bo-
do zagotavljale večje zadovoljstvo zaposlenih in hkrati te-
snejši stik in navezanost na podjetje in njegove rezultate,
kar lahko le povečuje konkurenčno sposobnost podjetij.
Delodajalci bodo s konkretnimi ukrepi spodbujali izobraže-
vanje in usposabljanje zaposlenih ter izvajali druge dogovor-
jene programe v regiji.

c) sindikati bodo:
preko svojih organizacij in predstavnikov v podjetjih

vplivali na osveščenost delavcev glede potrebe po stalnem
izobraževanju in jih spodbujali in podpirali v njihovih prizade-
vanjih za izpopolnjevanje in povečanje znanja.Prizadevali si
bodo za večjo informiranost zaposlenih in intenzivnejše vklju-
čevanje zaposlenih v postopkih odločanja, kar vse bo pripo-
moglo k večji osveščenosti delavcev in poznavanju potreb
podjetja ter tako povečalo možnost za učinkovito prilagaja-
nje spremembam v organizaciji in tehnologiji v delovnem
okolju. Sindikati bodo sodelovali pri pripravi in izvajanju regi-
onalnih razvojnih programov v okviru programskih odborov
regij. S konkretnimi ukrepi bodo spodbujali izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih ter izvajali druge dogovorjene pro-
grame v regiji.

2.1. Poklicno in strokovno izobraževanje

27. Partnerji se strinjamo, da sodelujemo pri načrtova-
nju poklicnega in strokovnega izobraževanja na vseh ravneh
oziroma pri določanju standardov znanja, pri sprejemanju
izobraževalnih programov in pri izvajanju izobraževanja. Kva-
litetno poklicno in strokovno izobraževanje mora temeljiti na
izmenjavi izobraževanja v šoli in v delovnem procesu. Samo
tako je mogoče doseči razvoj poklicne socializacije in kom-
petenc, pomembnih za doseganje konkurenčnosti v gospo-
darstvu, in hkrati razvoj poklicne kariere posameznika.

Vzpostavili bomo vlogo neodvisnega zagovornika za
zaščito vajeniških pravic.

Podpiramo večjo odprtost izobraževalnih programov.
Šole morajo odprti del kurikuluma uskladiti s socialnimi par-
tnerji na regionalni ravni in v panogi, kar bo omogočilo
hitrejše reagiranje šole na potrebe podjetij, okolja in trga
dela.

28. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
– s sistemskimi ukrepi omogočala deregulacijo in prož-

nost sistema poklicnega izobraževanja ter krepila avtonom-
nost šol ter njihovo povezovanje s socialnimi partnerji na
regionalni ravni,

– s spremembo sistemske zakonodaje bo krepila de-
centralizacijo upravljanja sistema poklicnega in strokovnega
izobraževanja s prenosom nekaterih pristojnosti na regional-
no raven,

– s subvencioniranjem cene usposabljanja strokovnih
delavcev pri delodajalcu za opravljanje izobraževalne funkci-
je in z zagotavljanjem proračunskih sredstev za lastno ude-
ležbo pri koriščenju sredstev evropskih strukturnih skladov,
zagotavljala pogoje za krepitev izobraževalne funkcije delo-
dajalcev,

– vzpostavila regionalne svete za razvoj človeških virov,
– s sistemskimi ukrepi pospešila uvajanje certifikatne-

ga sistema,
– na področju izobraževanja odraslih poskrbela za:
a) zviševanje temeljne ravni znanja in usposobljenosti

do ravni štiriletne šolske izobrazbe, izboljševanje kvalifikacij-
ske strukture in zniževanje strukturnega neskladja na trgu
dela,

b) ukrepe, ki bodo spodbujali povpraševanje po izo-
braževanju pri vseh ljudeh, prednostno pa pri tistih brez
temeljnega znanja ali z neustreznim znanjem,

c) finančne spodbude za razvoj izobraževanja odraslih.
b) delodajalci bodo:
– ustvarjali učna mesta za praktično izobraževanje va-

jencev, dijakov in študentov,
– usposabljali svoje strokovne sodelavce za mentor-

stvo vajencev, dijakov in študentov,
– na regionalni ravni sodelovali s šolami pri določanju

odprtega dela kurikuluma,
– sodelovali s pristojnim ministrom pri razmeščanju izo-

braževalnih programov,
– sodelovali pri ustanavljanju medpodjetniških centrov

za praktično usposabljanje mojstrov, delovodij, dijakov, va-
jencev in študentov,

– prek svojih organizacij organizirali preverjanje prak-
tičnega izobraževanja vajencev in dijakov z vmesnimi preiz-
kusi,

– organizirali zaključne izpite praktične usposobljeno-
sti vajencev in dijakov v poklicnem izobraževanju,

– predlagali nove poklicne standarde,
– predlagali kataloge standardov strokovnih znanj in

spretnosti za uvajanje certifikatnega sistema.
c) sindikati bodo:
– spodbujali strokovne delavce, da se usposobijo za

mentorstvo vajencem, dijakom in študentom,
– sodelovali pri vmesnih preizkusih in pri praktičnem

delu zaključnega izpita vajencev in dijakov v poklicnem izo-
braževanju,

– spodbujali strokovne delavce, da se usposobijo za
člane komisij za preverjanje in potrjevanje znanja za pridobi-
vanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,

– sodelovali pri preverjanju in potrjevanju nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.
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3.0. Socialni dialog

29. Partnerji se strinjamo, da je socialni dialog temeljni
pogoj za naše skupno in posamično delovanje ter da le v
pogojih miru lahko dosegamo zastavljene cilje. Zato si bo-
mo v svojem vsakdanjem delovanju prizadevali za ustvarja-
nje takih medsebojnih odnosov, ki bodo omogočali razreše-
vanje konfliktnih razmer in napetosti med sodelujočimi.

30. Partnerji se strinjamo, da je model socialnega dia-
loga, ki smo ga razvili v zadnjih desetih letih, dal zadovoljive
rezultate. Ob tem pa se zavedamo, da je socialni dialog
mehanizem, ki se neprestano razvija in dopolnjuje, se prila-
gaja novim razmeram, ki so posledica sprememb v širšem
in ožjem okolju. Da bi vzpostavili mehanizem, ki bi se pravo-
časno in primerno odzival novim razmeram in služil svojemu
namenu, se moramo vsi udeleženci procesa neprestano
izpopolnjevati v znanju in veščinah, ki so potrebne za uspe-
šno vodenje socialnega dialoga med partnerji.

31. Pri pospeševanju in razvoju sistema kolektivnih po-
godb in krepitve socialnega dialoga na vseh ravneh bomo po
potrebi vzpostavili tudi nove oblike sodelovanja med partnerji,
kot jih poznajo države članice EU (skupni odbori socialnih
partnerjev za različna področja in odbori socialnega dialoga
na ravni dejavnosti, regije, občine, družbe in zavoda) in nove
institucije za mirno reševanje sporov (mediacija, koncilijacija
itd). Prizadevali si bomo za takšno izgrajevanje socialnega
dialoga, ki bo omogočil vsem zainteresiranim reprezentativ-
nim sindikatom in organizacijam delodajalcev vključitev v or-
ganizirane oblike socialnega dialoga na različnih ravneh.

32. Partnerji se obvezujemo, da bomo pospešili delo
na pripravi zakona o kolektivnih pogodbah, tako da bo pri-
pravljen čimprej, predvidoma pa do konca septembra 2003
za obravnavo v državnem zboru na podlagi nove delovne
zakonodaje. Pogoj za sprejem zakona je soglasje socialnih
partnerjev o ključnih vprašanjih.

33. Partnerji se bomo aktivno vključili v izvedbo PHA-
RE projekta »Spodbujanje socialnega dialoga v Sloveniji«.
Zagotovili bomo, da se bo aktivnosti predvidenih v progra-
mu udeležilo čim večje število predstavnikov delodajalcev in
delojemalcev z vseh ravni, to je nacionalne ravni, ravni de-
javnosti in podjetniške ravni. Tako bo s socialnim dialogom
na ravni Evropske unije, s prakso držav članic Evropske
unije in z najuspešnejšimi primeri socialnega dialoga iz ne-
posredne prakse v posameznih dejavnostih in podjetjih sez-
nanjenih čimveč neposrednih udeležencev v socialnem dia-
logu v Republiki Sloveniji.

3.1. Ekonomsko socialni svet RS

34. Partnerji se strinjamo, da ESS ostaja osrednji in
odprt organ socialnega dialoga v RS. Vse morebitne spre-
membe glede delovanja in organiziranosti ESS bodo spreje-
te soglasno.

35. Naloge partnerjev:
a) vlada si bo:
kot partner v tripartitnem dialogu prizadevala za aktiven

in tvoren dialog med partnerji o vseh vprašanjih skupnega
interesa in bo še nadalje finančno in kadrovsko podpirala
delovanje ekonomsko socialnega sveta. Kot delodajalec za-
poslenim v javnem sektorju bo vlada še naprej vodila social-
ni dialog s predstavniki zaposlenih in sodelovala kot partner
v sklepanju kolektivnih pogodb.

b) delodajalci bodo:
z nadaljnjim sodelovanjem v ESS prispevali h krepitvi

socialnega dialoga na nacionalni ravni. Krepili bodo socialni
dialog na ravni dejavnosti in spodbujali svoje člane, pred-
stavnike podjetij, k aktivnejšemu sodelovanju v socialnem
dialogu na ravni dejavnosti in na nacionalni ravni, zlasti pa
jih spodbujali k vzpostavitvi tvornega socialnega dialoga na
podjetniški ravni in v neposrednem stiku med delodajalci in
zaposlenimi v delovnih enotah in na delovnih mestih. Krepili
bodo vlogo prostovoljnih delodajalskih organizacij kot soci-
alnih partnerjev in strank kolektivnih pogodb.

Zagotovili bodo čim večjo udeležbo svojih predstavni-
kov v aktivnostih v okviru navedenega Phare projekta in v
drugih izobraževalnih programih, namenjenih delodajalcem,
organiziranih s strani različnih evropskih institucij, z name-
nom razvijati in povečati usposobljenost slovenskih deloda-
jalcev za socialni dialog.

c) sindikati bodo:
z nadaljnjim sodelovanjem v ESS prispevali h krepitvi

socialnega dialoga na nacionalni ravni in si prizadevali za
uspešen dialog na ravni dejavnosti, regije, občine, družbe
in zavoda. Sindikalne organizacije bodo zagotovile čim ve-
čjo udeležbo svojih predstavnikov v zgoraj omenjenem pro-
jektu ter poskrbele v okviru svojih možnosti in pristojnosti za
čim boljšo informiranost svojega članstva o njihovih pravi-
cah in obveznostih.

4.0. Politika plač

36. Partnerji se strinjamo, da je potrebno tudi v obdob-
ju veljavnosti tega sporazuma v tripartitnem dialogu oprede-
liti skupne usmeritve ter kriterije in merila, ki jih bomo spoš-
tovali pri oblikovanju in izvajanju politike plač na ravni
dejavnosti in na ravni podjetij, zavodov ali drugih organizacij-
skih oblik. Strinjamo se, da si bomo prizadevali za oblikova-
nje take politike plač v javnem in zasebnem sektorju, ki bo v
čim večji meri prispevala k znižanju inflacije. Ob usklajeva-
nju plač se bo upoštevalo razmerje med tečajem EURA in
SIT ter inflacijo v izbranih državah članicah EU ter gibanje
cen življenjskih potrebščin v RS.

37. Partnerji menimo, da je minimalno plačo zaposle-
nih, kot najnižjo raven plače, ki jo lahko delodajalec plača
delavcu za delo v polnem delovnem času, potrebno ohraniti
kot zakonsko določbo, saj le ta zagotavlja iztožljivost te
pravice. Z izvajanjem določil glede minimalne plače smo
lahko zadovoljni. Dosežena višina se je na podlagi posebne-
ga mehanizma usklajevanja približala evropsko primerljivim
razmerjem glede na povprečne plače zaposlenih v predelo-
valnih dejavnostih.

38. Ključni akti za določanje plač so kolektivne pogod-
be. Poleg tega obstajajo posebni zakoni na področjih, kjer
kot delodajalec ali financer neposredno ali posredno nasto-
pa država. S socialnim sporazumom in dogovorom o politiki
plač socialni partnerji določamo okvirne usmeritve in pogo-
je za določanje plač, katerih vsebina je v skladu z našo
skupno voljo lahko uzakonjena.

4.1. Dolgoročni cilji

39. Z dolgoročnimi cilji si zastavljamo naloge, ki bodo
zagotovile vzpostavitev stabilnega in hkrati stimulativnega
plačnega sistema, temelječega na dosedanjih izkušnjah in
spoznanjih o pozitivnih in negativnih elementih veljavnega
sistema. Dolgoročni cilji so:
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– uravnotežena in realna rast plač
– razrešitev problematike, ki jo predstavlja razlika med

minimalno in izhodiščno plačo
– opredelitev minimalne plače
– krepitev stimulativnih elementov plač
– uvedba udeležbe delavcev pri dobičku podjetja

40. Partnerji se strinjamo, da je ob nadaljnji gospodar-
ski rasti potrebno zagotoviti realno rast plač, ki izhaja iz
doseženih rezultatov in pomeni delitev novo ustvarjene vre-
dnosti tudi med zaposlene po kolektivnih pogodbah. Strinja-
mo se, da mora realna rast bruto plač na zaposlenega
zaostajati vsaj za eno odstotno točko za rastjo produktivno-
sti ter tako omogočati vlaganje v razvoj, zagotavljanje novih
delovnih mest in povečanje socialne varnosti. Predvidene
spremembe na področju plač v javnem sektorju, ki bodo
izhajale iz sprejetega zakona o sistemu plač v javnem sek-
torju, se bodo uveljavljale postopoma in ne bodo ogrozile
doseganja navedenega cilja.

41. V času veljavnosti tega sporazuma bomo socialni
partnerji pripravili predlog posebnega zakona, ki bo urejal
minimalno plačo, s soglasjem socialnih partnerjev.

42. Partnerji se zavedamo, da imajo plače poleg stro-
škovnega tudi motivacijski vidik in da lahko pomembno pri-
spevajo k doseganju boljših rezultatov. Zato si bomo priza-
devali za razvijanje in nadaljnjo krepitev sistemov
nagrajevanja delavcev v smeri stimuliranja in nagrajevanja
doseganja boljših rezultatov pri delu, tako na individualni kot
na skupinski ravni.

43. Partnerji se strinjamo, da je treba pospešiti pripra-
vo zakona o udeležbi zaposlenih v dobičku družbe. Zakon
mora,ob primarni zagotovitvi razvojne funkcije dobička, omo-
gočiti dodatno stimuliranje zaposlenih v uspešnih podjetjih
na davčno stimulativen način.

4.2. Kratkoročni cilji

44. Kratkoročni cilji so opredeljeni v sprejetem dogo-
voru o politiki plač za obdobje 2002-2004 (Uradni list RS,
št.52/02)

4.3. Regres za letni dopust

45. Regres za letni dopust za leto 2003 znaša najmanj
132.170 SIT in največ 70% povprečne plače v Republiki
Sloveniji. Za slednje velja zadnji znani podatek SURS.

46. V nadaljnjih letih veljavnosti sporazuma se minimal-
ni znesek regresa določi tako, da se regres za preteklo leto
poveča za rast cen življenjskih potrebščin brez cen alkohol-
nih pijač in tobaka.

5.0. Varnost in zdravje in pri delu

47. Partnerji se strinjamo, da so varne in zdravju prijaz-
ne delovne razmere osnovni predpogoj dolgoročnega raz-
voja. Pravočasna skrb delodajalcev za odpravo neustreznih
in zdravju škodljivih delovnih razmer preprečuje bistveno
dražje dolgoročne negativne posledice na zdravje ljudi. Zma-
njšanje poškodb pri delu, zdravstvenih okvar, poklicnih bo-
lezni, bolezni v zvezi z delom, invalidnosti kot posledice dela
ter vseh vrst absentizma mora biti osnovna skrb partnerjev
na področju varnosti in zdravja pri delu.

48. K večji aktivnosti na tem področju nas zavezujejo
tudi predpisi Evropske unije, ki smo jih in jih še bomo spre-
jeli tudi v naš pravni red. Partnerji si bomo v okviru pristojno-
sti prizadevali za njihovo čimprejšnjo in čim popolnejšo uve-
ljavitev. Partnerji se strinjamo, da so vlaganja v izboljšanje
delovnih razmer za delodajalce lahko finančno breme, zato
bo treba poiskati rešitve, ki bi to breme vsaj nekoliko olajša-
le in kratkoročni stroški ne bi bili razlog za opustitev prizade-
vanj delodajalcev za zagotavljanje zdravja in varnosti pri de-
lu. Partnerji se strinjamo, da je treba določiti diferencirane
prispevne stopnje za primer poklicne bolezni ali poškodbe
pri delu v okviru invalidskega in zdravstvenega zavarovanja
tako, da vse nove prispevne stopnje uvedemo koordinirano
s svetom za varnost in zdravje pri delu in v soglasju z eko-
nomsko socialnim svetom.

49. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
svoj prispevek k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu

zagotovila s pripravo nacionalnega programa varnosti in zdra-
vja pri delu in njegovim čimprejšnjim izvajanjem. Posebna
pozornost bo posvečena poklicnim boleznim.

Za podporo delodajalcem pri razvijanju varnosti in zdra-
vja pri delu bo vlada vzpostavila in razvila informacijski si-
stem, reformirala programe izobraževanja in usposabljanja,
razvijala metode varnostne prakse s pomočjo svetovanja,
brezplačnih navodil in drugih pripomočkov. Nadzor nad iz-
vajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu bo
temeljil na preventivi, torej na usmeritvi v pomoč in svetova-
nje pred kaznovanjem, ki pa ne sme upočasniti odpravljanja
pomanjkljivosti in izvrševanja ukrepov za zagotavljanje var-
nosti in zdravja pri delu.

b) delodajalci bodo:
delodajalske organizacije, pa tudi vlada kot delodaja-

lec, bodo poskrbele, da bo sleherni delodajalec upošteval
zahteve, ki izhajajo iz sprejetih predpisov na področju zdra-
vja in varstva pri delu ter si prizadeval za zagotavljanje zdra-
vju in delu prijaznega delovnega okolja ter s tem na dolgi rok
prispeval k zmanjševanju obolevnosti zaposlenih in lastnih
neposrednih stroškov zaradi poškodb pri delu in bolniških
odsotnosti delavcev ter posrednih, to je javnih stroškov za
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

c) sindikati bodo:
organe in predstavnike svojih organizacij na ravni de-

javnosti, regije, občine, družbe in zavoda izobraževale in
usposabljale za osveščanje in seznanjanje zaposlenih o po-
trebni skrbi za zdravje in varstvo pri delu, ki ga mora zagoto-
viti delodajalec, in za povečano skrb, ki so jo dolžni zagoto-
viti delavci sami.

II. Socialna varnost

50. Partnerji se strinjamo, da sta kvalitativna gospodar-
ska rast in raven socialne varnosti v državi tesno povezani in
medsebojno soodvisni. Partnerji si bomo prizadevali za tak-
šne razmere, da si bo večina prebivalcev lahko socialno
varnost zagotovila neposredno sama s svojo ekonomsko
aktivnostjo in da bo prek sistemov socialne varnosti prispe-
vala k dvigu socialne ravni tudi tistih, ki iz objektivnih razlo-
gov tega sami niso sposobni. Prizadevali si bomo za dvig
zaposlenosti na raven polne zaposlenosti in za učinkovito
uporabo sredstev za socialno varnost.

51. Partnerji se strinjamo, da v okvir zagotavljanja viso-
ke ravni socialne varnosti sodi tudi ustrezna družinska politi-
ka, ki naj prebivalcem omogoči čimbolj uspešno usklajeva-
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nje poslovnega in družinskega življenja, ustrezna politika
varovanja in krepitve zdravja v državi ter stanovanjska politi-
ka, ki naj zagotovi večjo dostopnost stanovanj.

1.0. Rast zaposlovanja

52. Glavna usmeritev politike zaposlovanja je spodbu-
janje aktivnih oblik povečevanja zaposlenosti v zasebnem
sektorju in reševanja problema brezposelnosti. Politika za-
poslovanja tako uvaja celosten pristop k zmanjševanju brez-
poselnosti in spodbujanju zaposlovanja, za kar je potrebno
aktivno in usklajeno sodelovanje socialnih partnerjev.

53. Partnerji soglašamo, da si v okviru nacionalnega
programa trga dela in zaposlovanja zastavljamo naslednje
strateške cilje:

– povečanje zaposljivosti z dvigovanjem izobrazbene
ravni aktivnega prebivalstva in njene usposobljenosti,

– zmanjševanje strukturnih neskladij,
– zagotovitev vključenosti v aktivne programe vseh mla-

dih brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu brezposelnosti
niso našli nove zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v
roku 12 mesecev niso zaposlili,

– zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela,
– nadaljnji razvoj socialnega partnerstva na področju

razreševanja problema brezposelnosti.

54. Zato bomo v okviru svojih pristojnosti in možnosti,
v skladu z nacionalnim programom trga dela in zaposlova-
nja, svoje aktivnosti usmerjali k doseganju prednostnih ci-
ljev, kot so opredeljeni za obdobje do konca leta 2006:

– rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v tem obdobju
presegla 1% letno ob pospešeni gospodarski rasti, kar bo
omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na okoli 5%
po mednarodni metodologiji oziroma registrirane stopnje na
okoli 8% do konca leta 2006,

– znižali bomo obseg dolgotrajne brezposelnosti, tako
da se bo delež dolgotrajno brezposelnih postopoma znižal
na okoli 40% do konca leta 2006.

55. Partnerji bomo zagotavljali razvoj in izvajanje na-
slednjih prioritetnih ukrepov na posameznem področju ure-
sničevanja politike zaposlovanja:

– aktivno reševanje brezposelnosti,
– razvoj kulture vseživljenjskega učenja,
– dvig izobrazbene ravni in zniževanje strukturnega nes-

kladja na trgu dela,
– zniževanje osipa iz poklicnega, srednjega in visoke-

ga šolstva,
– pospeševanje poklicnega izobraževanja v dualnem

sistemu,
– izboljšanje položaja mladih na trgu dela,
– razvoj podjetniške kulture,
– izboljšanje pogojev za ustvarjanje delovnih mest v

podjetjih,
– partnerstvo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja in kre-

iranju delovnih mest v okviru lokalnih zaposlitvenih iniciativ,
– preprečevanje obsega dela in zaposlovanja na črno,
– sprotno preverjanje vpliva davčnih obremenitev in

spodbud na zaposlovanje,
– povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti gospodar-

stva (modernizacijo organizacije dela, naložbe v razvoj člo-
veških virov),

– zagotovitev enake dostopnosti do trga dela,
– zagotavljanje enakih možnosti (pomoč dolgotrajno

brezposelnim pri ponovnem vključevanju na trg dela, ukrepi
pospeševanja vključevanja starejših in invalidnih oseb ter

drugih skupin težje zaposljivih brezposelnih oseb na trg
dela, integracijo romske populacije in enakost spolov).

56. Pogoje sodelovanja reprezentativnih sindikatov de-
javnosti na ravni države in delodajalskih organizacij v dualni
organizaciji poklicnega izobraževanja se določi tudi v zako-
nu o financiranju in organiziranju vzgoje in izobraževanja ter
v kolektivnih pogodbah. Partnerji se strinjajo, da bomo zara-
di večje zaščite pravic vajencev uvedli neodvisnega zago-
vornika vajenskih pravic.

57. Partnerji si bomo prizadevali za izvajanje tistih pro-
gramov, ki jih je vlada že sprejela. Partnerji bodo vodili javno
kampanjo, v kateri bomo opozorili na predsodke pred zapo-
slovanjem delavcev nad 40 let.

58. V okviru nacionalnega programa trga dela in zapo-
slovanja si bomo prizadevali za preprečevanje socialne iz-
ključenosti najbolj izpostavljenih skupin prebivalstva.

Pri zaposlovanju invalidov je cilj njihovo ponovno vklju-
čevanje v običajne delovne sredine.

Uvajanje kvotnega sistema bo povezano z istočasnim
zagotavljanjem strokovne, tehnične in materialne podpore
delodajalcem in bo izhajalo iz načela ničelne vsote.

Ustvarjeni bodo pogoji za nenehno razvijanje in prila-
gajanje invalidskih podjetij novim zahtevam vključevanja in-
validov v delo in zaposlitev ter njihovemu nenehnemu uspo-
sabljanju in izobraževanju. Pri tem bo zagotovljen dosleden
nadzor nad izpolnjevanjem kriterijev za ustanovitev in delo-
vanje invalidskih podjetij, nad organizacijskimi in lastniškimi
spremembami in nad uporabo odstopljenih sredstev držav-
nih pomoči.

59. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
za uresničevanje nacionalnega programa razvoja trga

dela in zaposlovanja zagotavljala:
– ustrezen pravni okvir z oblikovanjem in prilagajanjem

številnih pravnih predpisov, ki urejajo trg dela in zaposlova-
nja, da bodo zagotovljene pravne osnove za uveljavitev ukre-
pov in za realizacijo ciljev načrtovane politike, med drugim
tudi za kadrovsko prestrukturiranje podjetij v težavah,

– razvoj in izvajanje programov politike zaposlovanja,
– povezovanje vseh komponent ekonomske politike s

politiko zaposlovanja,
– razvijala aktivno politiko zaposlovanja, s poudarkom

na programih izobraževanja in spodbujanja vseživljenjskega
učenja, ki bo pripomogla k večji zaposljivosti prebivalstva,
predvsem tistih, ki sodijo med teže zaposljive brezposelne
osebe,

– povezanost programov izobraževanja in usposablja-
nja s potrebami na trgu,

– ustrezen sistem infrastrukture delovanja mrež institu-
cij, ki izvajajo posamezne programe na nacionalni in regio-
nalni ravni,

– spremljanje in evalvacijo programov,
– vsestransko vključevanje socialnih partnerjev v načr-

tovanje in izvajanje politike zaposlovanja,
– zagotovila ustrezen pravni okvir in možnosti za vklju-

čevanje brezposelnih invalidov, ne glede na njihov status, v
ustrezne oblike zaposlitvene rehabilitacije, in njihovo enako-
pravno vključevanje na trga dela,

– v okviru svojih pristojnosti zagotovila vključitev social-
nih partnerjev v nacionalno koordinativno telo in v svet Vlade
RS za invalide,

– pregledala ustanavljanje in delovanje invalidskih in
humanitarnih organizacij (posebej fundacij),
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– v okviru svojih pristojnosti s kadrovskimi, strokovni-
mi, organizacijskimi in po potrebi tudi s finančnimi ukrepi
podprla hitrejše usposabljanje skladov dela za vključitev
brezposelnih v ustrezne programe izobraževanja, predvsem
v regijah, kjer so razvojne in zaposlitvene možnosti omeje-
ne,

– spodbujala vključitev vseh socialnih partnerjev in skle-
panje socialnih sporazumov v primerih kadrovskega pre-
strukturiranja podjetij večjih dimenzij in podjetij v pretežni
lasti KAD in SOD,

– s kadrovskimi, organizacijskimi in tudi finančnimi
sredstvi, ob vključitvi zainteresiranih invalidskih podjetij,
spodbudila ustanavljanje regijskih in lokalnih rehabilitacij-
skih centrov za različne oblike delovne rehabilitacije invali-
dov, še posebej v regijah, kjer so omejene možnosti zapo-
slovanja invalidov.

b) delodajalci bodo:
Delodajalske organizacije bodo za uresničevanje usme-

ritev na področju povečevanja zaposljivosti, pospeševanja
podjetništva, spodbujanja prilagodljivosti podjetij in posa-
meznikov in zagotavljanja enakih možnosti aktivno sodelova-
le, tako da bodo spodbujale svoje člane k:

– izvajanju sprejetih usmeritev v nacionalnem progra-
mu,

– uveljavljanju in spodbujanju vseživljenjskega učenja,
– povečevanju produktivnosti s povečevanjem vlaganj

v razvoj človeških virov,
– pravočasnemu napovedovanju potreb po novih za-

poslitvah,
– razvijanju delovnih mest,
– razvijanju modernizacije organizacije dela,
– spoštovanju veljavnih predpisov glede na možnosti

zaposlitev za določen čas in k preprečevanju dela na črno
ter zlorabe pripravljenosti brezposelnih delavcev, da so pri-
pravljeni sprejeti zaposlitev pod pogoji, ki ne ustrezajo pred-
pisom.

c) sindikati bodo:
Sindikalne organizacije bodo preko svojih predstavni-

kov v podjetjih spodbujale in motivirale zaposlene k:
– udeležbi v programih in usmeritvah, sprejetih v naci-

onalnem programu,
– vseživljenjskemu učenju,
– izpopolnjevanju in izobraževanju,
– usposabljanju za deficitarne poklice,
– v okviru svojih pristojnosti s kadrovskimi, strokovnimi

organizacijskimi in po potrebi tudi finančnimi ukrepi podprla
hitrejše vključevanje brezposelnih v ustrezne programe izo-
braževanja, predvsem v regijah, kjer so razvojne in zaposli-
tvene možnosti omejene, vključno z nadaljnjim razvijanjem
skladov dela. Prav tako se bodo zavzemale za uspešno
modernizacijo organizacije dela.

Partnerji bomo zagotovili aktiven socialni dialog z aktiv-
no strokovno in finančno participacijo pri načrtovanju, izva-
janju in spremljanju nacionalnega programa in akcijskih pro-
gramov zaposlovanja.

Za trdnejšo povezanost bomo partnerji krepili več ni-
vojsko socialno partnerstvo, ki se bo odrazilo v vzpostavlja-
nju in upravljanju skupnih instrumentov in ustanov tudi na
regionalnem nivoju.

2.0. Socialno varstvo

60. Partnerji smo enotnega mnenja, da je zagotavlja-
nje socialne varnosti zase, in svojo družino skrb vsakega
posameznika, vendar pa je določenemu delu prebivalstva to
iz objektivnih razlogov onemogočeno. V demokratičnih dru-
žbah, kakršna je tudi slovenska, je skrb za take posamezni-

ke in njihove družine skrb države, ki za to pripravlja posebne
programe in namenja določen obseg javnih sredstev. Par-
tnerji se strinjamo, da je aktivna socialna politika pravi pri-
stop za reševanje te problematike, zato si bomo prizadevali
za uresničevanje sprejetih usmeritev in izvajanje dogovorje-
ne socialne politike, ki je usmerjena v spodbujanje in pod-
poro pomoči potrebnim, da se v čim večji meri aktivno
vključijo v reševanje lastne eksistence.

61.Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
– zagotovila izvajanje v letu 2000 sprejetega programa

boja proti revščini in socialni izključenosti ter evalvirala nje-
govo izvajanje.

– podpirala programe, ki zmanjšujejo tveganja, pove-
zana z nevarnostjo socialne izključenosti, povečevala obseg
in kakovost ter individualizacijo storitev na področju socialne
varnosti. Omogočila bo povečanje vključitve kapacitet zase-
bnega sektorja v izvajanje storitev javnih služb na širšem
področju socialne varnosti,

– razvijala politiko, programe in ukrepe, ki bodo zago-
tavljali in pospeševali usklajevanje poklicnih in družinskih
obveznosti žensk in moških ter enakomernejšo delitev ne-
ge, varstva in vzgoje otrok med oba starša.

b) delodajalci bodo:
Delodajalske organizacije bodo svoje članice spodbu-

jale k vodenju take poslovne in kadrovske politike, da bo
priliv v brezposelnost čim manjši, ter jih spodbujala k ustvar-
janju takih delovnih pogojev, da zaposleni zaradi razmer na
delovnem mestu ne bodo prihajali v socialne stiske, ter
organizaciji in oživitvi ustreznih služb, ki bo delavcem v opo-
ro in pomoč ob morebitnih problemih, ki izhajajo iz razmer v
podjetjih (grožnje z odpuščanjem, presežki itd.).

c) sindikati bodo:
Sindikati bodo svoje organizacije, njihove organe in pred-

stavnike vzpodbujali k oblikovanju in predlaganju ukrepov za
razreševanje socialnih problemov na ravni podjetja in zavoda
in jih usposabljali za svetovanje, pomoč in oporo delavcem
pri razreševanju njihovih problemov, ki izhajajo iz razmer v
podjetjih in izven njih. Hkrati bodo delodajalce opozarjali na
morebitne socialne probleme med zaposlenimi in jim dajali
predloge za njihovo zmanjšanje oziroma odpravo.

3.0. Pokojninsko zavarovanje

62. Partnerji se strinjamo, da bomo v skladu z dogovo-
rom o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
Sloveniji tekoče spremljali učinke in posledice pokojninske-
ga zavarovanja na socialno varnost državljanov.

63. Partnerji se strinjamo, da je nov zakon o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju prinesel pomembno no-
vost v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj
omogoča, da delodajalci in delojemalci poleg obveznega
pokojninskega zavarovanja vplačujejo tudi prispevke za ko-
lektivna prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja.

64. Zato se bomo partnerji v naslednjih letih zavzemali
za čim večjo vključenost zaposlenih in delodajalcev v kolek-
tivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje tako v
zasebnem kot v javnem sektorju, ki ne bo zmanjšala medge-
neracijske solidarnosti.

65. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
spremljala razvoj sistema dodatnega pokojninskega za-

varovanja in vzpodbujala njegov razvoj tudi s širjenjem oza-
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veščenosti socialnih partnerjev ter vzpodbujala njegov raz-
voj s spodbujevalno in teritorialno usklajeno davčno politiko.
Vlada bo pri vključevanju delodajalcev in njihovih zaposlenih
odpravila neenakost delodajalcev pri vključitvi v sistem do-
datnega pokojninskega zavarovanja.

b) delodajalci bodo:
člane svojih organizacij spodbujali k uvajanju sistemov

prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v po-
djetjih, tako da se bo povečala pripadnost zaposlenih po-
djetju ali družbi, kar pozitivno vpliva na odnos do dela.

c) sindikati bodo:
preko svojih organizacij seznanjali zaposlene s pre-

dnostmi novih oblik pokojninskega zavarovanja, to je uved-
be prostovoljnega zavarovanja, na ravni podjetja pa bodo
sodelovali z delodajalci pri oblikovanju oziroma izbiri pokoj-
ninskega načrta kolektivnega dodatnega pokojninskega za-
varovanja, s katerim se bodo dogovorili tudi o načinu finan-
ciranja premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.

4.0. Politika varovanja in krepitve zdravja ter razvoj
zdravstvenega zavarovanja

66. Socialni partnerji se strinjamo, da je zdravje uni-
verzalna vrednota in človekova pravica. Zavedamo se, da
zdravje in zdravstveno varstvo na več načinov vplivata na
gospodarski in družbeni razvoj. Zdravje je pomemben ele-
ment kakovosti posameznikovega življenja kot tudi kakovosti
človeškega kapitala, to je ljudi kot enega najpomembnejših
gospodarskih virov.

67. Zdravje je torej potrebno razvijati, krepiti in varovati
z organiziranimi družbenimi aktivnostmi, ne le kot temeljno
človekovo pravico, temveč tudi kod podporo razvoju člove-
ških potencialov. Strinjamo, se da je vlaganje v zdravje nalo-
žba v ekonomsko in socialno blaginjo in ne pomeni nenad-
zorovanega povečevanja družbenih odhodkov. Zavezanost
zdravju in razvoju le-tega mora prevladovati na vseh nivojih
družbenega odločanja.

68. Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega za-
varovanja se v zadnjem desetletju sooča z razvojem medi-
cinskih znanosti na področju odkrivanja novih zdravil, novih
metod odkrivanja in zdravljenja bolezni, rehabilitacije ter raz-
voja medicinske tehnologije po vsem svetu, kar je vneslo
zelo velik pritisk na povpraševanje državljanov po zdravstve-
nih pravicah in s tem posredno pritisk na porast odhodkov
za zdravstvo. Tudi v Sloveniji se tem trendom nismo mogli
izogniti.

69. Zaradi nakopičenih problemov, katerih reševanje
je v interesu države in njenih državljanov, bo treba v sistemu
zdravstvenega varstva in na drugih področjih, ki so poveza-
na z zdravstvom, v naslednjih letih reformirati nekatere do-
sedanje rešitve in pospešiti že začete procese izboljšav.
Partnerji bodo podprli takšne spremembe sistema zdrav-
stvenega varstva, ki bodo temeljile na večji solidarnosti pri
zagotavljanju sredstev za z reformo dogovorjene zdravstve-
ne pravice in večji pravičnosti pri njihovem razporejanju,
enaki dostopnosti do zdravstvenih pravic za vse uporabni-
ke, povečevanju te dostopnosti, večji transparentosti in s
tem skrajševanju čakalnih dob, večji kakovosti in učinkovito-
sti sistema zdravstvenega varstva, aktivnejši vlogi uporabni-
kov in boljšem nadzoru.

70. Reforma bo temeljila na naslednjih ciljih:
– krepitvi solidarnosti v zdravstvenem zavarovanju, ki

se je zmanjšala z uvedbo doplačil za večino pravic iz obvez-

nega zdravstvenega zavarovanja in enotno premijo prosto-
voljnega zavarovanja zanje;

– krepitvi takega sistema razporejanja sredstev za
zdravstveno varstvo, ki bo primarno temeljil na z analizo
ugotovljenih potrebah uporabnika in ne izvajalca. To pome-
ni, da bodo izvajalci enako plačani za primerljive primere;

– oceni in uskladitvi sedanje osnove za prispevne sto-
pnje za posamezne socialne skupine;

– vzpostavitvi takšnega seznama pravic s soglasjem
socialnih partnerjev, ki jih v celoti zagotavlja obvezno zdrav-
stveno zavarovanje, da se bodo vanj stalno in po znanih
prioritetah uvrščale vse tiste pravice, ki predstavljajo ned-
vomno zdravstveno korist. Z uveljavitvijo takšnega seznama
dogovorjenih prioritet se bo povečala solidarnost, hkrati pa
bo ob njegovi transparentnosti omogočena tudi večja pra-
vičnost in dostopnost;

– vzpostavitvi standardov kakovosti zdravstvenih po-
stopkov in poslovanja in njihovem uveljavljanju pri nadzoru in
financiranju izvajalcev. Ti standardi bodo omogočili tako pri-
merjavo izvajalcev glede na strokovno učinkovitost kot tudi
njihovo primerjavo glede na ekonomsko učinkovitost;

– izboljšanju postopkov za varovanje pravic državlja-
nov, s katerimi bo uvedena možnost poravnave na samem
začetku pritožbenega postopka ter inštitucija neodvisnih za-
govornikov pacientovih pravic;

– zagotavljanju stabilnega financiranja in ustreznega
nadzora nad zdravstveno blagajno,

– racionalizaciji organizacije zdravstvenih izvajalcev.

71. Partnerji se strinjamo, da bodo sredstva za obvez-
no zdravstveno zavarovanje ostala avtonomna izven držav-
nega proračuna kot poseben del javnih financ ter da bo
zagotovljena vloga socialnih partnerjev pri upravljanju s temi
sredstvi. Strinjamo se tudi, da je potrebno ohraniti in okrepi-
ti vlogo zdravstvenih domov kot nosilcev zdravstvene dejav-
nosti na primarni ravni.

72. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
– pripravila analizo sedanjega stanja zdravstvenega var-

stva in predlog njegove reforme v obliki posebnega doku-
menta in ju posredovala socialnim partnerjem v razpravo in
soglasje v okviru ekonomsko socialnega sveta;

– oblikovala celovito strategijo varovanja in krepitve
zdravja ter strategije za zmanjševanje razlik v zdravju;

– oblikovala in zagotovila uresničevanje nacionalne pre-
hranske politike, politike do legalnih in nelegalnih drog,
politike na področju vzpodbujanja telesne dejavnosti in varo-
vanja duševnega zdravja;

– oblikovala in zagotovila uresničevanje nacionalne po-
litike varovanja in krepitve zdravja na delovnem mestu ter
nadzorovala delovne pogoje v delovnih okoljih;

– utrdila položaj javnih zavodov in uredila razmerja med
javnimi zavodi in zasebniki koncesionarji,

– aktivno podpirala uveljavljanje dogovorjene reforme
zdravstvenega varstva.

b) delodajalci bodo:
– aktivno sodelovali pri uvajanju zdravega delovnega

okolja ter pri uvajanju zdravih in humanih pogojev na delov-
nem mestu;

– aktivno sodelovali pri varovanju in krepitvi zdravja v
delovnih in življenjskih okoljih;

– aktivno podpirali uveljavljanje dogovorjene reforme
zdravstvenega varstva.

c) sindikati bodo:
– aktivno sodelovali pri uvajanju in izvajanju ukrepov in

aktivnosti za izboljšanje zdravja in varnosti pri delu med
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zaposlenimi v delovnih okoljih in predlagali možne rešitve v
prid izboljšanja zdravja in humanizacije dela zaposlenih;

– aktivno sodelovali pri uvajanju sprememb, ki bodo
povečevale solidarnost v sistemu zdravstvenega varstva in
zdravstveno varnost ogroženih družbenih skupin;

– aktivno podpirali uveljavljanje dogovorjene reforme
zdravstvenega varstva.

5.0. Družinska politika

73. Partnerji se strinjamo, da je uravnotežen socialni in
ekonomski razvoj mogoče veliko lažje doseči v pogojih, ko
je v družbi ustrezno poskrbljeno za možnost uspešnega
usklajevanja med zasebnim, to je družinskim, in poklicnim
življenjem.

Zavedamo se, da je poleg izvajanja ukrepov, ki varujejo
družino in otroke, pri izenačevanju pogojev in zagotavljanja
socialne varnosti potrebno spodbujati tudi tiste aktivnosti, ki
pomenijo boljšo organizacijo storitev za družine z otroki. To
bomo upoštevali tako pri planih, ki jih načrtuje država, kot
tudi s spodbujanjem podjetij, da bodo vodila družinam pri-
jazno politiko zaposlovanja.

74. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
Za potrebe različnih generacij bo vlada sprejela števil-

ne ukrepe, tudi davčne, ki naj bi pripomogli k izboljšanju
možnosti za usklajevanje poklicnega življenja z družinskimi
obveznostmi. Razvijala bo politiko, programe in ukrepe, ki
bodo zagotavljali in pospeševali usklajevanje poklicnih in
družinskih obveznosti žensk in moških. Aktivnosti je potre-
bno usmeriti v:

– načrtovanje ustreznih urbanističnih rešitev, ki bodo
vključevale potrebe mladih družin in starejših ter vzpostavi-
tev mreže storitev za vse generacije,

– prilagajanje oblike varstva otrok spremenjenim potre-
bam družin, ki izhajajo iz sprememb delovnih in poslovnih
urnikov,

– ponudbe storitev, ki staršem olajšajo starševstvo,
– uvajanja fleksibilnejših oblik zaposlovanja za mlade

družine z otroki do tretjega leta starosti,
– spodbujanje podjetij, da posvetijo še posebno skrb

za družine, ki imajo v domači oskrbi in negi odvisne družin-
ske člane, z akcijo družini prijazno podjetje.

b) delodajalci bodo:
– spodbujali svoje članice k aktivnejšemu odnosu us-

klajevanja družinskega in poklicnega življenja v podjetjih.
Spodbujali bodo razvoju podjetja primeren standard zapo-
slenih;

– z ustreznim obveščanjem in opozarjanjem na kršitve
preprečevali diskriminatorno ravnanje delodajalcev pri zapo-
slovanju (zavračanje mladih žensk, ki še niso rodile ipd.).

c) sindikati bodo:
Predstavniki sindikatov v podjetjih bodo svojim članom

nudili potrebno podporo pri razreševanju, problemov pove-
zanih z usklajevanjem družinskih in delovnih obveznosti, ter
pri neposrednih delodajalcih predlagali možne rešitve za
reševanje teh problemov zaposlenih v podjetjih.

6.0. Zagotavljanje enakih možnosti

75. Partnerji si bomo prizadevali, da morajo biti vsem,
ne glede na spol, raso ali etnični izvor, veroizpoved ali pre-
pričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost zago-
tovljene enake možnosti pri zaposlovanju, napredovanju,
usposabljanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz
delovnega razmerja, nagrajevanju, odsotnostih z dela, de-

lovnih pogojih, delovnem času in odpovedi pogodbe o za-
poslitvi. Socialni partnerji si bomo prizadevali za vključitev
ukrepov za izenačevanje možnosti na tej podlagi v kolektiv-
ne pogodbe in druge sporazume med socialnimi partnerji.

76. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
– podpirala delovanje nevladnih organizacij, ki si priza-

devajo za izboljšanje pogojev dela oseb, ki imajo manjše
možnosti uspeha na trgu dela zaradi svoje invalidnosti ali
starosti;

– zagotavljala enake možnosti žensk in moških ter
spodbujala usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
z razvijanjem ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in od-
pravljanje diskriminacije žensk na trgu dela, s sprejetjem
ukrepov, s katerimi bo zagotovila posebno podporo žen-
skam pri ustanavljanju lastnih podjetij, za povečanje udele-
žbe žensk v programih izobraževanja in usposabljanja ter
zmanjševanje segregacije in plačne neenakosti ter z izvaja-
njem zakona o enakih možnosti žensk in moških, ki med
drugim omogoča uvedbo pozitivnih ukrepov kot orodja za
pospešitev procesa, ki vodi v doseganje resnične enakosti
spolov in odpravljanje prikrite diskriminacije.

b) sindikati bodo:
– spremljali stanje v svojem delovnem okolju in deloda-

jalce opozarjali na diskriminatorna stanja;
– ozaveščali diskriminirane ali potencialno diskrimini-

rane delavce o njihovih pravicah.
c) delodajalci (si) bodo:
– v primeru zaposlenih invalidov sprejeli primerne ukre-

pe, da bi omogočili invalidni osebi dostop do delovnega
mesta, napredovanje ali udeležbo v usposabljanju, razen če
bi tovrstni ukrepi predstavljali sorazmerno preveliko breme
za delodajalca;

– v primeru izvajanja diskriminatornega ukrepa priza-
devali za njegovo odpravo in sanacijo stanja;

– po zgledu dobrih praks še naprej prizadevali za uve-
ljavljanje enakih možnosti žensk in moških v praksi.

7.0. Stanovanjska politika

77. Partnerji se strinjamo, da med osnovne življenjske
pogoje, ki vplivajo na uspešnost posameznika pri delu, so-
dijo tudi urejene stanovanjske razmere. Stanovanjski pro-
blemi so zlasti akutni pri mladih ljudeh, ki so na začetku
delovne kariere, saj so cene stanovanj zlasti v večjih mestih,
kjer so možnosti zaposlitve privlačnejše, izjemno visoke in
praviloma težko dostopne. Strinjamo se, da je treba z us-
trezno spremenjeno stanovanjsko politiko zagotoviti večjo
dostopnost stanovanj.

78. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
– spodbujala gradnjo neprofitnih stanovanj s kreditira-

njem občin in neprofitnih stanovanjskih organizacij iz sred-
stev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter z njego-
vimi naložbami s ciljem postopnega povečanja ponudbe
najemnih stanovanj,

– spodbujala dolgoročno stanovanjsko varčevanje z za-
gotavljanjem proračunskih sredstev, namenjenih za izplačilo
premij varčevalcem, ki varčujejo v nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi,

– pri oblikovanju in izvajanju politike neprofitnih najem-
nin skrbela za uravnoteženost stroškovnega načela in ob
pomoči Slovenije tudi načela socialne vzdržnosti,

– z različnimi ukrepi sistemske narave skrbela za zago-
tavljanje pogojev za povečano ponudbo stanovanj, namenje-
nim tistim, ki sami razrešujejo svoje stanovanjsko vprašanje,
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b) delodajalci bodo:
spodbujali svoje članice, da bodo v okviru ekonomskih

možnosti sodelovale pri reševanju stanovanjskih problemov
svojih zaposlenih.

c) sindikati bodo:
spodbujali zaposlene k vključevanju v nacionalne in

podjetniške sheme stanovanjskega varčevanja.

III. Pravna varnost

79. Partnerji se strinjamo, da je pravna varnost po-
memben element razvoja vsake družbe. Zavedamo se, da je
poleg ustrezne zakonodaje, učinkovitega sodnega varstva
in raznih oblik oziroma institutov izvensodne poravnave prav-
na varnost zagotovljena predvsem s poznavanjem in spošto-
vanjem sprejetih predpisov.

1.0. Ustrezna zakonodaja

80. Za vzpostavitev in vzdrževanje pravnega reda je
posebej pomembna kvaliteta predpisov, s katerimi urejamo
posamezna področja. Partnerji si bomo zato v okviru svojih
možnosti in pristojnosti prizadevali za sprejem take zakono-
daje, ki bo jasna, razumljiva in nedvoumna in ne bo povzro-
čala konfliktnih razmer ob izvajanju v praksi.

81. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
kot predlagatelj zakonov vztrajala pri jasnosti, razumlji-

vosti in nedvoumnosti zakonskih določil in bo v okviru svojih
pristojnosti preprečevala sprejem morebitnih sprememb in
dopolnitev predpisov, ki bi zmanjševali pravno varnost.

b) delodajalci bodo:
kot partnerji na tripartitni ravni sodelovali v prizadeva-

njih vlade za sprejem ustrezne zakonodaje. Kot partnerji v
pogajanjih za kolektivne pogodbe pa si bodo prizadevali za
jasna, razumljiva in nedvoumna določila pogodb, tako da v
praksi ne bo prihajalo do različnih tolmačenj in nenamerne-
ga kratenja pravic.

c) sindikati bodo:
kot partnerji na tripartitni ravni sodelovali v prizadeva-

njih vlade za sprejem ustrezne zakonodaje. Kot partnerji v
pogajanjih za kolektivne pogodbe pa si bodo prizadevali za
jasna, razumljiva in nedvoumna določila pogodb tako, da v
praksi ne bo prihajalo do različnih tolmačenj in nenamerne-
ga kratenja pravic. Prizadevali si bodo za odpravo razlogov
za različna tolmačenja.

2.0. Ustrezno in učinkovito sodno varstvo

2.1. Pravno varstvo delavcev in delodajalcev

82. Za zagotovitev večje pravne varnosti delavcev in
delodajalcev je treba zmanjšati sodne zaostanke ter si priza-
devati za njihovo čim hitrejšo odpravo. V letu 2005 je cilj
doseči število nerešenih sodnih zaostankov na ravni leta
1990 s končnim ciljem, da bo tekoče sodno odločanje
zagotovljeno v letu 2007 (Priloga 2).

83. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
s spremembo zakonodaje o organizaciji in delu sodišč

poskrbela za ustrezno sodno varstvo pravic strank v postop-
ku in s tem v zvezi zmanjšanje sodnih zaostankov prizadeva-
la pa si bo tudi za njihovo odpravo ter uresničitev pravice

strank do sojenja v razumnih rokih. Med ključne naloge
sodijo:

– uveljavitev sprejetih sprememb in dopolnitve zakona
o sodniški službi, ki omogočajo tako notranjo organiziranost
sodstva, ki bo zagotovila bolj kvalitetno delo sodnikov, ob
upoštevanju neodvisnosti tako sodne veje kot tudi neodvi-
snosti vsakega posameznega sodnika,

– spremembe in dopolnitve zakona o delovnih in soci-
alnih sodiščih ter uveljavitev sprejetih sprememb in dopolni-
tev zakona o izvršbi in zavarovanju na področju dela sodnih
izvršiteljev,

– informatizacija sodstva ter hitrejši dostop do podat-
kov,

– poenostavitev sodnih postopkov za reševanje social-
nih in delovnih sporov.

Vlada si bo v okviru svojih pristojnosti prizadevala za
omejitev naraščanja stroškov uveljavljanja pravne varnosti,
kot so sodne in druge takse ter drugih cen za opravljanje
storitev, kot so odvetniške in notarske storitve.

3.0. Učinkovit nadzor in izvajanje zakonov

84. Partnerji se strinjamo, da je izvajanje zakonov in
učinkovit nadzor nad tem naša skupna naloga ter da le-tega
ni mogoče zagotoviti le z inšpekcijskimi službami.

85. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
– vzdrževala sistem inšpekcijskih služb ter skrbela za

njihovo nadaljnje razvijanje in usposabljanje,
– zagotovila, da bo republiški inšpektorat za delo sindi-

kate obveščal o ukrepih in ugotovitvah inšpekcijskih služb v
primeru, da sprožijo postopek,

– zagotovila pogoje za strokovno usposabljanje sodni-
kov s področja nove delovno pravne zakonodaje, ZKP ter
drugih zakonskih in podzakonskih aktov iz tega področja.

– zagotovila osnovno seznanitev sodnikov porotnikov z
njihovo vlogo in pristojnostmi

b) delodajalci bodo:
Delodajalske organizacije bodo svoje člane spodbuja-

le k spoštovanju sprejetih predpisov ter s kolektivnimi po-
godbami ali drugače dogovorjenih obveznosti.

c) sindikati bodo:
– poskrbeli za čim boljšo informiranost delavcev o nji-

hovih pravicah in obveznostih ter o mogočih poteh za njiho-
vo uveljavljanje,

– ocenili problematiko delovanja sodnikov porotnikov
in predlagali morebitne spremembe zakonodaje.

4.0. Izvensodno reševanje sporov

86. Partnerji se strinjamo, da je sodna pot reševanja
sporov končna oblika, ki jo je mogoče uporabiti pri reševa-
nju sporov, zato si bomo prizadevali za večjo uporabo oziro-
ma vzpostavitev institutov izvensodne poravnave.

Sindikati in delodajalci se bodo zavzemali za oblikova-
nje arbitraž ter za arbitražno reševanje individualnih sporov v
skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Sindikati in deloda-
jalci bodo spodbujali možnosti, ki jih daje zakonodaja glede
posredovanja inšpektorjev za delo pri sporazumnem reševa-
nju individualnih sporov.

Partnerji se strinjamo, da se bodo v okviru sredstev za
delovanje ESS zagotovila sredstva za opravljanje dela pred-
sednikov arbitraž za reševanje kolektivnih delovnih sporov.

Partnerji bomo poiskali skupne načine za pospeševa-
nje arbitražnega reševanja kolektivnih sporov.
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87. Naloge partnerjev:
a) vlada bo:
– s spremembo zakona o delovnih in socialnih sodi-

ščih uvedla tudi institut poravnalnega naroka,
– poskrbela za ustrezno izobraževanje sodnikov za prvi

poravnalni narok.
b) delodajalci bodo:
v primerih sporov svoje člane spodbujali k uporabi raz-

položljivih izvensodnih postopkov (mediacija, arbitraža), ki
jih bodo vključili tudi v sistem kolektivnih pogodb.

c) sindikati bodo:
ob morebitnih kršitvah pravic svojim članom nudile us-

trezno pomoč, pri čemer bodo imele prednost mirne rešitve
sporov in različne oblike izvensodnih reševanj sporov (medi-
acija, arbitraža).

IV. Skupne in splošne določbe

A) Spremljanje izvajanja sporazuma

88. Partnerji se strinjamo, da smo za izvajanje in ure-
sničevanje tega sporazuma soodgovorni podpisniki spora-
zuma, ki s svojim podpisom zagotavljamo, da bomo s svojim
delovanjem zagotavljali spoštovanje sporazuma pri članih
organizacij, ki jih zastopamo. Zavezujemo se, da bomo
spremljali uresničevanje v sporazumu sprejetih obveznosti
in opozarjali na morebitno nespoštovanje dogovorjenih
usmeritev tako svoje člane kot tudi predstavnike drugih pod-
pisnikov.

89. Podpisniki zagotavljamo, da bomo za vsako leto
veljavnosti sporazuma pripravili poročilo o izvajanju sporazu-
ma z ocenami doseženih rezultatov, in sicer ločeno z deloda-
jalskega, sindikalnega in vladnega vidika. Strinjamo se, da
ekonomsko socialni svet ta tri poročila obravnavana na pose-
bni seji, praviloma v mesecu aprilu. Podpisniki socialnega
sporazuma si bomo prizadevali prispevati k odpravi nastalih
napak in k čim boljši sanaciji morebitnih dotedanjih neustrez-
nih rešitev. Na podlagi sprejetih ugotovitev bo ESS podpisni-
kom predlagal morebitne nove rešitve in spremembe.

Podpisniki tega sporazuma bomo vzpodbujali tudi pred-
stavnike institucij, katerih dejavnost se nanaša na izvajanje
socialnega sporazuma k spoštovanju tega dokumenta.

90. Partnerji se strinjamo, da je določila glede politike
plač potrebno spremljati še posebej pozorno. Zato je na
podlagi zakona o izvajanju dogovora minister, pristojen za
delo, izdal pravilnik o posredovanju podatkov o plačah. Po-
datke bo na predpisan način redno zbirala in obdelovala
Agencija RS za javno pravne evidence in storitve (AJPES). S
pravilnikom je zagotovljeno nadaljevanje zbiranja podatkov
na način, ki je veljal doslej. Strinjamo se, da je tako sprem-
ljanje potrebno zagotoviti tudi za naslednja obdobja veljav-
nosti sporazuma, za katere politika plač še ni v celoti dolo-
čena.

Statistični urad bo še naprej zagotavljal potrebne me-
sečne podatke o absolutnih ravneh in indeksih rasti plač na
ravni države in tudi dejavnosti, saj so le-ti pomembna podla-
ga za oblikovanje stališč socialnih partnerjev v pogajanjih.

91. Podpisniki socialnega sporazuma se zavedamo, da
stalno uveljavljanje in vzdrževanje socialnega miru v praksi po-
meni pravo okolje za uspešno uveljavitev vsebine socialnega
sporazuma. Podpisniki soglašamo, da v primeru odstopanja
od dogovorjenih obveznosti ali sprejetih skupnih dogovorov in
usmeritev, zapisanih v sporazumu, lahko kateri koli podpisnik
zahteva takojšnjo obravnavo problematike na seji ESS.

B) Podpis in veljavnost sporazuma

92. S podpisom tega sporazuma se partnerji obvezu-
jemo, da bodo spoštovali v njem zapisana načela ter si na
vseh ravneh svojega delovanja prizadevali za uresničevanje
sprejetih ciljev.

93. Partnerji se strinjamo, da je sporazum veljaven, ko
ga podpiše Vlada in večina delodajalskih in delojemalskih
organizacij, združenih v ESS.

94. Podpisniki tega sporazuma so lahko vse organiza-
cije, ki so sodelovale v pogajanjih za sklenitev tega sporazu-
ma. Kot sopodpisniki pa lahko k temu sporazumu pristopijo
tudi druge organizacije, ki izkažejo interes.

95. Sporazum velja od podpisa do 31.12. 2005, posa-
mezna poglavja in določbe, v katerih je veljavnost neposre-
dno določena, pa do roka, ki je v sporazumu neposredno
naveden.

96. Socialni partnerji se strinjamo, da je v času veljav-
nosti sporazuma ob soglasju podpisnikov mogoče njegove
določbe spreminjati in dopolnjevati ter da se bomo pred
koncem leta 2003 dogovorili za usmeritve glede politike
plač za nadaljnje obdobje veljavnosti sporazuma.

C) Objava sporazuma

97. Sporazum se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

D) Prilogi sporazuma

98. Socialni partnerji se strinjamo, da sta sestavni del
sporazuma tudi Priloga 1: »Pomembnejši makroekonomski
in javno finančni kazalci ter indeks človekovega razvoja« in
Priloga 2: »Gibanje zadev na delovnih in socialnih sodi-
ščih«.

Ljubljana, dne 22. aprila 2003.

Podpisniki:

Vlada Republike Slovenije
dr. Vlado Dimovski l. r.

Delodajalci Delojemalci
Združenje delodajalcev Zveza svobodnih sindikatov

Slovenije Slovenije
mag. Stojan Binder l. r. mag. Dušan Semolič l. r.

Gospodarska zbornica Konfederacija sindikatov Pergam
Slovenije Slovenije

mag. Jožko Čuk l. r. Dušan Rebolj l. r.

Obrtna zbornica Slovenije Konfederacija sindikatov ’90
Slovenije

Miroslav Klun l. r. Boris Mazalin l. r.

Združenje delodajalcev KNSS – Neodvisnost
obrtnih dejavnosti konfederacija novih sindikatov

Slovenije Slovenije
Dare Stojan l. r. Drago Lombar l. r.

Slovenska zveza sindikatov –
alternativa

Branko Krznarič l. r.
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Sindikat delavcev Slovenije
solidarnost

Albert Pavlič l. r.

Novi sindikat Slovenije – NSS
Rastko Plohl l. r.

Sopodpisniki:
Policijski sindikat Slovenije
za Miroslav Dušič l. r.

Sindikat zdravstva in
socialnega varstva
Nevenka Lekše l. r.
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1957. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup
avdiovizualnih del neodvisnih producentov

Na podlagi 32. člena statuta javnega zavoda RTV Slo-
venija in v skladu z določili zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 79/01) in
zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) je Svet javnega
zavoda RTV Slovenija sprejel

P R A V I L N I K
o izvajanju javnih razpisov za odkup

avdiovizualnih del neodvisnih producentov

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
Javni zavod RTV Slovenija izvaja javno službo produk-

cije in razširjanja nacionalnih televizijskih in radijskih progra-
mov, ki so v javnem in kulturnem interesu Republike Slove-
nije.

Pravilnik je vsebinsko razdeljen na štiri poglavja, ki
vsebujejo:

I. Uvodne določbe;
II. Splošne določbe;
III. Izvedbo javnega razpisa za odkup avdiovizualnih del

neodvisnih producentov;
IV. Prehodne in končne določbe.

2. člen
Pravilnik se uveljavlja z namenom določitve postopkov,

pogojev in meril za odkup avdiovizualnih del neodvisnih pro-
ducentov (v nadaljevanju: »AV dela«), ki jih RTV Slovenija
pridobi in predvaja na svojih televizijskih programih, na pod-
lagi 6. člena zakona o RTV Slovenija, 73. člena in tretjega
odstavka 92. člena zakona o medijih.

II. SPLOŠNA DOLOČBA

3. člen
Za namene uporabe tega pravilnika imajo v njem nave-

deni pojmi naslednji pomen:
a) »AV dela« so, celovečerni televizijski filmi in drame,

kulturnoumetniške in razvedrilne serije, dokumentarna, glas-
bena, izobraževalna ter druga AV dela, vsebovana na nosil-
cih, ki omogočajo neposredno predvajanje v televizijskih
programih RTV Slovenija in so izvorno producirana s strani
neodvisnih producentov. Za AV dela ne štejejo dela, ki so
bila izdelana po naročilu drugih izdajateljev TV programov;

b) »slovenska AV dela« so tista AV dela, ki so izvorno
producirana s strani slovenskih neodvisnih producentov;

c) »evropska AV dela« so tista AV dela, ki so izvorno
producirana s strani neodvisnih producentov iz držav, članic
EU oziroma tista AV dela, ki se po definiciji zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 35/01) smatrajo za takšna (69. do
72. člen ZMed);

d) »neodvisni producent AV del« je pravna ali fizična
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije
AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed
držav, članic EU;

– da ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma
pravno osebnost izdajatelja TV programa;

– da ima izdajatelj TV programa največ petindvajset
odstotni delež kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalskih
pravic v njenem premoženju;

– da po naročilu posameznega izdajatelja TV programa
ustvari največ polovico svoje produkcije letno;

– da povprečni delež finančnih sredstev za kritje celot-
nih stroškov produkcij oziroma koprodukcij, pri katerih je
sodeloval v zadnjih treh letih, presega deset odstotkov; koli-
kor vlada na predlog pristojnega ministra s podzakonskim
aktom spremeni višino deleža, se upošteva vladni podza-
konski akt;

– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije
avdiovizualnih del in da ima sedež v eni izmed tretjih držav,
če evropska dela tvorijo večinski delež njegove avdiovizual-
ne produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoje
iz druge in tretje alinee tega odstavka;

e) »javni razpis« je oblika objave, s katero RTV Sloveni-
ja pozove neodvisne producente AV del, da predložijo svoje
ponudbe za odkup AV del v skladu s tem pravilnikom; dolo-
čila zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) za
izvajanje tega pravilnika ne veljajo;

f) »odkup AV dela« pomeni plačilo RTV Slovenija neod-
visnemu producentu AV dela, s katerim se krije oziroma
pokrije stroške produkcije AV dela in plačilo nadomestila
neodvisnemu producentu tega AV dela za prenos pravic v
skladu z 12. členom tega pravilnika;

g) »pravočasna ponudba« je ponudba, ki je prispela na
naslov RTV Slovenija v roku iz razpisne dokumentacije. RTV
Slovenija vse nepravočasne ponudbe zavrže in izključi iz
nadaljevanja postopka izvedbe javnega razpisa;

h) »pravilna ponudba« je ponudba, ki je prispela na
naslov RTV Slovenija, je pravočasna in vsebuje vse doku-
mente predpisane v razpisni dokumentaciji. RTV Slovenija
vse nepravilne ponudbe zavrže in izključi iz nadaljevanja
postopka izvedbe javnega razpisa.

III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA ZA ODKUP AV DEL
NEODVISNIH PRODUCENTOV

4. člen
Predmet javnega razpisa je odkup AV del, na ustreznih,

s strani RTV Slovenija določenih nosilcih slike in zvoka, ki
jih predpisujejo ITU–R standardi.

Vsebina javnega razpisa je zlasti: zvrst, tematika in ob-
seg AV del ter finančne in produkcijske zahteve izvedbe AV
dela. Zvrsti AV del določa a) točka 3. člena tega pravilnika.

Javni razpis se praviloma izvede enkrat letno.
Vsebina in obseg javnih razpisov za odkup AV del mo-

rata biti usklajena z letnim programskoposlovnim načrtom
RTV Slovenija.

5. člen
RTV Slovenija vsako leto, v skladu s svojim program-

sko poslovnim načrtom, planira finančna sredstva, name-
njena za odkup AV del.

Finančna sredstva se planirajo na posebnem stroškov-
nem mestu – nosilcu v PE TV Slovenija.

Sredstva namenjena za odkup AV del ne predstavljajo
sredstev namenjenih produkciji programskih vsebin, katerih
producent je RTV Slovenija sama.

Določilo drugega odstavka tega člena ne velja za stro-
ške, povezane z izvedbo javnega razpisa.

6. člen
Odgovorni uredniki uredniško producentskih enot in

regionalnih RTV centrov, pripravijo in predlagajo v potrditev
direktorju TV programov RTV Slovenija obseg, tematiko,
zvrsti, uvrstitev v programsko shemo, dinamiko odkupov,
dinamiko produkcije in dinamiko finančnih tokov AV del, ki
so predmet javnega razpisa.
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Generalni direktor RTV Slovenija z direktorjem TV pro-
gramov RTV Slovenija uskladi končni obseg predmeta jav-
nega razpisa in z izdajo ustreznih aktov odobri začetek po-
stopkov javnih razpisov.

7. člen
Postopek izvedbe javnega razpisa mora predvideti zla-

sti naslednje elemente: ugotovitev potreb, sklep o začetku
postopka, imenovanje odgovornih oseb za izvedbo javnega
razpisa in komisij, pogoje in merila v skladu z razpisno
dokumentacijo, objavo v medijih, razpisne roke, zbiranje in
ocenjevanje ponudb, sklep o izbiri, pogodbo o odkupu.

Podrobno izdelan postopek in vsi časovni okviri posa-
meznih elementov postopka izvedbe javnega razpisa se do-
ločijo v načrtu izvedbe in so odvisni od vsebine in zahtevno-
sti predmeta javnega razpisa.

Merila za izbiro najustreznejšega ponudnika se določi-
jo v razpisni dokumentaciji, ki jo ponudniki lahko prevzame-
jo tudi v tiskani obliki na sedežu RTV Slovenija.

Osnovni pogoj za sodelovanje na javnem razpisu je, da
ponudniki izpolnjujejo pogoje za priznanje statusa neodvi-
snega producenta v skladu z ZMed. Ostali pogoji se določi-
jo v razpisni dokumentaciji.

Status neodvisnega producenta se izkazuje z izjavo, ki
jo producent poda pred notarjem v smislu 68. člena zakona
o notariatu in s katero izjavlja, da izpolnjuje vse posamično
naštete pogoje za priznanje statusa neodvisnega producen-
ta kot to določa 73. člen zakona o medijih, pri čemer mora-
jo biti ti posamični pogoji jasno navedeni v izjavi. Izjava je
sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da se ka-
sneje, bodisi v postopku javnega razpisa ali po njem, izka-
že, da je dal izbrani producent krivo izjavo, mora povrniti
RTV Slovenija vsa, iz javnega razpisa, prejeta sredstva, prav
tako pa je odškodninsko in kazensko odgovoren v skladu z
določili obligacijskega in kazenskega zakonika.

Za vse elemente postopka javnega razpisa se pripravi
tipske obrazce, katerih vključitev v razpisno dokumentacijo
oziroma v sam javni razpis, je odvisna od posebnosti posa-
meznega javnega razpisa.

8. člen
RTV Slovenija objavi javni razpis za odkup AV del v

Uradnem listu RS, na teletekstu Televizije Slovenija in na
svoji spletni strani.

Objave so izdelane v slovenskem jeziku.

9. člen
Generalni direktor s pisnim sklepom imenuje vodjo iz-

vedbe javnih razpisov za odkup AV del (v nadaljevanju: »vo-
dja izvedbe«) in komisij za izbiro najustreznejših ponudni-
kov, ki jih predlaga programski direktor TV programov (v
nadaljevanju: »komisije«).

Vodja izvedbe usklajuje in vodi vse postopke povezane
z izvedbo javnih razpisov in koordinira delo komisij.

Komisije morajo sestavljati zlasti programski direktor
TV Slovenija, odgovorni uredniki ali uredniki programov ozi-
roma uredništev, na katerega se vsebina javnega razpisa
nanaša, producent programa oziroma uredništva, na katere-
ga se vsebina javnega razpisa nanaša in predstavnik izved-
be TV programov.

Komisija mora imeti najmanj tri člane, ki ne smejo biti v
kakršnemkoli sorodnem ali poslovnem odnosu s ponudniki.

10. člen
Javni razpis je mogoče ponoviti, če v prvem razpisu ni

bil izbran noben ponudnik ali če na razpis ni prispela nobe-
na ponudba.

Kadar je glede na vsebino javnega razpisa predmet
odkup sestavljenega AV dela (kot na primer nadaljevanke,
nanizanke, serija ipd.) je javni razpis mogoče tudi delno
ponoviti, če v prvotnem razpisu, za posamezno sestavino
AV dela ni bil izbran noben ponudnik ali če za posamezno
sestavino AV dela ni prispela nobena ponudba.

RTV Slovenija ima pravico, brez ponovitve javnega raz-
pisa, izbrati ponudnika, ki je v ocenjevanju ponudb dosegel
naslednje največje število točk strokovnih komisij.

Če se na javni razpis prijavi le en ponudnik in izpolnjuje
vse razpisne pogoje, razpisa ni potrebno ponavljati, razen
če komisija ne odloči drugače.

Javnega razpisa ni potrebno ponoviti, če RTV Slovenija
ugotovi, da je določen programski projekt ali AV delo (enovi-
to ali sestavljeno), ki je bilo narejeno in odkupljeno na pod-
lagi enega predhodno izvedenih javnih razpisov, vsebinsko
in izvedbeno tako kvalitetno ter programsko uspešno, da ga
je upravičeno nadaljevati z istim neodvisnim producentom.
Kvaliteto in programsko uspešnost se izkazuje zlasti z
naslednjimi elementi: gledanost, pomembnost arhivske de-
diščine, vsebine nacionalnega pomena, domače ali medna-
rodne strokovne nagrade, mnenje kolegija direktorja TV pro-
gramov, ipd. Format nadaljnjih projektov ali AV del se ne
sme razlikovati od že odkupljenega formata. Sklep o nada-
ljevanju sodelovanja sprejme generalni direktor RTV Slove-
nija na predlog direktorja TV programov ter z neodvisnim
producentom sklene aneks k prvotni pogodbi.

11. člen
Vrednost predmeta javnega razpisa v razpisni doku-

mentaciji in ponudbi mora biti navedena v slovenskih tolar-
jih. Če se na razpis prijavi neodvisni producent iz tujine, se
za preračun v slovenske tolarje uporabi srednji tečaj Banke
Slovenije, veljaven na dan oddaje ponudbe. Vse ponudbe-
ne cene se navedejo brez davka na dodano vrednost.

RTV Slovenija lahko v objavi (v razpisni dokumentaciji)
navede maksimalne vrednosti, do katerih je pripravljena od-
kupiti AV dela.

Sredstva, ki jih ponudnik pridobi iz proračunskih sred-
stev se ne štejejo kot vložek ponudnika.

RTV Slovenija mora v razpisni dokumentaciji predvideti
merila vrednotenja za tista AV dela, ki na trgu, v obliki do-
končanega izdelka, že obstajajo.

12. člen
Če v individualnih pogodbah z neodvisnimi producenti

avdiovizualnih del ni določeno drugače, se z odkupom AV
dela prenese na RTV Slovenija izključno in vsebinsko, ča-
sovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorjev ter soavtorjev, in sicer na
AV delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih prede-
lavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi s produkcijo AV
dela. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časov-
no ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorjev prispevkov za namen do-
končanja AV dela.

Če v individualnih pogodbah z neodvisnimi producenti
avdiovizualnih del ni določeno drugače, se z odkupom AV
dela na RTV Slovenija prenese tudi izključno in vsebinsko,
časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne pravice
neodvisnega producenta, ki jih ima na AV delu in vse materi-
alne pravice izvajalcev, ki jih imajo na izvedbi, vsebovani v
AV delu.

Prenos navedenih pravic je mogoč za vse oblike upo-
rabe AV del, ki so do tedaj znane, v skladu z veljavno
zakonodajo.

Neodvisni producent AV dela mora v skladu z navede-
nim, predhodno (pred odkupom oziroma pred sklenitvijo
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ustrezne pogodbe z RTV Slovenija) poskrbeti za ustrezne
prenose pravic avtorjev, soavtorjev, avtorjev prispevkov in
izvajalcev, ki so pri produkciji AV dela sodelovali, nanj.

13. člen
RTV Slovenija lahko z odkupljenimi AV deli, sodeluje

na sejmih in festivalih. Kadar pravice na AV delih niso v
celoti prenesene na RTV Slovenija, ima neodvisni produ-
cent AV dela pravico do ustrezne delitve, z uporabo AV dela
ustvarjenih prihodkov.

RTV Slovenija je dolžna spoštovati moralne avtorske in
sorodne pravice.

14. člen
Na podlagi meril in v skladu s pogoji, določenimi v

razpisni dokumentaciji, komisije izberejo in predlagajo ge-
neralnemu direktorju RTV Slovenija najustreznejšega ponu-
dnika oziroma najustreznejše ponudnike.

Komisije morajo poročilo, katerega sestavni del je pre-
dlog o izbiri najustreznejšega ponudnika-ov, sprejeti najka-
sneje 60 dni od datuma zaključka zbiranja ponudb.

Generalni direktor RTV Slovenija s sklepom o izbiri
potrdi najustreznejšega ponudnika-e v 8 dneh od datuma
prejema poročila komisije.

Generalni direktor podpiše pogodbo o odkupu AV dela
v 15 dneh od vročitve sklepa o izbiri najustreznejšega ponu-
dnika.

Sklep o izbiri najustreznejšega ponudnika prejmejo vsi
ponudniki, ki so oddali pravilne ponudbe.

Ime izbranega ponudnika-ov (neodvisnega producenta
AV del), se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani
RTV Slovenija.

Hkrati s sklepom izbrani ponudnik-i, dobi tudi poziv k
podpisu pogodbe, na katerega se mora odzvati v roku 10
dni od vročitve sklepa o izbiri najustreznejšega ponudnika.

Če izbrani ponudnik-i ne pristopi k podpisu pogodbe,
ima RTV Slovenija pravico uveljaviti in izterjati vso škodo, ki
jo utrpi zaradi dejanj ponudnika.

Z izbranim ponudnikom-i se sklene pogodba o odkupu
AV del, ki se pripravi in podpiše v skladu z internimi akti in
predpisi zavoda, kolikor pogodba o odkupu AV del ni se-
stavni del razpisne dokumentacije.

15. člen
Zoper sklep o izbiri ponudnika je možno pritožbo na-

sloviti na generalnega direktorja RTV Slovenija, in sicer v
roku 8 dni od datuma vročitve sklepa o izbiri najustreznejše-
ga ponudnika. Pritožba glede samega postopka o izbiri po-
nudnika, ni mogoča.

Pisne pritožbe, z natančno opredeljenimi razlogi, se
naslovi na podpisnika sklepa o izbiri najustreznejšega ponu-
dnika – generalnega direktorja RTV Slovenija.

Generalni direktor RTV Slovenija mora o pritožbi odlo-
čiti v 14 dneh od datuma vročitve pritožbe.

Odločitev generalnega direktorja RTV Slovenija je do-
končna.

Pritožba do odločitve generalnega direktorja RTV Slo-
venija, zadrži izvrševanje sklepa o izbiri najustreznejšega
ponudnika.

Možen je upravni spor.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Dokumentacijo izvedb javnih razpisov za odkup AV del

hrani vodja izvedbe.

Dokumentacija se hrani najmanj toliko časa, kolikor
trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega javnega razpi-
sa, vendar ne manj kot 5 let od prvega predvajanja AV dela v
TV programih RTV Slovenija.

17. člen
Postopki javnih razpisov, ki so se začeli pred uveljavitvi-

jo tega pravilnika in ki do njegove uveljavitve, še niso bili
dokončani, se dokončajo po določbah pravilnika o izvajanju
javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih pro-
ducentov (Uradni list RS, št. 38/02).

18. člen
Svet RTV Slovenija za izvajanje določil tega pravilnika

pooblašča generalnega direktorja RTV Slovenija.
Določbe tega pravilnika veljajo za TV programe RTV

Slovenija.

19. člen
Pravilnik je bil sprejet na 11. seji sveta RTV Slovenija

dne 17. 4. 2003 in se objavi v Informatorju, na spletnih
straneh RTV Slovenija in v Uradnem listu RS.

Vsaka sprememba pravilnika mora biti potrjena s strani
Sveta RTV Slovenija in objavljena na enak način kot ta
pravilnik.

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

20. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika v celoti preneha

veljati pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovi-
zualnih del neodvisnih producentov, ki je bil objavljen v
Informatorju dne 15. 4. 2002 in Uradnem listu RS,
št. 38/02.

Predsednik
sveta RTV Slovenija

mag. Janez Kocijančič l. r.

1958. Sklep o potrditvi delovnega zvezka
NA VRTILJAKU ČRK 1, 3 deli, delovni zvezek
za slovenščino – jezik v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 30. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka

NA VRTILJAKU ČRK 1, 3 deli, delovni zvezek
za slovenščino – jezik v 1. razredu devetletnega

osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marija Ropič, Mira Kramarič.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Martina Križaj Ortar, dr. Marja Bešter

Turk, Maja Pipan.
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Grafični oblikovalec: Petra Černe Oven.
Ilustrator: Simon Bogatin, Andreja Peklar.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Grad Fužine, Stu-

denec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Za javni zavod: Mojca Poznanovič, Marija Sivec.

Št. 613-4/200/151
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1959. Sklep o potrditvi učbenika BARVILA
IN NARAVNA BARVILA, učbenik za izbirne
vsebine kemije v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja in v 3. letniku
gimnazijskega ter srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

BARVILA IN NARAVNA BARVILA, učbenik za
izbirne vsebine kemije v 9. razredu devetletnega

osnovnošolskega izobraževanja in v 3. letniku
gimnazijskega ter srednje tehniškega oziroma

strokovnega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma
strokovno izobraževanje.

Predmet: kemija, izbirni predmet kemija v življenju, mo-
dul svet brez barv bi bil dolgočasen.

Razred: 9., 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Bojana Boh, Vesna Ferk, Tanja Cvirn.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Margareta Vrtačnik, Breda Novak, Ta-

tjana Pufič.
Likovno-tehnični urednik: Vilma Zupan.
Fotograf: Bojana Boh.
Tehnične risbe: Vilma Zupan.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta za devetletno osnovno-

šolsko izobraževanje, 5 šolskih let za gimnazijsko ter sred-
nje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.

Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613- 4/2003/40
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

dr. Marjan Hribar
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1960. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: BARVILA IN
NARAVNA BARVILA, delovni zvezek za izbirne
vsebine kemije v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka

naslov: BARVILA IN NARAVNA BARVILA, delovni
zvezek za izbirne vsebine kemije v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: kemija, izbirni predmet kemija v življenju, mo-
dul svet brez barv bi bil dolgočasen.

Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Bojana Boh, Vesna Ferk, Tanja Cvirn.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Margareta Vrtačnik, Breda Novak, Ta-

tjana Pufič.
Likovno-tehnični urednik: Vilma Zupan.
Fotograf: Bojana Boh.
Tehnične risbe: Vilma Zupan.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003/41
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1961. Poročilo o izidu volitev članov uradniškega
sveta

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov uradniškega sveta

I
Na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora pri izved-

bi glasovanja na volitvah članov uradniškega sveta iz vrst
uradnikov na delovnih mestih generalni sekretar, državni
podsekretar in načelnik upravne enote, ter na podlagi zapi-
snika o ugotovitvi izida glasovanja po pošti na istih volitvah,
ki so bile dne 23. aprila 2003, je volilna komisija za izvedbo
prvih volitev v uradniški svet na seji dne 24. aprila 2003
ugotovila naslednji izid glasovanja:

Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 544.
Skupaj glasovalo volivcev: 263.
Oddanih glasovnic: 263.
Neveljavnih glasovnic: 1.
Posamezni kandidati za člana uradniškega sveta so

dobili naslednje številko glasov:
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1. Goran Bizjak – 52 glasov,
2. Marta Ciraj – 60 glasov,
3. Nevenka Dolgan – 22 glasov,
4. Štefka Korade Purg – 138 glasov,
5. Nina Legat Čož – 33 glasov,
6. Gorazd Maffi – 32 glasov,
7. Alenka Maršič Bedina – 29 glasov,
8. Milena Pečovnik – 50 glasov,
9. Jože Romšek – 92 glasov,
10. Helena Rosa – 34 glasov,
11. Niko Schlamberger – 32 glasov,
12. Franc Tomažič – 65 glasov.

II
Volilna komisija je skladno s smiselno uporabo določb

četrtega odstavka 25. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00,
26/01 – PZ in 56/02 – ZJU) in na podlagi drugega odstav-
ka 190. člena, v povezavi z 2. točko prvega odstavka
175. člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02) ugotovila, da so za člane uradniškega sveta iz vrst
uradnikov na delovnih mestih generalni sekretar, državni
podsekretar in načelnik upravne enote, izvoljeni Štefka Ko-
rade Purg, Jože Romšek in Franc Tomažič, ker so prejeli
največ glasov.

Ljubljana, dne 24. aprila 2003.

Predsednica volilne komisije
Natalija Sajevec Plavčak l. r.

Člani:
mag. Judita Bagon l. r.
mag. Polona Kovač l. r.
Goran Šuler l. r.
mag. Branko Vidič l. r.

1962. Pojasnila slovenskega poslovnofinančnega
standarda

Na podlagi 12. in 19. člena zakona o revidiranju (Ura-
dni list RS, št. 11/01) ter 19. člena statuta Slovenskega
inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je strokovni
svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 13. 11.
2000 sprejel

POJASNILO 1
dajanje mnenj o skladnosti poročil

o ocenjevanju vrednosti s slovenskimi
poslovnofinančnimi standardi

Pristojni organ oziroma inštitucija za preverjanje skla-
dnosti poročil o ocenjevanju vrednosti, ki jih izdajajo oce-
njevalci vrednosti podjetij, ocenjevalci vrednosti strojev in
opreme ter ocenjevalci vrednosti nepremičnin, vpisani v re-
gistre pri Slovenskem inštitutu za revizijo, s SPS 1, SPS 2 in
SPS 3 ter dajanje mnenja o tem je Slovenski inštitut za
revizijo.

Obrazložitev

Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) izda na pod-
lagi pri Inštitutu opravljenega strokovnega izpita certifikat in
podeli strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti po-

djetij (34. člen pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih
nazivih (certifikatov) in vpisu v registre inštituta; odslej pravil-
nik), preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme
(39. člen pravilnika) ter preizkušeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin (45. člen pravilnika). Na podlagi 11. člena pra-
vilnika vodi Inštitut registre imetnikov certifikatov. 12. člen
pravilnika določa pogoje za izbris iz registra in odvzem certi-
fikatov. 13. člen pravilnika določa organe za odločanje o
izbrisu iz registra oziroma organe za reševanje pritožb.

Strokovni svet Inštituta je 11. decembra 1997 izdal
slovenske poslovnofinančne standarde SPS 1 – Ocenjeva-
nje vrednosti podjetij, SPS 2 – Ocenjevanje vrednosti ne-
premičnin – in SPS 3 – Ocenjevanje vrednosti premičnin. Ti
standardi določajo postopke in načela, ki jih je treba upoš-
tevati pri ocenjevanju vrednosti, izdelovanju analiz in obliko-
vanju mnenj, pa tudi način predstavitve analiz in mnenj na-
ročniku. V uvodu k vsakemu od njih je določeno, da morajo
ocenjevalci vrednosti pri svojem delu standard dosledno
spoštovati in tako ohranjati najvišjo možno stopnjo strokov-
nosti. Prav tako določa, da morajo naročniki storitev od
ocenjevalcev vrednosti zahtevati, da svoje delo opravijo v
skladu s standardom.

Strokovni svet Inštituta je sprejel Kodeks poklicne eti-
ke ocenjevalca vrednosti (v nadaljevanju: kodeks), ki je bil
objavljen v Revizorju, št.

 56/99. Kodeks zavezuje ocenjevalce vrednosti po-
djetij, ocenjevalce vrednosti strojev in opreme ter ocenjeval-
ce vrednosti nepremičnin, ki so vpisani v registre pri Inštitu-
tu, in postavlja temeljna načela obnašanja v zvezi z
odgovornostjo vsakega pripadnika ocenjevalne stroke do
javnosti, naročnikov in poklicnih kolegov. V skladu z nače-
lom dolžne poklicne skrbnosti oziroma strokovnosti (SPS
3.6) ocenjevalec vrednosti spoštuje strokovna pravila, to je
strokovna načela, standarde in poklicnoetična načela, ne-
nehno izpopolnjuje strokovnost, povečuje kakovost storitev
in opravlja poklicne naloge po svojih najboljših močeh. V
prilogi h kodeksu je v točki 6 Disciplinska odgovornost
ocenjevalca določeno, da je v primeru kršitve strokovnih
pravil, to je strokovnih načel, standardov in poklicnoetičnih
načel, ocenjevalec vrednosti odgovoren pred pristojnim or-
ganom Inštituta, ki sme izreči ustrezno kazen. 12. člen
pravilnika določa, da lahko Inštitut imetnika certifikata izbri-
še iz registra, če pristojni organ Inštituta ugotovi, da je imet-
nik certifikata kršil kodeks.

Iz teh ugotovitev je razvidno, da je samo Inštitut oziro-
ma pristojni organ Inštituta pristojen za preverjanje skladno-
sti poročil o ocenjevanju vrednosti, ki jih izdajajo ocenjevalci
vrednosti podjetij, ocenjevalci vrednosti strojev in opreme
ter ocenjevalci vrednosti nepremičnin, vpisani v registre pri
Slovenskem inštitutu za revizijo, s SPS 1, SPS 2 in SPS 3
ter dajanje mnenja o tem.

Naročnik ocene vrednosti lahko v primeru, ko poročilo
ter predstavljene analize in mnenja ne vsebujejo dovolj infor-
macij, ki bi mu omogočile v celoti in pravilno razumeti njiho-
vo vsebino (neskladnost s pravilom 1.2.1. a), 2.2.1. b) in
3.2.1. b), pri Inštitutu naroči preverjanje (kršitev) skladnosti
s standardi ocenjevanja vrednosti oziroma s kodeksom. Pri-
stojni organ Inštituta bo na podlagi takšnega naročila ugoto-
vil skladnost ali neskladnost poročila, ki ga je izdal ocenje-
valec vrednosti imetnik certifikata, vpisan v register Inštituta,
s standardi ocenjevanja vrednosti oziroma s kodeksom. V
primeru kršitve teh standardov oziroma kodeksa bo ustrezni
organ Inštituta izrekel ustrezno kazen. Inštitut lahko imetnika
certifikata tudi izbriše iz registra. Naročnik lahko po prejemu
mnenja o kršitvi kodeksa naroči novo oceno vrednosti, kar
pa sicer lahko stori kadarkoli.
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Če bi naročnik zahteval od izbranega ocenjevalca vre-
dnosti, da preveri, ali je ocenjevalec vrednosti, ki je za
naročnika izdelal oceno vrednosti, kršil kodeks, ga mora
izbrani ocenjevalec vrednosti opozoriti na določbe kodeksa
in pravilnika ter ga napotiti k organu, pristojnemu za presoja-
nje kršitev kodeksa, torej k Inštitutu oziroma pristojnemu
organu Inštituta. Če ocenjevalec vrednosti sprejme nalogo
presoje kršitve kodeksa, krši kodeks.

Na podlagi 12. in 19. člena zakona o revidiranju (Ura-
dni list RS, št. 11/01) ter 19. člena statuta Slovenskega
inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je strokovni
svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 16. 12.
2002 sprejel

POJASNILO 2
obvezne priloge k pisnim poročilom

o ocenjevanju vrednosti podjetij

V skladu s SPS 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij –
mora pisno poročilo o ocenjevanju vrednosti podjetja vse-
bovati dovolj informacij, da lahko oseba(e), ki ji(m) je name-
njeno, v celoti in pravilno razume(jo) njegovo vsebino. Prav
tako mora vsebovati nedvoumen in natančen opis kakršnih-
koli predpostavk in/ali omejevalnih okoliščin, ki neposre-
dno vplivajo na ocenitev vrednosti podjetja. Zato mora oce-
njevalec vrednosti podjetij, kadar ocenjuje vrednost poslovno
nepotrebnih sredstev oziroma kadar uporablja na sredstvih
temelječ način ocenjevanja in se pri tem opira na ocene
vrednosti, ki so jih izdelali ocenjevalci vrednosti nepremič-
nin oziroma ocenjevalci vrednosti strojev in opreme, k pi-
snemu poročilu o ocenjevanju vrednosti podjetja priložiti
tudi pisno poročilo o ocenjevanju vrednosti nepremičnine,
pripravljeno v skladu s SPS 2 – Ocenjevanje vrednosti ne-
premičnin , ter pisno poročilo o ocenjevanju vrednosti stro-
jev in opreme, pripravljeno v skladu s SPS 3 – Ocenjevanje
vrednosti premičnin , katerih vsebina je zajeta v pisno poro-
čilo o ocenjevanju vrednosti podjetja. Ocenjevalec vredno-
sti podjetij vključi v pisno poročilo o ocenjevanju vrednosti
podjetja bistvene informacije iz omenjenih priloženih pisnih
poročil, pri čemer je način vključevanja stvar njegove stro-
kovne presoje.

Obrazložitev

Ocenjevalec vrednosti podjetij se pri izbiranju načinov
ocenjevanja vrednosti podjetij samostojno odloča na podla-
gi izbranega standarda ocenjevanja vrednosti podjetij, na-
mena ocenjevanja vrednosti podjetij, značilnosti ocenjeva-
nega podjetja ter razpoložljivih podatkov in informacij. Ker
pri ocenjevanju vrednosti podjetij lahko uporablja pomoč
ocenjevalcev vrednosti sredstev ali pa tudi ne, bi bil sklep,
ki bi za vsako pisno poročilo zahteval prilogo ocenjevalcev
vrednosti sredstev, v nasprotju s tem temeljnim stališčem.
Ocenjevalec vrednosti podjetij bo ocenjevalce vrednosti
sredstev pritegnil k delu le takrat, kadar bo to po njegovi
strokovni presoji nujno za pridobitev strokovno zasnovanih
ocen vrednosti sredstev, ki jih bo potreboval bodisi za prido-
bitev ocene z uporabo na sredstvih temelječega načina oce-
njevanja vrednosti ali ocene vrednosti morebitnih poslovno
nepotrebnih sredstev.

Pri uporabi na sredstvih temelječega načina ocenjeva-
nja vrednosti podjetij (assetbased approach to business
valuation) mora ocenjevalec vrednosti podjetij obvezno
upoštevati določila mednarodnih standardov ocenjevanja

vrednosti 2001 (International Valuation Standards 2001),
in sicer poglavje Usmeritvena opomba mednarodnega oce-
njevanja vrednosti št. 6 (International Valuation Guidance
Note No. 6) točko 5.4, ki govori o možnosti sodelovanja
drugih strokovnjakov (tudi ocenjevalcev vrednosti sredstev)
pri ocenjevanju vrednosti podjetja, in točko 6.7.1, znotraj
nje pa posebej točko 6.7.1.4, ki govori o tem, da je uporaba
na sredstvih temelječega načina ocenjevanja vrednosti po-
djetij primerna za oceno vrednosti obvladujočega deleža v
podjetju, ki je

– naložbeno podjetje ali holding in/ali
– podjetje, katerega vrednost se ocenjuje na drugih

podlagah, in ne kot vrednost poslujočega podjetja.
Pri uporabi na sredstvih temelječega načina ocenjeva-

nja vrednosti podjetij je priporočljivo upoštevati tudi določila
standardov ocenjevanja vrednosti ASA 2002 (ASA – Busi-
ness Valuation Standards 2002), in sicer poglavje BVSIII
Na sredstvih temelječ način ocenjevanja vrednosti podjetij,
ki v točki D izrecno opredeljuje, da “... vrednotenje posa-
meznega lastniškega deleža v podjetju utegne zahtevati upo-
rabo na sredstvih temelječega načina ocenjevanja vrednosti
ali pa ne.”

Na podlagi 12. in 19. člena zakona o revidiranju (Ura-
dni list RS, št. 11/01) ter 19. člena statuta Slovenskega
inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je strokovni
svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 29. 1.
2003 sprejel

POJASNILO 3
podpis pisnega poročila o ocenjevanju

vrednosti

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti mora pisno poroči-
lo o ocenjevanju vrednosti, ki ga preda naročniku, podpisa-
ti. V skladu s SPS 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij , SPS
2 – Ocenjevanje vrednosti nepremičnin – oziroma SPS 3 –
Ocenjevanje vrednosti premičnin – mora vsako pisno poro-
čilo o ocenjevanju vrednosti podjetij, nepremičnin oziroma
premičnin vsebovati podpisano izjavo z vsebino, predpisano
v točki 1.2.3 SPS 1, točki 2.2.3 SPS 2 oziroma točki 3.2.3
SPS 3. Pooblaščeni ocenjevalec mora podpisati pisno po-
ročilo o ocenjevanju vrednosti na strani, ki sledi sklepnim
ugotovitvam glede ocenjene vrednosti in na kateri je zapisa-
na ta izjava, tako da pod izjavo s tiskanimi črkami napiše:
POOBLAŠČENI OCENJEVALEC VREDNOSTI PODJETJA /
NEPREMIČNIN / STROJEV IN OPREME, doda svoje ime in
priimek ter se lastnoročno podpiše. K tako opremljenemu
pisnemu poročilu o ocenjevanju vrednosti mora pooblašče-
ni ocenjevalec vrednosti priložiti kopijo dovoljenja za oprav-
ljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, ki mu ga
je izdal Slovenski inštitut za revizijo.

Obrazložitev

Iz pisnih poročil o ocenjevanju vrednosti, danih v pre-
sojo Slovenskemu inštitutu za revizijo, je razvidno, da po-
oblaščeni ocenjevalci vrednosti različno tolmačijo določbo
slovenskih poslovnofinančnih standardov o podpisani izjavi,
ki jo mora vsebovati pisno poročilo o ocenjevanju vrednosti.
Nekatera pisna poročila o ocenjevanju vrednosti sploh ne
vsebujejo te izjave, druga pa vsebujejo izjavo brez podpisa.
Nekateri pooblaščeni ocenjevalci vrednosti svoj podpis po-
trdijo z žigom Agencije Republike Slovenije za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, ki je pred uvedbo zakona o revidiranju
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(Uradni list RS, št. 11/01) ocenjevalcem vrednosti podelje-
vala licence. Da bi ne bilo nejasnosti glede statusa poobla-
ščenega ocenjevalca vrednosti in njegovih odgovornosti,
povezanih s pisnim poročilom o ocenjevanju vrednosti, ter
da bi zaščitili naročnika, ki mu je pisno poročilo o ocenjeva-
nju vrednosti namenjeno, smo pripravili to pojasnilo.

Na podlagi 12. in 19. člena zakona o revidiranju (Ura-
dni list RS, št. 11/01) ter 19. člena statuta Slovenskega
inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je strokovni
svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 11. 3.
2003 sprejel

POJASNILO 4
podrobnejša vsebina pisnega poročila

o ocenjevanju vrednosti podjetja

Na podlagi točke 1.2 SPS 1 – Ocenjevanje vrednosti
podjetij – opredeljujemo podrobnejšo vsebino pisnega po-
ročila o ocenjevanju vrednosti podjetja, ki jo morajo upošte-
vati ocenjevalci vrednosti podjetij.

Vsebina pisnega poročila o ocenjevanju vrednosti po-
djetja:

1. Identifikacija podjetja, ki je predmet ocenjevanja
vrednosti

1.1. Ime in sedež podjetja
1.2. Pravna oblika (d. o. o., d. d. in podobno)
1.3. Delež lastniškega kapitala, ki se ocenjuje
2. Identifikacija naročnika ocenjevanja vrednosti po-

djetja
3. Datuma
3.1. Datum vrednotenja podjetja
3.2. Datum priprave poročila o ocenjevanju vrednosti

podjetja
4. Namen ocenjevanja vrednosti podjetja: na razumljiv

način je treba opredeliti namen ocenjevanja vrednosti po-
djetja

5. Značilnosti lastništva v podjetju
5.1. Vidik (ne)obvladovanja: opredeliti je treba značil-

nosti lastništva v podjetju, na podlagi katerih je mogoče
ugotoviti, ali gre za obvladujoči ali manjšinski delež, ki je
predmet ocenjevanja vrednosti

5.2. Vidik tržljivosti: opredeliti je treba sestavine, ki
vplivajo na tržljivost deleža v lastniškem kapitalu, ki je pred-
met ocenjevanja vrednosti

6. Opredelitev izbrane vrste (izbranega standarda) vre-
dnosti: na razumljiv način je treba opredeliti izbrano vrsto
vrednosti in navesti vir (standard ali zakonsko določilo), iz
katerega je bila opredelitev povzeta; izbrana vrsta vrednosti
mora ustrezati namenu ocenjevanja vrednosti podjetja

7. Osnovni podatki o podjetju, ki je predmet ocenjeva-
nja vrednosti

7.1. Zgodovina podjetja
7.2. Opis proizvodov/storitev
7.3. Opis trga, na katerem podjetje prodaja svoje pro-

izvode/storitve
7.4. Opis konkurenčnosti
7.5. Opis poslovodstva
7.6. Sestava celotnega kapitala podjetja in značilnosti

posameznih sestavin (navadnih delnic/deležev, prednostnih
delnic, obveznic, kreditov, posojil)

7.7. Sestava lastništva
8. Pregled razmer v širšem gospodarskem okolju in v

panogi podjetja, ki vplivajo ali utegnejo vplivati na ocenjeno
vrednost podjetja

9. Viri informacij
9.1. Dokumentacija, uporabljena pri ocenjevanju vre-

dnosti podjetja
9.2. Podatki, pridobljeni pri ogledu podjetja in v razgo-

voru z vodilnim osebjem
9.3. Viri informacij za analizo makroekonomskega po-

ložaja v panogi
10. Računovodski izkazi za pretekla obdobja, ki so

predmet proučevanja
10.1. Izkazi poslovnega izida
10.2. Bilance stanja
10.3. Izkazi finančnega izida
10.4. Finančnoračunovodski kazalniki z analizo pre-

moženjskofinančnega položaja ter poslovne in finančne
uspešnosti

10.5. Ugotovitev, ali so računovodski izkazi revidirani
ali ne

11. Podatki, na katerih temelji na donosu zasnovani
način ocenjevanja vrednosti

11.1. Podatki za izračun diskontne mere
11.2. Podatki za napoved čistega denarnega toka
11.3. Podatki za napoved sestave celotnega kapitala
12. Podatki, na katerih temelji na tržnih primerjavah

zasnovani način ocenjevanja vrednosti
12.1. Podatki za izbiro primerljivih podjetij
12.2. Podatki za opredelitev tržnih mnogokratnikov
13. Podatki, na katerih temelji na sredstvih zasnovani

način ocenjevanja vrednosti
14. Finančnoračunovodska analiza, če je potrebna za

pravilno razumevanje vsebine pisnega poročila (predvsem,
če je uporabljen na donosu zasnovani način ocenjevanja
vrednosti)

15. Primerjalna finančnoračunovodska analiza, če je
potrebna za pravilno razumevanje vsebine pisnega poročila
(predvsem, če je uporabljen na tržnih primerjavah zasnovani
način ocenjevanja vrednosti)

16. Metodologija ocenjevanja vrednosti podjetja
16.1. Splošen pregled z navedbo in opisom vseh nači-

nov in metod ocenjevanja vrednosti ter razlogov, zakaj neka-
teri od teh niso bili oziroma so bili uporabljeni

16.2. Na donosu zasnovani način – metoda kapitaliza-
cije; če je bil uporabljen, mora

16.2.1. biti izbrani donos, ki je predmet kapitalizacije,
jasno opredeljen;

16.2.2. biti osnova za izbrani donos (povprečni donos
zadnjih let, donos zadnjega leta, ocenjeni normalizirani do-
nos in podobno) jasno opredeljena;

16.2.3. izbrani donos jasno odsevati pričakovano pri-
hodnje poslovanje podjetja;

16.2.4. biti način izbire stopnje kapitalizacije jasno
opredeljen;

16.2.5. biti opredeljeno, kako izbrani donos upošteva
predmet ocenjevanja vrednosti (manjšinski ali obvladujoči
delež).

16.3. Na donosu zasnovani način – metoda diskonti-
ranega čistega denarnega toka; če je bil uporabljen, mora
biti

16.3.1. napoved poslovanja prikazana v obliki napove-
di izkazov poslovnega izida, primerljivih z izkazi za pretekla
obdobja, napovedi bilanc stanja, primerljivih z bilancami sta-
nja za pretekla obdobja (če je bila bilanca stanja podlaga za
napoved denarnega toka) in napovedi denarnih tokov z do-
volj podrobnimi obrazložitvami;

16.3.2. napoved denarnega toka utemeljena s ključni-
mi predpostavkami.

16.4. Na tržnih primerjavah zasnovani način; če je bil
uporabljen, mora biti
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16.4.1. jasno opredeljeno merilo za izbiro primerljivih
podjetij;

16.4.2. jasno opredeljeno, kateri tržni mnogokratniki
so bili uporabljeni in zakaj so bili drugi opuščeni;

16.4.3. jasno opredeljeno, katere omejitvene okolišči-
ne so vplivale na oceno vrednosti podjetja z uporabo na
tržnih primerjavah zasnovanega načina.

16.5. Na sredstvih zasnovani način; če je bil način
uporabljen, mora biti

16.5.1. jasno prikazano, kako so bile izvedene ocene
vrednosti posameznih sredstev;

16.5.2. jasno prikazano, ali (ne) obstajajo sredstva ali
obveznosti do njihovih virov, ki jih bilanca stanja podjetja ne
zajema.

17. Izbrani podatki, ki morajo biti usklajeni z izbranim
datumom vrednotenja:

17.1. Če je bil uporabljen model dograjevanja (build-up
model) ali model ocenjevanja vrednosti dolgoročnih sred-
stev (capital asset pricing model, CAPM), mora(jo) podatki
za določanje stroškov kapitala vsebovati

17.1.1. netvegano stopnjo donosa, ki kaže stanje na
datum vrednotenja;

17.1.2. preostale kategorije v modelu CAPM, ki kažejo
stanje v letu, na katero se nanaša datum vrednotenja;

17.1.3. upoštevano in utemeljeno tveganje zaradi veli-
kosti podjetja;

17.1.4. upoštevana in utemeljena posebna tveganja.
17.2. Podatki, upoštevani pri na tržnih primerjavah za-

snovanem načinu; če je bila uporabljena metoda primerljivih
na borzo uvrščenih podjetij, morajo vsebovati

17.2.1. cene kapitala na borzi, usklajene z datumom
vrednotenja;

17.2.2. izbrane finančne podatke za tržne mnogokrat-
nike primerljivih podjetij, časovno usklajene s finančnimi
podatki o ocenjevanem podjetju.

17.3. Podatki, upoštevani pri na tržnih primerjavah za-
snovanem načinu; če je bila uporabljena metoda primerljivih
kupoprodaj podjetij, morajo biti

17.3.1. datumi kupoprodaj časovno dovolj blizu datu-
mu vrednotenja oziroma mora biti jasno utemeljena izbira
starejših kupoprodaj;

17.3.2. jasno opredeljene omejevalne okoliščine, ki so
posledica uporabe neuradnih virov kupoprodaj, omejenih
informacij iz kupoprodaj in podobnega.

17.4. Podatki o sredstvih; če je bil uporabljen na sred-
stvih zasnovani način ocenjevanja vrednosti, mora biti

17.4.1. zagotovljeno, da bodo ocenjevalci vrednosti
nepremičnin oziroma strojev in opreme uporabili isti datum
vrednotenja, kot ga je uporabil ocenjevalec vrednosti po-
djetij.

18. Pribitki in odbitki
18.1. Če je bil uporabljen odbitek za pomanjkanje tržlji-

vosti, mora(jo) biti
18.1.1. uporabljen pri metodah, katerih izid je vrednost

ob predpostavki popolne tržljivosti;
18.1.2. jasno opredeljeni viri empiričnih podatkov, na

katerih temelji izbira odbitka;
18.1.3. opredeljeni razlogi za izbiro odbitka.
18.2. Če je bil uporabljen odbitek za neobvladovanje;

mora(jo) biti
18.2.1. uporabljen pri metodah, katerih izid je vrednost

za obvladujočega lastnika;
18.2.2. obrazložen izračun odbitka, če je kot osnova

uporabljena študija, ki opredeljuje pribitek za obvladovanje;
18.2.3. jasno opredeljeni viri empiričnih podatkov, na

katerih temelji izbira odbitka;
18.2.4. opredeljeni razlogi za izbiro odbitka.

18.3. Če je bil uporabljen pribitek za obvladovanje,
mora(jo) biti

18.3.1. uporabljen pri metodah, katerih izid je vrednost
za manjšinskega lastnika;

18.3.2. jasno opredeljeni viri empiričnih podatkov, na
katerih temelji izbira pribitka;

18.3.3. opredeljeni razlogi za izbiro pribitka.
18.4. Če so bili uporabljeni drugi odbitki, morajo biti
18.4.1. jasno obrazloženi uporaba in viri kakršnega

koli drugega odbitka.
19. Sklepne ugotovitve o ocenjeni vrednosti podjetja,

ki morajo
19.1. zagotoviti, da se izidi vseh uporabljenih metod

nanašajo na isto raven vrednosti podjetja (vrednost podjetja
za manjšinskega ali vrednost podjetja za obvladujočega la-
stnika);

19.2. utemeljiti pomen posamezne metode pri ocenitvi
vrednosti podjetja;

19.3. utemeljiti uporabo pribitkov oziroma odbitkov gle-
de na raven osnovne vrednosti podjetja, dobljene po posa-
mezni metodi;

19.4. utemeljiti obstoj oziroma morebitni presežek ali
primanjkljaj obratnega kapitala, poslovno nepotrebnih sred-
stev in podobnega.

20. Podpisana izjava ocenjevalca vrednosti podjetij v
skladu s SPS 1 in pojasnilom 3

21. Priloženo dovoljenje za opravljanje nalog poobla-
ščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v skladu z pojasni-
lom 3, če je vrednotenje opravil pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti podjetij

22. Seznam omejevalnih okoliščin

Obrazložitev

Iz pisnih poročil o ocenjevanju vrednosti podjetja, da-
nih v presojo Slovenskemu inštitutu za revizijo, je razvidno,
da ocenjevalci vrednosti podjetij različno tolmačijo SPS 1.2,
ki opredeljuje vsebino pisnih poročil o ocenjevanju vredno-
sti podjetja. V ta namen smo pripravili to pojasnilo. Ocenje-
valcem vrednosti podjetij naj služi kot opomnik, na kaj mora-
jo biti pozorni pri sestavljanju pisnega poročila o ocenjevanju
vrednosti podjetja, da bo njegova vsebina jasna in podprta z
ustreznimi argumenti. Pojasnilo je tako podlaga za presojo
ustreznosti poročil o ocenjevanju vrednosti podjetja, danih v
pregled Inštitutu, kot tudi podlaga za presojo ustreznosti
poročil o ocenjevanju vrednosti podjetja, danih Inštitutu v
postopkih pridobivanja naziva pooblaščeni ocenjevalec vre-
dnosti podjetij.

Kot podlage za pripravo pojasnila so bile uporabljene
tele listine:

– SPS 1 Ocenjevanje vrednosti podjetij
– Seznam za preveritev poročila o ocenjeni vrednosti

Ameriškega združenja ocenjevalcev vrednosti (ASA BV Re-
port Review Checklist)

– Standardi ocenjevanja vrednosti podjetij Ameriškega
združenja ocenjevalcev vrednosti (ASA Business Valuation
Standards)

Enotni standardi strokovnega ocenjevanja vrednosti
(Uniform Standards of Professional Appraisal Practice,
USPAP).

Št. 18/3
Ljubljana, dne 11. marca 2003.

Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

Dr. Ivan Turk l. r.
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OBČINE

BELTINCI

1963. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planov Občine Beltinci

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ura-
dni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 16. člena statuta
Občine Beltinci je Občinski svet občine Beltinci na 48. re-
dni seji dne 15. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin planov Občine Beltinci

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Bel-
tinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98, 57/99 in 88/00), ki
so bile sprejete na podlagi planskih dokumentov bivše Ob-
čine Murska Sobota (dolgoročni plan Občine Murska Sobo-
ta za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – Uradne objave,
št. 24/86 in 10/90, ter srednjeročni plan Občine Murska
Sobota za obdobje od leta 1986–1990 – Uradne objave,
št. 24/86 in 7/87).

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo

namenske rabe na območju Občine Beltinci zaradi gradnje
čistilnih naprav v Lipi in Melincih ter rekonstrukcije čistilne
naprave v Beltincih.

3. člen
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne

objave, št. 24/86, in sicer poglavje 4.11. Komunalna dejav-
nost, kjer se za že dopolnjenim poglavjem doda besedilo:

Variantno so v naseljih, Lipa in Melinci predvidene lo-
kalne čistilne naprave, ter rekonstrukcija čistilne naprave v
Beltincih.

4. člen
Dopolni se kartogralski del dolgoročnega plana za ob-

močje Občine Beltinci, in sicer:
a) karte v merilu 1:25.000
1. zasnova primarne rabe
2. zasnova vodnega gospodarstva in varstva okolja
b) karti v merilu 1:5.000, ki sta istočasno sestavni del

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na, in sicer karti z oznako Ljutomer 3, Turnišče 34 in Turni-
šče 43.

Karti se dopolnita zaradi spremembe v namenski rabi
zemljišč.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-

goročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci začne-

jo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Beltinci, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BLED

1964. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena in četrte alinee,
drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 2. točke
drugega odstavka 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02 in 80/02), zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) ter v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS,
št. 118/02), je Občinski svet občine Bled na 4. redni seji
dne 23. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Bled

za leto 2003

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Bled za leto 2003 (v nadaljevanju: odlok), upravlja-
nje s predvidenimi prihodki in drugimi prejemki ter odhodki
in drugimi izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
Odlok ureja tudi obseg zadolževanja, upravljanje dolgov in
poroštva Občine Bled.

2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki

iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z
zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s
posebnimi zakoni. Prejemki proračuna obsegajo sredstva
za financiranje primerne porabe in financiranje drugih na-
log.

3. člen
Splošni del proračuna sestavlja skupna bilanca prihod-

kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev

skupina / podskupina kontov proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1,832.431
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1,564.179

70 DAVČNI PRIHODKI 1,280.280
700 Davki na dohodek in dobiček 782.007
703 Davki na premoženje 270.572
704 Domači davki na blago in storitve 227.701
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 283.899
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 115.520
711 Takse in pristojbine 9.000
712 Denarne kazni 18.768
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25.400
714 Drugi nedavčni prihodki 115.211

72 KAPITALSKI PRIHODKI 162.700
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 147.700
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja 15.000
73 PREJETE DONACIJE –

730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 105.552
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 105.552

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1,849.827
40 TEKOČI ODHODKI 476.372

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 124.557
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 17.075
402 Izdatki za blago in storitve 326.040
403 Plačila domačih obresti 500
409 Rezerve 8.200

41 TEKOČI TRANSFERI 514.501
410 Subvencije 10.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 28.370
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 103.541
413 Drugi tekoči domači transferi 372.090
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 622.910
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 622.910

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 236.044
430 Investicijski transferi 236.044

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.– II.) –17.396
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v tisoč tolarjev

skupina / podskupina kontov proračun leta 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 40.000

75 PRJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 9.000
751 Prodaja kapitalskih deležev 31.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 31.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 31.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.– V.) 9.000

C) RAČUN FINANCIRANJA v tisoč tolarjev

skupina / podskupina kontov proračun leta 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 1.810
55 ODPLAČILO DOLGA 1.810

550 Odplačila domačega dolga 1.810

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –10.206

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.+VIII.+IX.) –8.396

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X..) 604

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (40+41+42+43) v tisoč tolarjev

Investicijski
Tekoči odhodki odhodki

Področje in transferi in transferi Skupaj

01 Javna uprava 299.768 10.412 310.180
02 Obramba (022 Civilna zaščita)  720  2.892 3.612
03 Javni red in varnost (032 protipožarna

varnost)  6.855  15.960 22.815
04 Gospodarske dejavnosti  164.350  318.390 482.740
05 Varstvo okolja  49.100  47.900 97.000
06 Stanovanjska dejavnost in prostorski

razvoj  81.600  182.000 263.600
07 Zdravstvo  6.900 53.500 60.400
08 Rekreacija, kultura in dejavnosti

neprofitnih združenj, društev
in drugih institucij 107.330  6.700 114.030

09 Izobraževanje 229.160 221.200 450.360
10 Socialna varnost 45.090 – 45.090

Skupaj 990.873 858.954 1,849.827

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, to je krajevnih skupnosti, ki so vključe-
ni v enotni proračun Občine Bled.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun fi-

nančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavi
del odloka.

5. člen
Z odlokom lahko občina odpre proračunski sklad, ki je

evidenčni račun v okviru računa proračuna, in sicer zaradi
ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter ure-
sničevanja posebnega namena. O odprtju proračunskega
sklada s sklepom odloči župan.

II. CILJI PRORAČUNA IN NAČELA ODLOKA

6. člen
Sredstva proračuna se uporabijo za financiranje funkcij

občinskih organov in občinske uprave, za izvajanje njihovih
nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni
ali občinskimi predpisi.

7. člen
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati

načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

8. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo

občini oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občin-
skega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih
uporabnikov za posamezne namene.

9. člen
Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Izjema

so prejemki, ki jih kot namenske določata zakon o javnih
financah in zakon o izvrševanju proračuna RS.
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10. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v

proračunu, uporabljati za namene, katere so jim bila odo-
brena, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov
ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaga-
nju z njimi.

V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik
preneha financirati, opravljanja njegovih nalog pa ne prevza-
me v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi nepo-
rabljenih sredstev na predlog župana odloči Občinski svet
občine Bled.

11. člen
Občinsko premoženje je po zakonu o javnih financah

finančno in stvarno.
Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske

naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga uprav-
ljajo javni zavodi, javni skladi in agencije ter terjatve. Kapital-
ske naložbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in
javnih podjetjih.

Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.

12. člen
Za osnovna sredstva, ki so v lasti Občine Bled, se

amortizacija obračunava v višini predpisanih amortizacijskih
stopenj.

Posrednim porabnikom proračunskih sredstev, ki
upravljajo z osnovnimi sredstvi, ki so v lasti Občine Bled, se
zagotavljajo sredstva za amortizacijo do višine, ki je zagotov-
ljena v proračunu.

13. člen
Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dose-

žejo z lastno dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje dela
svojih materialnih stroškov.

14. člen
Župan lahko samostojno odloča o nakupu in prodaji

zemljišč do površine 300 m2.

III. OBSEG PRORAČUNA

15. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki pro-

računa Občine Bled so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v ra-
čunu financiranja in so prikazani v splošnem delu prora-
čuna.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na kon-
cu leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Proračun Občine Bled za leto 2003 se določa v višini
1.832,431.000 SIT.

16. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov

splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne prora-
čunske rezerve se uporabljajo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za name-
ne, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna
ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezerve ne
smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov.

Znesek splošne proračunske rezerve za leto 2003 je
določen v višini 8,200.000 SIT.

17. člen
O uporabi splošne proračunske rezerve odloča na pre-

dlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o pre-
razporeditvi sredstev župan in o tem obvešča občinski svet v
poročilih o realizaciji proračuna in z odlokom o zaključnem
računu.

Prerazporejena sredstva splošne proračunske rezerve
se razporedijo v finančni načrt uporabnika.

18. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za proračun-

sko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določe-
na s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov
proračuna.

V sredstva proračunske rezerve v letu 2003 ne izloča-
mo sredstev, ker je dovoljena meja že dosežena.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za financiranje izdatkov za odpravo posledic narav-

nih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množič-
ni pojav nalezljive človeške ali rastlinske bolezni),

– druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in eko-
loške nesreče.

O uporabi proračunske rezerve odloča s sklepom župan.

IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

19. člen
Neposredni in posredni proračunski uporabniki so dol-

žni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov
in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.

Prihodki in drugi prejemki se pobirajo in vplačujejo v
proračun v skladu s predpisi.

20. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom med upora-

bnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapa-
dlosti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta,
če ni med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri
tem se upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvi-
dnostno stanje proračuna.

21. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati ob-

veznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena
za posamezne namene.

Uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki
zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naro-
čilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice pora-
be na postavki proračuna za tekoče leto.

Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naro-
čilo skladno s prejšnjim odstavkom.

Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere.

Skupni obseg prevzetih obveznosti iz drugega odstav-
ka tega člena za investicijske odhodke in investicijske tran-
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sfere, ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika iz pete-
ga odstavka tega člena za blago in storitve ter tekoče tran-
sfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu uporabnika.

Omejitve iz šestega in sedmega odstavka tega člena,
se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov
donacij in z najemnimi pogodbami.

22. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačuje-

jo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v
zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Neposredni in posredni uporabniki uporabljajo sred-
stva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in
gradbenih del.

Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob
primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhod-
nega soglasja župana. Način zavarovanja predplačil predpi-
še minister za finance.

23. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,

lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s pose-
bnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno
največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.

V primeru, da se med izvajanjem začasnega zadržanja
uporabe sredstev proračun ne more uravnovesiti, mora žu-
pan 15 dni pred iztekom sklepa predložiti občinskemu svetu
ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna (rebalans).

V. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

24. člen
Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva med

posameznimi postavkami v okviru namena v bilanci prihod-
kov in odhodkov do 10%, razen za investicije, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zago-
tovljena sredstva.

25. člen
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah na vsaki seji

poročati občinskemu svetu.

26. člen
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od-

hodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja ni dovoljeno.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lah-
ko župan prerazporedi sredstva za pokrivanje obveznosti iz
bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokriva-
nje obveznosti iz občinskega dolga, stroškov povezanih z
zadolževanjem in poroštev.

O prerazporeditvi sredstev iz prejšnjega odstavka žu-
pan obvesti občinski svet v 30 dneh.

VI. ODGOVORNOSTI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

27. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovor-
ni za porabo sredstev v skladu s predpisi po posameznih
namenih.

Oddelek za javne finance izvaja finančno poslovanje
proračuna in lahko predlaga županu odločitev o začasni
uporabi tekoče likvidnosti proračuna.

28. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziro-

ma od župana pooblaščena oseba.

29. člen
Župan je pooblaščenda:
– lahko prerazporeja proračunska sredstva v skladu s

24. členom tega odloka;
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske re-

zerve;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve ob-

čine v skladu s predpisi;
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihod-

ki niso realizirani v planirani višini;
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta po-

sojila javnih podjetij in javnih zavodov največ do višine
10,000.000 SIT in za namen, ki je določen s proračunom
občine za leto 2002;

– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do
višini, 10,000.000 SIT, na podlagi predhodnega soglasja
ministra, pristojnega za finance;

– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih
proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna.

30. člen
Pristojnosti Oddelka za javne finance:
– opravlja plačila,
– tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in spo-

roča podatke,
– pripravlja obvezne računovodske izkaze,
– izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjeva-

njem terjatev in plačilom obveznosti,
– arhivira izvirnike knjigovodskih listin,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih upora-

bnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga
ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamez-
nimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,

– obvešča župana o začasnih likvidnostnih proračun-
skih presežkih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih
bankah,

– o finančnih zadevah obvešča Odbor za proračun in
finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.

VII. NAMENSKI PREJEMKI

31. člen
Namenski prejemki proračuna Občine Bled za leto

2003 so donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposre-
dnih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občin-
skega premoženja, prihodki iz naslova turistične takse in
neprometnih znakov ter druge vrste namenskih prihodkov,
ki jih kot take opredeljuje zakon o izvrševanju proračuna.
Med namenske prejemke se štejejo tudi prejemki iz držav-
nega proračuna za določene namene.

32. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izka-
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zan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov in prejemkov.

VIII. ZADOLŽEVANJE

33. člen
Občina se lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10%

realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja,
odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplači-
la ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.

Ne glede na navedeno v prvem odstavku tega člena,
se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske grad-
nje, 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 posa-
meznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihod-
kov.

34. člen
Zadolževanje Občine Bled je možno na podlagi pred-

hodnega soglasja ministra za finance, pod pogoji, ki jih
določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve,
za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični.
Soglasje ministra za finance je sestavni del pogodbe o za-
dolževanju.

35. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do

višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje Mini-
strstva za finance v tem primeru ni potrebno.

Občina dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve mora
odplačati do 31. decembra proračunskega leta.

36. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-

dolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinske-
ga dolga v tekočem proračunskem letu.

37. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja, pri
čemer se izdana soglasja štejejo v obseg možnega zadolže-
vanja občine.

38. člen
Občina lahko izdaja poroštva v obsegu in po pogojih,

ki jih določa predmetna zakonodaja. Poroštvene pogodbe
lahko v imenu občine sklepa župan ali oseba, ki jo župan
pooblasti, v skladu z 29. členom tega odloka.

IX. PRORAČUNSKI NADZOR

39. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo

in namembnostjo porabe ter sredstev opravlja nadzorni od-
bor.

40. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna

proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno upo-
rabo sredstev, razporejenih s proračunom.

Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristoj-
nemu občinskemu organu predložiti finančne načrte dejav-
nosti za leto 2003 in eventualne programe investicij z nave-
denimi viri pokrivanja investicije, najpozneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega odloka.

Uporabniki so dolžni predložiti občini zadeve iz prvega
odstavka tega člena ne glede na to, ali se v celoti ali delno
financirajo iz proračuna.

Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predložiti
občini periodične in letne računovodske izkaze v rokih, ki jih
določajo predpisi za oddajo periodičnega in zaključnega
računa. Uporabniki so dolžni predložiti vse potrebne podat-
ke na zahtevo župana, nadzornega odbora ali drugega pri-
stojnega občinskega organa.

Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za
analizo porabe sredstev.

41. člen
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v

skladu z 10., 21., 22., 40., 42. in 48. členom tega odloka,
lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko
financiranje, dokončno pa na predlog župana Občinski svet
občine Bled.

X. POROČANJE

42. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna:
– pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta

in letno poročilo za preteklo leto in ga do 28. februarja
tekočega leta predložijo za finance pristojnemu organu ob-
čine,

– sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v
prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu
občine.

43. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinske-

ga proračuna za preteklo leto in ga predloži ministru za
finance do 31. marca tekočega leta.

44. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinske-

ga proračuna občinskemu svetu v sprejem.
Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega pro-

računa obvesti Ministrstvo za finance v 30 dneh po njego-
vem sprejemu.

45. člen
Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna po-

ročati občinskemu svetu po polletnem obračunu.

XI. ZAČASNO FINANCIRANJE

46. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero

se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v
preteklem letu.

47. člen
V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati

število zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra
preteklega leta.

48. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
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V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v prora-
čunu za preteklo leto in za katere so bila v proračunu za
preteklo leto zagotovljena sredstva.

49. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega lega.

50. člen
Odločitev o začasnem financiranju občine za obdobje

3 mesecev sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se obja-
vi v uradnem glasilu občine.

51. člen
Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko

podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta,
če proračun ni bil sprejet v roku 3 mesecev začasnega
financiranja.

XII. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 01505-3/2003
Bled, dne 23. aprila 2003.

Župan
Občine Bled

Jože Antonič l. r.

BREZOVICA

1965. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za
programe kmetijstva v Občini Brezovica

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), 6. in 7. člena zakona o nadzoru državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 1/00, 30/01) in 16. člena statu-
ta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00)
je Občinski svet občine Brezovica na 6. redni seji dne 24.
4. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za programe

kmetijstva v Občini Brezovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa obliko, upravičence, namene, viši-

no in pogoje ter merila za dodelitev proračunskih sredstev,
namenjenih za izvajanje programov kmetijstva v Občini Bre-
zovica

2. člen
Sredstva za izvajanje programov kmetijstva v Občini

Brezovica se zagotavljajo v občinskem proračunu. Višino

sredstev pa določi Občinski svet občine Brezovica z odlo-
kom o proračunu za tekoče leto.

3. člen
Sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja

kmetijstva Občine Brezovica so predvidena za naslednje
namene:

– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega

varstva živali in rastlin,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene za-

ščite čebel,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– testiranju škropilnic, pršilnikov,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastruk-

ture,
– občinski program urejanja kmetijskih zemljišč,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmeti-

jah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij in konvencional-

nega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in eko-
loško usmerjeno kmetovanje,

– sofinanciranje posameznih ukrepov, katerih namen
je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč
v kmetijstvu,

– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečke-
ga prebivalstva,

– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s pro-
mocijo kmetijstva in podeželja,

– druge ukrepe, pomembne za ohranjanje in razvoj
kmetijstva.

4. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so fizične osebe –

kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v Občini Brezovica, ki se ukvarjajo s pridelavo in
predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s
promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetij-
stva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičen-
cem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Brezo-
vica.

Upravičenci do finančnih sredstev pa so lahko tudi
pravne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost
na področju kmetijstva.

Upravičenci iz prvega in drugega odstavka lahko pri-
dobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem,
da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali medna-
rodnih virov.

5. člen
Letni program izvajanja ohranjanja in razvoja ter usmer-

janja sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva pripravi Od-
bor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo ter kmetijstvo in
gozdarstvo občine Brezovica. Prav tako odbor predlaga viši-
no in razdelitev sredstev, ki jih nato potrdi občinski svet z
odlokom o proračunu občine za tekoče leto.

Letni program ukrepov se pripravi na osnovi določil
tega pravilnika in mora vsebovati najmanj:

– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in

druge pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
Občinska uprava po sprejetju proračuna občine za pro-

računsko leto na podlagi le-tega pripravi javni razpis.
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za posa-

mezni namen.
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6. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do sredstev oziroma

se jim le-ta dodelijo na osnovi izkazanih računov ustreznih
služb ter na osnovi in pod pogoji določenim s tem pravilni-
kom in razpisom Občine Brezovica.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva po progra-

mu v Občini Brezovica, se dodeljujejo upravičencem v
obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih
odhodkov na podlagi javnega razpisa, ki se bo izvedel
enkrat letno.

8. člen
Občina Brezovica javni razpis objavi v Uradnem listu

RS ter lokalnem časopisu oziroma na krajevno običajen
način.

Razpis oziroma javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljuje sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci

priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obve-

ščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani

dvignejo razpisno dokumentacijo.
V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnje-

ga odstavka objavi tudi druge podatke, če je to potrebno.

9. člen
Rok za predložitev vlog na javni razpis ne sme biti

krajši od 1 meseca in ne daljši od 2 mesecev.

10. člen
Upravičenci vložijo vloge za pridobitev sredstev po

objavi razpisnih pogojev, ki ga objavi občina v obliki javne-
ga razpisa. Javni razpis mora vsebovati:

– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci

priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog in rok do katerega bodo upravi-

čenci obveščeni o izidu razpisa,
Prijava na javni razpis mora vsebovati vse z razpisom

zahtevane podatke, predvsem pa:
– ime, naslov, sedež prosilca, davčno številko, števil-

ko računa za nakazilo sredstev,
– potrdilo o statusu kmeta za fizične osebe ali MID

številko,
– izpis iz registra za pravne osebe,
– namen za katerega se podaja zahtevek,
– izjava o točnosti navedenih podatkov in izjavo upra-

vičenca, da za določen namen-projekt ni pridobil državne
pomoči iz državnih ali mednarodnih virov.

Vloge morajo biti predložene v roku, ki je določen v
javnem razpisu.

Vloge morajo biti zapečatene, s pripisom oziroma oz-
nako »ne odpiraj – javni razpis – kmetijstvo«.

11. člen
Odpiranje vlog opravi Odbor za gospodarstvo, turi-

zem in gostinstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo občine
Brezovica v roku, ki je določen v javnem razpisu. O odpira-
nju vlog se vodi zapisnik.

12. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisanimi

pogoji obravnava Odbor za gospodarstvo, turizem in go-
stinstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo občine Brezovica in
izdela poročilo oziroma zapisnik.

13. člen
Za dodelitev proračunskih sredstev se izda odločba

oziroma sklene pogodba med Občino Brezovica in pre-
jemnikom.

III. UKREPI ZA RAZVOJ IN OHRANJANJE KMETIJSTVA

14. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini

Brezovica so razdeljeni na naslednja področja:

1. Živinorejski program
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji –

umetno osemenjevanje
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je podpora vzreji in ohranjanju kvalitet-

ne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji
ter skozi program umetnega osemenjevanja (prva semeni-
tev), katere opravi pooblaščena veterinarska organizacija,
izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah.

Višina pomoči:
– do 70% za umetno osemenitev telice ali krav, ki jo

opravijo pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitev
osemenjevanja živine v kmečki reji. Letno višino ukrepa
določi odbor z letnim programom.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa na

katerega se lahko javijo upravičenci – kmetje, ki se ukvar-
jajo z živinorejo, in sicer z dokazilom – potrdilom o oseme-
nitvi in računom za opravljeno storitev.

1.2. Sofinanciranje zavarovanja živine – govejih ple-
menic

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je podpora ohranjanju zdrave črede

na živinorejsko usmerjenih kmetijah.
Višina pomoči:
– do 50% zavarovalne premije po zavarovani živali.

Letno višino ukrepa določi odbor z letnim programom.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– zahtevku, ki ga vloži lastnik živali je potrebno pre-

dložiti račun in seznam / zavarovalno polico iz katere je
razvidno število zavarovanih živali in obseg zavarovanja.

1.3. Programi spodbujanja konjereje
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je vzpodbujanje reje plemenskih konj

in s tem zmanjševanje zaraščanja travnatih površin – pred-
vsem na barju.

Višina pomoči:
– do 70% stroška za prvi pripust kobile. Letno višino

ukrepa določi odbor z letnim programom,
– do 50% zavarovalne premije po zavarovani živali.

Letno višino ukrepa določi odbor z letnim programom.
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Pogoji za pridobitev pomoči:
– zahtevek za regres za prvi pripust uveljavljajo rejci

kobil na podlagi ustreznih dokazil – račun za opravljeno
storitev in potrdilo o pripustu kobile,

– račun in dokazilo o zavarovanju živali – zavarovalna
polica.

1.4. Programi v prašičereji
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ohranjanje reje prašičev oziroma

prašičereje
Višina pomoči:
– do 70% stroška za prvi pripust svinj. Letno višino

ukrepa določi odbor z letnim programom.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– zahtevek za regres uveljavljajo rejci svinj na podlagi

ustreznih dokazil – potrdilo o pripustu in račun za opravlje-
no storitev.

1.5. Reja drobnice
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujanje reje drobnice oziroma

znižanje rizičnosti reje in s tem zmanjševanje zaraščenosti
travnatih površin.

Višina pomoči:
– do 20% zavarovalne premije po zavarovani živali.

Letno višino ukrepa določi odbor z letnim programom.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– zahtevek za regres uveljavljajo rejci drobnice (število

drobnice nad 10 kom) na podlagi ustreznih dokazil – k
računu je potrebno predložiti zavarovalno polico iz katerega
bo razvidno število zavarovanih živali in obseg zavarovanja.

2. Rastilnska pridelava
2.1. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in

sofinanciranje analiz zemlje in krme
Namen ukrepa:
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna

raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaže-
nosti tal in okolja. Analiza zemlje se sofinancira s ciljem
izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja
manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Ana-
liza krme pa služi kot podlaga za izračunavanje krmnih
obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posre-
dno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.

Višina pomoči:
do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic

in pršilnikov ter analize zemlje in krme. Letno višino za
posamezni ukrep določi odbor z letnim programom.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa na

katerega se lahko prijavijo upravičenci ali KSS. K vlogi se
priloži račun za izvedeno storitev ter potrdilo o opravljenem
testu škropilnice oziroma pršilnika ali analizi krme oziroma
zemlje.

2.2. Sofinanciranje zavarovanja proti elementarnim
nesrečam v kmetijstvu

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij

pri intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin.
Višina pomoči:
Sofinancira se največ do 20% upravičenih stroškov

zavarovalne premije. Pogoje in višino ukrepa določi odbor
z letnim programom.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci – kmetje priložijo: fotokopijo sklenjene

zavarovalne police za tekoče leto, potrdilo o plačilu zavaro-
valne premije in potrdilo o lastništvu oziroma najemu zem-
ljišča.

3. Izobraževanje in društvene dejavnosti
3.1 Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene

zaščite čebel
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni

čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje raz-
voja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge.

Višina pomoči:
Višina sofinanciranja programa zdravljenje čebel in

stroškov izobraževanja oziroma aktivnosti društev je odvi-
sna od razpoložljivih sredstev za te namene (višina je
določena z letnim programom) in znaša največ do 30%
upravičenih stroškov za izvedbo strokovnih prireditev, iz-
vajanje izobraževanja in usposabljanj za člane društva.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Zahtevek za sofinanciranje na podlagi javnega razpi-

sa vlaga čebelarsko društvo s poročilom o izvedenih ukre-
pih, kateremu je potrebno priložiti ustrezne račune, ki
bremenijo program izvedenih ukrepov in seznam koristni-
kov zdravstvene preventive čebel.

3.2 Sofinanciranje delovanja strokovnih društev in
njihovih programov

Namen ukrepa:
Spodbujanje aktivnosti društev s področja kmetijstva

pri izvajanju strokovnega dela, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo.

Višina pomoči:
Višina sofinanciranja posameznega programa oziro-

ma aktivnosti društev je odvisna od razpoložljivih sredstev
za te namene (višina je določena z letnim programom) in
znaša največ do 30% upravičenih stroškov za izvedbo
strokovnih prireditev, izvajanje izobraževanja in usposab-
ljanj za člane društva.

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

področja kmetijstva in gozdarstva, ki so registrirana na
območju občine oziroma delujejo na področju kmetijstva
skladno z zakonom o društvih. Sofinanciranje programov
in drugih aktivnosti poteka na osnovi javnega razpisa, na
podlagi letnega finančno ovrednotenega programa druš-
tva ter finančnega poročila o delu društva v preteklem
letu.

3.3. Izobraževanje in strokovna posvetovanja
Namen ukrepa:
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete –

nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izo-
braževanja kmetijske svetovalne službe in programi osta-
lih verificiranih izvajalcev izobraževanj kot so: preizkusi
znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu,
tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamez-
ne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe
preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobra-
ževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, usposablja-
nje za uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij, izvedba
ostalih strokovnih predavanj, seminarjev in strokovnih ek-
skurzij.

Višina pomoči:
– do 100% – upravičenih stroškov izobraževanja –

pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih pro-
gramov,

– do 50% upravičenih stroškov izobraževanj – kme-
tom (udeležencem posamičnih izobraževanj), vendar naj-
več do višine določene v letnem programu.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja oziroma

KSS: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o iz-
vedeni storitvi in seznam udeležencev izobraževanja,
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– za udeležence izobraževanja (kmete): vloga za so-
financiranje s priloženim računom oziroma dokazilom o
izvedeni storitvi ter mnenje KSS.

4. Projekti na področju kmetijstva
4.1. Investicije in tehnološke posodobitve na kmetijah
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je podpora naložbam, spodbujanje raz-

voja in posodabljanja obstoječe dejavnosti, ki pomeni razši-
ritev ali modernizacijo proizvodnje oziroma dejavnosti na
kmetijah.

Višina pomoči:
Sofinancira se do 20% upravičenih stroškov za investi-

cije in tehnološke posodobitve, začete v tekočem letu, ven-
dar do višine, ki jo določi odbor z letnim programom.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: raču-

ne za nakup strojev, naprav ali opreme, ki predstavlja tehno-
loško posodobitev dejavnosti ter mnenje o upravičenosti
pristojne KSS.

4.2. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih de-

javnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih
proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov
v skladu s pogojem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ura-
dni list RS št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 72/01).

Višina pomoči:
Sofinancira se do 20% upravičenih stroškov za investi-

cije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v
tekočem letu, in sicer za nakup strojev, naprav in opreme,
vendar do višine, ki jo določi odbor z letnim programom.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: plan

izvedbe investicije in finančno konstrukcijo investicije, raču-
ne za nakup strojev, naprav ali opreme, fotokopijo dovolje-
nja o registraciji dopolnilne dejavnosti, potrdilo o statusu
kmeta ter mnenje pristojne KSS.

4.3. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmeto-
vanje

Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

konvencionalnega t.j. iz ustaljenega kmetovanja v ekološko
kmetovanje.

Višina pomoči:
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridela-

ve rastlin – do 50%,
– sofinanciranje upravičenosti stroškov preureditve go-

spodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živa-
li v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živali (Uradni list RS, št. 31/
01) do 20%, vendar do višine, ki jo določi odbor z letnim
programom.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: do-

kazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij, račun
oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pride-
lave v tekočem letu, račun o nakupu orodij oziroma strojev
in naprav za ekološko kmetovanje ter mnenje pristojne KSS.

4.4. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pride-
lavo hrane

Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh
kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev.

Višina pomoči:
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pride-

lave rastlin – do 50%,
– sofinanciranje upravičenosti stroškov nakupa speci-

alne mehanizacije za integrirano pridelavo do 20%, vendar
do višine, ki jo določi odbor z letnim programom.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: do-

kazilo o vključitvi kmetije v integrirano pridelavo, račun
oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane
pridelave v tekočem letu, račun o nakupu specialne meha-
nizacije za integrirano pridelavo ter mnenje pristojne KSS.

5. Urejanje kmetijskih zemljišč
5.1. Urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastruk-

ture
Namen ukrepa:
Sredstva se prioritetno namenjajo za pripravo in izva-

janje ukrepov občinskega programa agrarnih operacij in
urejanje kmetijske infrastrukture in manjše agromelioracije
kot so: izboljšanje fizikalno-kemičnih in bioloških lastnosti
tal, preprečevanje zaraščenosti, ravnanje–planiranje tere-
na, odstranjevanje kamenja, drenažiranja kmetijskih zem-
ljišč ipd.

Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov, vendar največ do viši-

ne, ki jo določi odbor z letnim programom.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi prilože-

nega programa in popisa predvidenih del, ki ga pred investi-
cijo pripravi za upravičenca kmetijsko svetovalna služba.
Vloga mora vsebovati dokazilo o lastništvu (zemljiško-knjižni
izpisek ali posestni list) ali najemno oziroma zakupno po-
godbo ter kolikor je po veljavnih predpisih za nameravan
poseg na zemljišču potrebno, tudi odločba o gradbenem
dovoljenju ali priglasitvi del.

5.2. Vzdrževanje sekundarnih jarkov
Namen ukrepa:
Vzdrževanje sekundarnih jarkov na kmetijskih površi-

nah z jarkačem.
Višina pomoči:
– do 50% stroškov opravljenih strojnih ur z jarkačem.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Zahtevku mora biti predložen račun o opravljenem de-

lu, mapna kopija oziroma načrt z označbo parcele, kjer je
bilo delo opravljeno, ter dokazilo o lastništvu.

15. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev

izvaja občinska uprava v sodelovanju z Odborom za gospo-
darstvo, turizem in gostinstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo
občine Brezovica in Kmetijsko svetovalno službo.

16. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porablje-

na sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vrači-
la sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,



Stran 4716 / Št. 40 / 30. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije

– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehani-
zacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev po-
računa občine, pred iztekom 5 let,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Upravičenec, ki krši določila prvega odstavka tega čle-

na ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem
javnem razpisu.

17. člen
V primeru ostanka predvidenih sredstev za posa-

mezne intervencije, se le-te prerazporedijo v druge na-
mene, določene v tem pravilniku. Predlog za prerazpore-
ditev predlaga odbor, sprejme pa jo župan oziroma
občinski svet, skladno z odlokom o proračunu za tekoče
leto.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 09/2003
Brezovica, dne 25. aprila 2003.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE

1966. Odlok o proračunu Občine Brežice 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 in 79/01)
in 30. člena statuta Občine Brežice Uradni list RS, št. 49/99
in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 1. izredni seji
dne 24. 4. 2003 sprejel

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

l. SPLOŠNA DOLOČBA

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

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo: višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v 000 SIT
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2003

Skupina /Podskupina kontov Plan 2003
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 3,303.568
TEKOČI PRIHODKI
(70+71) 1,975.856

70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706) 1,781.098
700 Davki na dohodek in dobiček 1,080.904
703 Davki na premoženje 205.372
704 Domači davki na blago in storitve 494.822
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714) 194.758
710 Udeležba na dobič. in doh. od

premoženja 63.600
711 Takse in pristojbine 88.424
712 Denarne kazni 234
713 Prihodki od prodaje blaga in soritev 3.000
714 Drugi nedavčni prihodki 39.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 130.456
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 81.456
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nemat. premož. 49.000
73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1,197.256
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan.

institucij 1,197.256
II. SKUPAJ ODHODKI 3,761.844
(40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI 995.874
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI

ZAPOSLENIH 180.686
401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIALNO

VARNOST 25.581
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 779.307
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.300
409 REZERVE 6.000

41 TEKOČI TRANSFERJI 1,694.703
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE 41.311
411 TRANSFERI POSAMEZ. IN

GOSPODINJSTVOM 640.193
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN

USTANOVAM 153.599
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 859.600
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 906.337
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH

SREDSTEV 906.337
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 164.930

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 164.930
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(PRESEŽEK) (I.-II.)  -458.276

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

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

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH  DELEŽEV(440+441) 14.500
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44 DANA POSOJILA IN POVEČ.
KAPITAL. DELEŽEV 14.500

440 Dana posojila 7.500
441 Povečanje kapitalskih deležev 7.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN -14.500

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE 165.000
50 ZADOLŽEVANJE 165.000

500 Domače zadolževanje 165.000
55 VIII. ODPLAČILO DOLGA 12.000
55 ODPLAČILA DOLGA 12.000

550 Odplačila domačega dolga 12.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -319.776
X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.-IX.) 472.776
XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+X.) 458.276

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih finan-
cah tudi prihodki, požarne takse, prihodki takse za obreme-
njevanje vode in prihodki takse za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov.

4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

2,000.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporab-
ljajo v skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih
financah.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posamez-
nem primeru do višine 500.000 SIT odloča župan, o upora-
bi polletno obvešča občinski svet.

O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem
odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlo-
kom.

5. člen
V proračunu občine se za leto 2003 zagotovijo sred-

stva splošne proračunske rezervacije v višini 5,000.000
SIT.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrto-
vati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervaci-
je se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporab-
nika.

6. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za ob-

činska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva in pro-
mocijo občine. O razporeditvi teh sredstev odloča župan
oziroma od župana pooblaščena oseba in o porabi polletno
poroča občinskemu svetu.

7. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proraču-

na so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki
jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem
v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.

Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabi-
jo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu
z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za
katere bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proraču-
na.

Investicije, za katere zagotavlja sredstva proračun RS
in je za njih pogojeno sofinanciranje občine, ali investicije
občine, ki jih sofinancira proračun RS, se lahko pričnejo
izvajati, ko je izdan sklep pristojnega ministrstva ali sklenje-
na ustrezna pogodba med občino in pristojnim ministrs-
tvom.

V primerih uspešnega kandidiranja za sredstva na raz-
pisih na državnem ali regionalnem nivoju, ki v bilanci prora-
čuna niso planirana, se le-ta namenijo za povečanje progra-
ma dejavnosti za katera so pridobljena.

Kolikor bodo med letom v proračun nakazana nepred-
videna nenamenska sredstva se za obseg pridobljenih sred-
stev zmanjša predvideni obseg najema kredita.

8. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v

mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so
dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev gle-
de na finančni načrt.

V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu po-
roštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od sklada za regionalni
razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva
za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine, ki se spro-
ščajo mesečno v skladu z dinamiko odplačevanja kredita.

9. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so dol-

žni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o
realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28.
februarja tekočega leta.

10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni

županu predložiti zaključni račun in poročilo o realizaciji
svojega finančnega načrta za preteklo leto skupaj z obrazlo-
žitvami najkasneje do 28. februarja tekočega leta.

11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pre-

težnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni
svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim prora-
čunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.

12. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in investicij-

ska in vzdrževalna dela, storitve v breme proračunskih sred-
stev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naro-
čanju, za kar je odgovoren predstojnik oddelka, ki blago,
sredstva in investicijska oziroma vzdrževalna dela naroča.

13. člen
Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic po-

rabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe, zajetega v posebnem delu
proračuna.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lah-
ko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi prora-
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čunska sredstva med posameznimi konti v okviru proračun-
ske postavke.

Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka
tega člena polletno poroča občinskemu svetu.

14. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dol-

ga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine
500.000 SIT, če bi bili stroški postopka izterjave v nesora-
zmerju z višino terjatve, če se zaradi nevnovčljivosti premo-
ženja dolžnika ugotovi, da terjatev ni mogoče izterjati.

15. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema

obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če
je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investi-
cijske transfere ne sme presegati 30% skupnega obsega
investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proraču-
na tekočega leta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe za te namene v sprejetem planu proračuna
tekočega leta.

16. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe

proračunskih sredstev  odgovarja župan.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stano-

vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine
Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalnim sta-
novanjskim podjetjem d.d., Brežice, je odgovorna strokov-
na služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospo-
darske zadeve.

Za nadziranje pogodbe o pobiranju komunalne pristoj-
bine na mejnih prehodih, občinskih komunalnih taks, komu-
nalnega prispevka ter izvajanja koncesijske pogodbe o izva-
janju gospodarske javne dimnikarske službe na območju
Občine Brežice je odgovorna strokovna služba Oddelka za
gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.

Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stav-
nih zemljišč je odgovorna strokovna služba Oddelka za pro-
storsko načrtovanje in razvoj.

17. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabni-

kov proračuna občine in spremljanje porabe so:
Urad župana za: reprezentanco, prevzem pokrovitelj-

stev, promocijo gospodarstva - del, krajevne skupnosti -
delovanje, stroške občinskih praznovanj, sredstev za politič-
ne stranke, delovanje občinskega sveta, delo občinske upra-
ve - plače in načrt delovnih mest, zaščito in reševanje,
požarno varnost, združenje slovenskih častnikov, veterane.

Oddelek za družbene dejavnosti za: osnovno izobraže-
vanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdrav-
stvo, delo z mladimi, grobišča ter dejavnost borcev NOB,
socialno varstvo, javna dela s področja družbenih dejavnosti
ter upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem s
področja družbenih dejavnosti.

Oddelek za gospodarske javne službe in gospodar-
ske zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim
premoženjem in premoženjem v kompleksu Slovenska
vas, investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo
občine in načrt gradenj in nabav, materialne stroške ob-
činske uprave, kmetijstvo, turizem, komunalno infrastruk-

turo in nadzor, ceste, varstvo okolja, stanovanjsko go-
spodarstvo, malo gospodarstvo, obrt, trgovino, promet,
takso za obremenjevanje okolja, vode, javna dela s po-
dročja komunalne infrastrukture in program odprodaje
občinskega premoženja.

Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sred-
stva za planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in
prostorsko ureditvene pogoje, geodetske podlage za pro-
gram prostorsko-izvedbenih aktov občine, vzpostavitev pro-
storskega geoinformacijskega sistema občine, promet, le-
talski center.

Krajevne skupnosti za delovanje krajevne skupnosti v
celoti.

Vodje oddelkov so zadolženi in odgovorni za porabo
sredstev ter spremljanje uresničevanja porabe glede na spre-
jeti namen in obseg sredstev v občinskem proračunu, vsak
za svoje področje.

18. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Breži-

ce upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalaga-
jo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vredno-
stne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in
donosnosti naložbe.

19. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potre-

bna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpi-
sov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v
breme drugih postavk posameznega področja proračuna, kar
se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE

20. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financira-
nja se Občina Brežice za proračun leta 2003 lahko zadolži
do višine 165,000.000 SIT.

21. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
občina lahko kratkoročno zadolži največ do višine 5% zad-
njega sprejetega proračuna. O najetju kratkoročnega poso-
jila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

22. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2003 se, do spre-

jetja tega odloka, vrši po sklepu župana in občinskega sveta
o začasnem financiranju javne porabe v občini Brežice za
leto 2003.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-57/2003
Brežice, dne 24. aprila 2003.

Župan
Občine Brežice

mag. Andrej Vizjak l. r.
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HAJDINA

1967. Odlok o proračunu Občine Hajdina 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 in 79/01)
in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01,
90/02 in 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 5. redni
seji dne 22. 4. 2003 sprejel

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hajdina za

leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo viši-
na proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov leto 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 441.776
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 417.585
70 DAVČNI PRIHODKI 395.754

700 Davki na dohodek in dobiček 168.000
703 Davki na premoženje 204.304
704 Domači davki na blago in storitve 23.450
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 21.831
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja 5.300
711 Takse in pristojbine 2.707
712 Denarne kazni 34
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 13.790

72 KAPITALSKI PRIHODKI 10.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.000
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja –

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 14.191
740 Transferni prihodki iz
drugih javnofinančnih institucij 14.191

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 530.180
40 TEKOČI ODHODKI 140.075

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 27.481
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4.048
402 Izdatki za blago in storitve 105.047
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve 3.500

Skupina/Podskupina kontov leto 2003

41 TEKOČI TRANSFERI 164.526
410 Subvencije 9.150
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 74.191
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 36.965
413 Drugi tekoči domači transferi 44.220
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 205.769
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 205.769

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 19.809
430 Investicijski transferi 19.809

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) –88.404
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

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

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

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

440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

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

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 23.628
50 ZADOLŽEVANJE 23.628

500 Domače zadolževanje 23.628
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) –
55 ODPLAČILA DOLGA –

550 Odplačila domačega dolga –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –64.776
X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU
PRETEKLEGA LETA 64.776

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.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
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nega področja proračunske porabe v posebnem delu pro-
računa.

5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je

župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje
proračuna je odgovoren župan.

Župan poroča občinskemu svetu o polletni realizaciji
proračuna in ob koncu leta o veljavnem proračunu za leto
2003 in njegovi realizaciji.

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom

enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih pri-
hodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše

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

8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.

9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posa-
mezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo ob-
činskega proračuna.

10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prerazporeditvi sredstev med različnimi postavkami v

okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlo-
gov, ki so usklajeni z uporabniki,

– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi do
višine 1% vrednosti proračuna,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finan-
čno poslovanje.

11. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika, od tega:

1. v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

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

kovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

1,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

13. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna

za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu
2003 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini
2,500.000 tolarjev.

O porabi splošne proračunske rezervacije odloča žu-
pan v skladu z 42. členom ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko
zadolži do višine 23,628.000 tolarjev.

Občina v letu 2003 ne daje poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustano-
viteljica je Občina Hajdina.

15. člen
Za leto 2004 se pravne osebe javnega sektorja na

ravni občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštva drugim
fizičnim in pravnim osebam.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Hajdina v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-01/03
Hajdina, dne 22. aprila 2003.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.
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IDRIJA

1968. Odlok o proračunu Občine Idrija 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), 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98), 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na
5. redni seji dne 24. 4. 2003 sprejel

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

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Idrija za leto 2003 se

določajo višina proračuna Občine Idrija za leto 2003 (v
nadaljnjem besedilu: občinski proračun), postopki izvrševa-
nja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine.

2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-

ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
obveznostmi.

3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun financiranja in račun finančnih terjatev in na-
ložb.

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega
proračuna.

V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih na-
ložb.

Občinski proračun za leto 2003 se določa v naslednjih
zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki 1.648,107.769
II. Skupaj odhodki 1.901,378.000
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) –253,270.231

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev 17,166.000
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev 8,959.938
VI. Prejeta minus dana posojila in
sprememba kapitalskih deležev 8,206.062
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) –245,064.169

C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje 70,000.000
IX. Odplačila dolga 6,766.000
X. Neto zadolževanje 63,234.000
XI. Povečanje (zmanjšanje)
sredstev na računih –181,830.169
XII. Stanje prihodkov iz leta 2002 181,830.169

4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega pro-

računa ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proraču-
na, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo
namenski prihodki proračuna, ki so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-

stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada,
– turistična taksa,
– donacije fizičnih in pravnih oseb za tekočo porabo in

investicije,
– taksa za obremenjevanje vode,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja od-

padkov,
– renta za odlagališče odpadkov,
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– komunalni prispevek,
– prispevki in doplačila fizičnih in pravnih oseb za izva-

janje programov investicijskega značaja.

5. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati

dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci
prihodkov in odhodkov.

Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem
porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa do-
končno) ustaviti financiranje posamezne proračunske po-
stavke.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so po-

trebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko
občinski svet na predlog župana odloči, da se dodatna
sredstva namenijo iz druge postavke proračuna.

Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni
ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem
so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki začasni pre-
razporeditvi župan.

7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

7,952.000 SIT. Uporablja se za namene opredeljene v
prvem odstavku 107. člena statuta Občine Idrija.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
1. točke prvega odstavka 107. člena statuta Občine Idrija
do višine 1,000.000 SIT za posamezen namen odloča žu-
pan.

8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-

čunsko rezervacijo.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in

– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.
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Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana-
šajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postav-
ka.

O porabi sredstev tekoče proračunske rezerve občin-
skega proračuna za posamezen namen odloča župan.

9. člen
Namenska sredstva iz sredstev državnega proračuna,

vključno s sredstvi sofinancerjev, se smejo porabiti izključno
za prejete namene.

V primeru nerealizacije namenskih sredstev iz prvega
odstavka tega člena se posamezne predvidene postavke
proračuna ne realizirajo oziroma se realizirajo v obsegu pre-
jetih sredstev.

10. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih

del lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če
je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila
v skladu z zakonom o javnih naročilih.

Župan lahko izvede javno naročilo le, če je predmet
javnega naročila zajet v proračunu občine.

11. člen
Župan občine odloča o pridobitvi nepremičnega pre-

moženja na podlagi odloka o predkupni pravici do vrednosti
10,000.000 SIT, nad tem zneskom pa občinski svet.

12. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enako-

merno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne
stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar
ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proraču-
na in zapadlosti posameznih obveznosti.

Sredstva za nakup osnovnih sredstev in investicijsko
vzdrževanje se praviloma nakazujejo trimesečno.

Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko
začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk
proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posa-
meznem področju.

13. člen
Sredstva za sofinanciranje programov posrednih prora-

čunskih porabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezna področja.

Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi
obračuna oziroma računa za izvršeno nalogo.

14. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem
se daje poroštvo.

O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča ob-
činski svet. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega
zadolževanja občine Idrija.

15. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica

oziroma soustanoviteljica je Občina Idrija, se smejo zadolže-
vati le s soglasjem Občine Idrija.

16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 150.000 SIT odpiše

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

17. člen
Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe jav-

nega prava, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je
Občina Idrija, so dolžni oddajati javna naročila v skladu z
zakonom o javnih naročilih.

Sredstva za blago, gradbena dela in storitve, ki so
predmet javnega naročila, se uporabnikom zagotavljajo le
na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil
izveden postopek v skladu z zakonom o javnih naročilih.

18. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od nje-
ga pooblaščena oseba v občinski upravi.

19. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti za-

jeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del
proračuna občine.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega

načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vre-
dnost 3 milijone SIT, je veljaven le ob predhodnem pisnem
soglasju župana.

20. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni finan-

čno-računovodski službi Občine Idrija predložiti poročila o
namenski porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do
31. 3. 2003.

21. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljena s

tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s
področja javnih financ.

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

dnem listu RS.

Št. 40302-0001/2002
Idrija, dne 24. aprila 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.

1969. Odlok o spremembi odloka o uvedbi takse
zaradi onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 10. in 80.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 1/01 in 33/01) na 5. redni seji dne 24. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o uvedbi takse zaradi
onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija

1. člen
Prvi odstavek 5. člena odloka o uvedbi takse zaradi

onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija (Uradni list RS, št.
47/99) se spremeni tako, da se glasi:
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Obveznost plačevanja takse zaradi onesnaževanja oko-
lja velja do pričetka obratovanja nove čistilne naprave in
uveljavitve novo oblikovane cene za čiščenje odpadnih voda
na tej čistilni napravi.

2. člen
Črta se 6. člen odloka.

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

listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2003.

Št. 42300-1/99
Idrija, dne 24. aprila 2003.

Župan
Občine Idrija

Damjan Krapš l. r.

LENART

1970. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu individualne stanovanjske
gradnje v Voličini - nad osnovno šolo

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni
list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) in 175. člena zako-
na o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 100/02) je
Občinski svet občine Lenart na 3. seji dne 28. 1. 2003
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem

načrtu individualne stanovanjske gradnje v
Voličini - nad osnovno šolo

1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo smernice

za oblikovanje objektov, podane v 5. členu odloka o zazi-
dalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje v Voliči-
ni - nad osnovno šolo (Uradni list SRS, št. 26/88), in
sicer:

– druga alinea se glasi: »tlorisne dimenzije objektov
13 x 9 m, z možnostjo prizidka vetrolova napram cesti (ulici)
in z možnostjo prizidka garaže ali nadstrešnice (pergole),
etažnosti K+P+M«,

– v šesti alinei se spremeni naklon strehe, tako da ta
znaša »35°-45°«,

– črta se osma alinea, ki je predpisovala obvezen tip-
ski projekt.

2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35005-1/2003
Lenart, dne 28. januarja 2003.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

MEDVODE

1971. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov Vrtca Medvode in rezervaciji

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih star-
šev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97
– odl. US, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00 in
92/02) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine
Medvode na 5. seji dne 22. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov

Vrtca Medvode in rezervaciji

I
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode

znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

Programi Cena na otroka
Prva starostna skupina 74.749 tolarjev
Druga starostna skupina 62.418 tolarjev

II
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgo-
je v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en me-
sec in so jo dolžni vrtcu pisno napovedati pred prvim dnem
odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v zne-
sku 415 tolarjev na dan, razen tistih, ki so na podlagi lestvi-
ce iz 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih razporejeni v 1. ali 2. plačilni razred in so plačila
rezervacije v celoti oproščeni.

III
Starši otrok iz drugih občin za katere Občina Medvode

po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.

IV
Občina Medvode bo tudi za otroke s stalnim bivali-

ščem v Občini Medvode, ki so vključeni v vrtce izven Obči-
ne Medvode, pokrila razliko med cenami programov in zne-
ski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih.

V
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in
rezervacij (Uradni list RS, št. 35/02).

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5.
2003.

Št. 640-12/03-4
Medvode, dne 22. aprila 2003.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.
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MIRNA PEČ

1972. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Mirna Peč za leto 2002

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 –
odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in
89/99 – odl. US), 62. in 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 29., 33. in 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in odl. US, Ura-
dni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 59/99) ter 15. člena statuta Občine Mir-
na Peč (Uradni list RS, št. 18/9 in 52/01) je Občinski
svet občine Mirna Peč na 4. redni seji dne 17. 4. 2003
sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Mirna Peč za leto 2002

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč

za leto 2002.

2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2002

izkazuje:

Bilanca prihodkov Račun finančnih terjatev Račun financiranja

in odhodkov SIT in naložb SIT SIT

Prihodki 283,543.068,86
Odhodki 315,826.249,71 1,333.333,00
Presežek
Primanjkljaj 32,283.180,85 1,333.333,00

3. člen
Za presežek odhodkov nad prihodki proračuna v viši-

ni 33,616.513,85 SIT se zmanjša splošni sklad proračuna
občine. Upoštevaje prenos sredstev po zaključnem raču-
nu iz leta 2001 je v zaključnem računu občinskega prora-
čuna ob koncu leta 2002 izkazan ostanek sredstev v višini
33,213.397,53 SIT, ki se prenese v leto 2003.

4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna občine

izkazuje:
– prenesena sredstva rezervnega sklada iz leta 2001 v

višini 3,000.000 SIT,
– oblikovanje sredstev rezerv leta 2002 v višini

1,600.000 SIT,
– presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2003 v

višini 4,600.000 SIT.

5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sredstev rezerv pro-

računa občine se prenesejo v rezerve proračuna za leto
2003.

6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-

tev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega
odloka.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03/03-01
Mirna Peč, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l. r.

1973. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mirna
Peč

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 in odl. US – Uradni list RS,
št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
59/99) ter 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč
na 4. redni seji, dne 17. 4. 2003 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Mirna Peč

1. člen
V statutu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in

52/01) se spremeni tretji odstavek 24. člena tako, da se glasi:
»Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih

dejavnosti šteje pet članov, odbor za gospodarstvo, varstvo
okolja, komunalo in gospodarske javne službe šteje pet do
sedem članov, odbor za prostorsko planiranje in gospodarje-
nje z nepremičninami šteje pet do sedem članov, komisije pa
štejejo tri člane.«

2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-03/03-01
Mirna Peč, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

1974. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Mirna Peč

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna
Peč na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Mirna Peč

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Mirna Peč (Ura-

dni list RS, št. 32/99) se spremeni prvi odstavek 60. člena
tako, da se beseda »pet« nadomesti z besedami »pet do
sedem članov«.
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2. člen
Spremeni se prvi odstavek 61. člena tako, da se bese-

da »pet« nadomesti z besedami »pet do sedem članov«.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-03/03-01
Mirna Peč, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

1975. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih
osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe
teh sredstev upravičencu do celodnevnega
institucionalnega varstva

Na podlagi 25. uredbe o merilih za določanje oprosti-
tev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
38/02) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč
na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih

potreb in o opredelitvi namena porabe teh
sredstev upravičencu do celodnevnega

institucionalnega varstva

1
Upravičencu do socialno varstvene storitve celodnev-

nega institucionalnega varstva, s stalnim prebivališčem v
Občini Mirna Peč, ki je v celoti oproščen plačila storitve in
katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila
prispevka, se priznajo sredstva za kritje drobnih osebnih
potreb v višini 20% osnovnega zneska minimalnega dohod-
ka. Del sredstev bo namenjen za kritje prostovoljnega zdrav-
stvenega zavarovanja osebe, preostanek sredstev pa bo
upravičenec koristil za svoje osebne potrebe.

2
Sklep pod točko 1. je generalni sklep, ki se uporablja

za vse upravičence institucionalnega varstva.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 032-01-16/03
Mirna Peč, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

1976. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoči družini na domu

Na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list

RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč
na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene

storitve pomoči družini na domu

I
Občina Mirna Peč daje na predlog izvajalca Doma sta-

rejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na

domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini
2.456,87 SIT na efektivno uro,

2. k ceni vodenja socialno varstvene storitve pomoči
družini na domu v višini 35.146,15 SIT mesečno.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 032-01-17/03
Mirna Peč, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

1977. Sklep o organiziranju vzgoje in varstva otrok v
javnem vrtcu Osnovna šola Mirna Peč – Vrtec
Cepetavček Mirna Peč

Na podlagi 11. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03), 18.
člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) in
15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št.
18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na 4.
redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o organiziranju vzgoje in varstva otrok v javnem

vrtcu Osnovna šola Mirna Peč – Vrtec
Cepetavček Mirna Peč

1
Vzgoja in varstvo otrok v javnem vrtcu Osnovna šola

Mirna Peč – Vrtec Cepetavček Mirna Peč se organizira na
naslednja načina:

1. za otroke prvega starostnega obdobja v vzgojno-var-
stvenih družinah,

2. za otroke drugega starostnega obdobja v vrtcu
Osnovna šola Mirna Peč – Vrtec Cepetavček Mirna Peč.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 032-01-15/03
Mirna Peč, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.
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1978. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu v Občini Mirna Peč

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 7. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98 in 102/00, 111/00 in 92/02) in 15. člena
statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in
52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na 4. redni seji
dne 17. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov

v vrtcu v Občini Mirna Peč

1
Občinski svet občine Mirna Peč je sprejel predlaga-

ne mesečne cene predšolskih programov v vrtcu v Obči-
ni Mirna Peč od 1. 5. 2003 dalje v naslednji višini:

Programi Cena v SIT

vzgojno-varstvene družine 66.914
I. starostno obdobje (otroci od 1-3 let) 69.730
II. starostno obdobje(otroci od 3-7 let) 57.266
otroci s poseb. pot., integrirani v redne oddelke
133.584
poldnevni programi (4-6 ur) z malico in kosilom 45.813
za otroke od 3-7 let
poldnevni programi (4-6 ur) brez kosila 38.867
za otroke od 3-7 let
dnevni odbitek za živila 341
priznana cena živil druž. varstvom 483
dnevni odbitek za živila v druž. varstvom 423

2
V primeru odsotnosti otroka se od cene programa

odšteje znesek za neporabljena živila. Ta cena je podlaga
za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno
programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezan-
ka.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 5. 2003 dalje.

Št. 032-01-14/03
Mirna Peč, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

MOZIRJE

1979 Odlok o območju predkupne pravice Občine
Mozirje

Občinski svet občine Mozirje je na podlagi 85. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in
18. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgor-
njesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list
RS, št. 61/02) na 5. redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel

OPLOTNICA

1980. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto
2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02) in 7. člena statuta Občine Oplot-
nica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine
Oplotnica na 2. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o območju predkupne pravice Občine Mozirje

1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravi-

ce Občine Mozirje na nepremičninah na celotnem obmo-
čju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvide-
nih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih
območij.

2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno obmo-

čje Občine Mozirje, razen kmetijskih zemljišč, ki so dolo-
čena z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za
obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za ob-
dobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za območje
Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin,
št. 8/00 z dne 27. 12. 2000).

3. člen
Predkupna pravica za območje kmetijskih zemljišč

se določa skladno z zakonom o spremembah in dopolni-
tvah zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
36/03).

4. člen
Območja poselitve (stavbna zemljišča), območja ob-

stoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objek-
tov izven poselitvenih območij so določena v odloku o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta
1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Mozirje za obdobje
1986-1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine
Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 8/00
z dne 27. 12. 2000).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02/03-05
Mozirje, dne 23. aprila 2003.

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l. r.
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Skupina/Podsk. kontov V tisoč tolarjev
Proračun l. 2003

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.670
430 Investicijski transferi 17.670

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 2.519

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

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

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

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

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

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 10.000
50 ZADOLŽEVANJE 10.000

500 Domače zadolževanje 10.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 18.333
55 ODPLAČILO DOLGA 18.333

550 Odplačilo domačega dolga 18.333
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) –5.814
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X) –8.333
Stanje sredstev na računih na koncu
preteklega leta 5.814

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.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF,
tudi naslednji prihodki:

1. 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 pro-
računa v višini največ 20% sredstev na posameznih podro-
čjih porabe.

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

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

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa-
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podsk. kontov V tisoč tolarjev

Proračun l. 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 416.124
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 166.230
70 DAVČNI PRIHODKI 154.785

700 Davki na dohodek in dobiček 125.991
703 Davki na premoženje 14.103
704 Domači davki na blago in storitve 14.691
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 11.445
710 Udeležba na dobičku in
dohodki iz premoženja 6.190
711 Takse in pristojbine 2.500
712 Denarne kazni 15
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100
714 Drugi nedavčni prihodki 2.640

72 KAPITALSKI PRIHODKI 9.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 9.000
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega prem. –

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 240.894
740 Transferni prihodki iz
drugih javnofinančnih institucij 240.894

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 413.605
40 TEKOČI ODHODKI 109.767

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 31.105
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.502
402 Izdatki za blago in storitve 71.333
403 Plačila domačih obresti 1.627
409 Rezerve 2.200

41 TEKOČI TRANSFERI 152.182
410 Subvencije 9.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 77.010
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 24.264
413 Drugi tekoči domači transferi 41.908
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 133.986
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 133.986
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Župan v mesecu avgustu in konec leta poroča občin-
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njego-
vi realizaciji.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme pre-
segati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega:

v letu 2003 50% navedenih pravic porabe in
v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic pora-

be.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
25% porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

2,200.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena do višine 200.000
tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.

7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpi-

še oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko
zadolži do višine 18,000.000 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti jav-
nih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Oplotnica, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine
glavnic 0 tolarjev.

9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se

lahko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizič-
nim osebam in pravnim osebam do skupne višine 0 tolar-
jev.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se upo-
rablja ta odlok in sklep župana.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 001.2/03
Oplotnica, dne 2. aprila 2003.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

1981. Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Oplotnica

Na podlagi 21. in 29. 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), 3., 4. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 2., 4., 26. in 30. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 67/02), 1. člena pravil-
nika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98), 1.
člena pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št.
5/00), 1. člena pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Ura-
dni list RS, št. 85/98), 1. člena pravilnika o ravnanju z
odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 105/00), 1.
člena pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embala-
žo (Uradni list RS, št. 104/00), 1. člena pravilnika o ravna-
nju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list
RS. št. 3/03), 1. in 2. člena odredbe o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in
5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 35/97, 87/97,
73/98, 31/00, 33/00 in 24/01), 16. člena statuta Občine
Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) in 3. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica
(Uradni list RS, št. 22/02) je Občinski svet občine Oplotni-
ca na 2. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o ravnanju z odpadki v Občini Oplotnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Namen odloka

Ta odlok določa način ravnanja s komunalnimi in drugi-
mi odpadki (v nadaljevanju: odpadki), lokalno javno službo
ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: javna slu-
žba), vrste odpadkov, ravnanje s posebnimi odpadki, sub-
jekte ravnanja z odpadki, financiranje ravnanja z odpadki ter
nadzor in ukrepanje nad izvajanjem in kršitvami tega odloka
na celotnem območju Občine Oplotnica.

Ravnanje z odpadki po tem odloku zajema zbiranje,
prevažanje, predelavo, odstranjevanje ter kontrolo ravnanja
z odpadki. Ta odlok ureja tudi ravnanje z neurejenimi oziro-
ma divjimi odlagališči na območju Občine Oplotnica

2. člen
Področja odloka

S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova ravnanja z od-

padki
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2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova pro-
storska razporeditev

3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe

4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne slu-
žbe

5. viri financiranja in oblikovanje cen storitev javne slu-
žbe

6. zaračunavanje storitev javne službe
7. nadzor nad ravnanjem z odpadki
8. kazenske določbe
9. prehodne in končne določbe.

3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki

Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Oplotnica;
2. Izvajalec obvezne lokalne javne gospodarske slu-

žbe ravnanja z komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izva-
jalec),

3. Povzročitelj odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelj);
– vsak prebivalec in vsaka oseba (samostojni podjetnik

ali gospodarska družba), ki deluje ali ima dejavnost na ob-
močju Občine Oplotnica in povzroča nastajanje komunalnih
odpadkov ter vsaka oseba, ki po pooblastilu povzročitelja
komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izva-
jalcu javne službe,

– upravljavci javnih površin, zelenic, tržnice, pokopa-
lišč,

– organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prire-
ditev, ki uporabljajo javne ali zasebne površine in druge
nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne jav-
ne ali zasebne rabe,

– organizatorji čistilnih akcij,
– nadzorni organi.

4. člen
Pojmi

Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo na-
slednji pomen:

1. Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v
eno od skupin odpadkov, določenih v klasifikacijskem sez-
namu odpadkov v prilogi 1, pravilnika o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, št. 84/98, v nadaljnjem besedilu: seznam
odpadkov), ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam,
ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže,
namerava ali mora zavreči. Odpadek je tudi vsaka snov ali
predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov v seznamu
odpadkov, ki ga je treba zaradi varstva okolja ali druge
javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali
odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na predpi-
san način.

2. Nevarni odpadek je odpadek, razvrščen v eno od
skupin odpadkov, določenih v klasifikacijskem seznamu
nevarnih odpadkov v prilogi 2, pravilnika o ravnanju z od-
padki (Uradni list RS, št. 84/98, v nadaljnjem besedilu:
seznam nevarnih odpadkov). Odpadek je nevaren odpa-
dek tudi, če vsebuje ali je pomešan z odpadki iz seznama
odpadkov.

3. Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki, ki nastajajo v bivalnem okolju, v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih ter na površinah in v objektih v javni
rabi in so pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni in so
določeni v seznamu odpadkovov pod klasifikacijsko številko
20 00 00.

4. Nevarni komunalni odpadki so gospodinjski in njim
podobni nevarni odpadki, ki nastajajo v bivalnem okolju, v

proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter na površinah in v
objektih v javni rabi in so pretežno trdni in po svoji sestavi
heterogeni in so določeni v seznamu nevarnih odpadkov
pod klasifikacijsko številko 20 00 00.

5. Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali
dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj
odpadkov), in vsaka oseba, ki opravlja mešanje odpadkov
ali druge predhodne postopke, ki spreminjajo lastnosti ali
sestavo teh odpadkov.

6. Povzročitelj komunalnih odpadkov je oseba, katere
delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih od-
padkov.

7. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali ose-
ba, ki ima odpadke v posesti.

8. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine
“Ločeno zbrane frakcije” in ločeno zbrana odpadna embala-
ža, ki je komunalni odpadek iz podskupine “Embalaža,
vključno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek” s sez-
nama odpadkov.

9. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki in nastajajo na območju lokalne skupnosti
kot odpadki v gospodinjstvu in kot po naravi in sestavi go-
spodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti
ter storitvenih dejavnostih.

10. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki ima-
jo eno ali več nevarnih lastnosti iz klasifikacijskega seznama
nevarnih odpadkov.

11. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni od-
padki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije ali
ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih od-
padkov, ki jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja
praviloma ni možno razvrstiti v skupino “Ločeno zbrane
frakcije” ali v druge skupine komunalnih odpadkov ali v
skupino “Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki
je komunalni odpadek” v klasifikacijskem seznamu odpad-
kov;

12. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine “Drugi
komunalni odpadki” s seznama odpadkov, ki zaradi svoje
velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v za-
bojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.

13. Zavržena oprema je oprema, ki se uporablja v
gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, ki vsebujejo kloro-
fluoroogljike in zavržena električna in elektronska oprema,
ki vsebuje nevarne snovi, iz podskupine “Ločeno zbrane
frakcije” s seznama odpadkov, kot so hladilniki, zamrzoval-
niki, toplotne črpalke in klimatske naprave, ki vsebujejo
klorofluoroogljike ali klorofluorooglikovodike, avdio vizual-
na, računalniška ali druga elektronska oprema, ki se upo-
rablja v gospodinjstvu.

14. Odpadna embalaža je odpadna prodajna in sekun-
darna embalaža, ki je komunalni odpadek skladno s predpi-
som o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

15. Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža iz
materialov, ki so sestavljeni iz več slojev iz različnih materia-
lov, ki jih ročno ni mogoče razstaviti ali drugače med seboj
ločiti.

16. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit pro-
stor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hra-
njenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelj komu-
nalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije
prepuščajo.

17. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, oprem-
ljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih
frakcij, kjer povzročitelj komunalnih odpadkov izvajalcu jav-
ne službe te frakcije oddajajo.

18. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vo-
zilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s
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postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omo-
goča, da povzročitelj komunalnih odpadkov izvajalcu javne
službe te frakcije oddajo. Premična zbiralnica nevarnih frak-
cij je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za
določen čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno
zbiranje teh frakcij.

19. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst
ločenih frakcij, kjer povzročitelj komunalnih odpadkov iz šir-
še okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in
kosovne odpadke. Zbirni center je lahko urejen tudi kot
zbiralnica nevarnih frakcij.

20. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej
določeno mesto za prevzem kosovnih odpadkov, kjer pov-
zročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni oko-
lici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo.

21. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izja-
vijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohod-
ke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na
primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za go-
spodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva
sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu
te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnov-
nih življenjskih potreb. Kot uradni podatki o gospodinjstvih
se uporabljajo podatki pristojnega organa za evidenco o
gospodinjstvih.

22. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski
odpadki iz podskupine “Ločeno zbrane frakcije”, odpadki,
primerni kompostiranje iz podskupine “Odpadki z vrtov in
parkov (vključno z odpadki s pokopališč)” in po sestavi or-
ganskim in kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živil-
skih trgov iz podskupine “Drugi komunalni odpadki” s klasi-
fikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o
ravnanju z odpadki.

23. Preostali odpadki so komunalni odpadki, iz katerih
so povzročitelji komunalnih odpadkov izločili ločene frakci-
je, biološko razgradljive odpadke, kosovne odpadke in ne-
varne frakcije in jih prepuščajo izvajalcu javne službe v po-
sodah za preostale odpadke. Praviloma mora izvajalec javne
službe iz preostalih odpadkov dodatno izločati ločene frak-
cije in biološko razgradljive odpadke z razvrščanjem zbranih
preostalih odpadkov v sortirnici.

24. Odpadna embalaža je odpadna prodajna in sekun-
darna embalaža, ki je komunalni odpadek skladno s predpi-
som o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

25. Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža iz
materialov, ki so sestavljeni iz več slojev iz različnih materia-
lov, ki jih ročno ni mogoče razstaviti ali drugače med seboj
ločiti.

26. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje,
predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo
tega ravnanja in okolje varstvenimi ukrepi po zaključku delo-
vanja objekta ali naprave za predelavo in odstranjevanje
odpadkov.

27. Sortirnica je primeren prostor v sklopu javnega
komunalnega odlagališča, kjer izvajalec iz preostalih odpad-
kov dodatno izloča ločene frakcije in biološko razgradljive
odpadke.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
RAVNANJA Z ODPADKI

5. člen
Izvajalec javne službe

Ravnanje z komunalnimi odpadki na območju Občine
Oplotnica skladno s tem odlokom opravlja izvajalec javne

službe ravnanja z komunalnimi odpadki: Komunala Sloven-
ska Bistrica, d.o.o.

6. člen
Območje izvajanja dejavnosti

Opravljanje javne službe ravnanja z odpadki se izvaja
na celotnem območju Občine Oplotnica.

7. člen
Obveznost zbiranja

Ravnanje z odpadki določeno s tem odlokom, razen
biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji komunal-
nih odpadkov kompostirajo sami, se izvaja za vse uporabni-
ke storitev javne službe na enak način.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

8. člen
Obseg dela javne službe

Subjekti ravnanja z odpadki po tem odloku ravnajo z
odpadki skladno z zakonom o varstvu okolja, ter upoštevajo
vse na njegovi podlagi izdane podzakonske predpise. Pri
delu upošteva predpise o ravnanju z odpadki, predpise o
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter klasifikacijo za
ločene frakcije in klasifikacijo za nevarne frakcije, upošteva-
jo predpise o ravnanju z odpadnimi olji, predpise o ravnanju
z odpadki, ki vsebujejo azbest, z embalažo, se ravnajo skla-
dno s predpisom o ravnanju z embalažo in odpadno emba-
lažo, odpadki ki nastanejo pri gradbenih delih se ravna
skladno z predpisom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih, pri sežiganju odpadkov je treba upoštevati
predpise o sežiganju odpadkov, odvoz in odlaganje odpad-
kov na odlagališčih se opravi po predpisih o odlaganju od-
padkov.

9. člen
Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

Za zagotavljanje kakovostne javne službe je na ce-
lotnem območju občine Oplotnica uvedeno ločeno zbira-
nje komunalnih odpadkov, ki je obvezno za vse povzroči-
telje komunalnih odpadkov in uporabnike vsake stavbe,
ki je na območju občine Oplotnica in v kateri imajo prebi-
valci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hi-
ša, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komu-
nalni odpadki.

Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka
posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejav-
nost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem
objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote
prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od
komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih
stavbe.

10. člen
Zbiralnica ločenih frakcij in zbirni center

Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem centru
in v zbiralnicah ločenih frakcij.

Glede na število prebivalcev v Občini Oplotnica se
skladno s 15. členom odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalni-
mi odpadki uredi en zbirni center na območju Občine Oplot-
nica. Zbirni center se uredi praviloma v naselju z največjim
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številom prebivalcev, izjemoma lahko tudi v njegovi neposre-
dni bližini, če se s tem zagotovi boljša dostopnost in manjši
vpliv na okolje.

Ne glede na določbe 14. člena odredbe o ravnanju z
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe rav-
nanja s komunalnimi odpadki, mora biti zbirni center
opremljen tudi za prepuščanje biološko razgradljivih od-
padkov iz vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože, zeleni
obrez in podobno, ter manjših količin gradbenih odpad-
kov, ki nastajajo v gospodinjstvih pri vzdrževanju stano-
vanjskih prostorov.

V okviru zbirnega centra mora biti urejena tudi zbiralni-
ca za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, v kateri se zagotavlja
povzročiteljem komunalnih odpadkov redno oddajanje ne-
varnih frakcij, ki mora biti nadzorovano z osebjem usposob-
ljenim za tak prevzem.

11. člen
Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami

Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami mora
izvajalec predložiti Občini Oplotnica kot del predpisanega
programa javnega podjetja za obvladovanje kakovosti poslo-
vanja skladno s 23. členom odredbe o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.

12. člen
Lociranje zbirnega centra in zbiralnic

Lokacijo zbirnega centra in mikrolokacije zbiralnic lo-
čeno zbranih frakcij uredita Občina Oplotnica in izvajalec v
posebnem dogovoru. Občina Oplotnica zagotovi prostor za
ureditev zbirnega centra.

13. člen
Odlaganje biološko razgradljivih odpadkov

V okviru ločenega zbiranja biološko razgradljivih od-
padkov se povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki biolo-
ško razgradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, zagotav-
lja prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov v
namenskih zabojnikih, ki se namestijo v zbiralnicah in v
zbirnem centru.

14. člen
Ravnanje s preostalimi odpadki

Preostale odpadke izvajalec javne službe prevzema ta-
ko, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno
vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi. Kot stavba
se štejejo enostanovanjske, večstanovanjske, poslovne in
industrijske stavbe.

15. člen
Načini prevzemanja preostalih odpadkov

Prevzemanje preostalih odpadkov se opravlja na pre-
vzemnih mestih, kjer jih povzročitelji komunalnih odpadkov
prepuščajo v posodah naslednjih velikosti:

– 80, 120, 240, 770, 1.100, 4.000, 5.000 in 7.000
litrov

– v 10.000 litrskih kontejnerjih z vgrajeno stiskalnico
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno

prepuščajo preostale odpadke tudi v tipiziranih vrečkah,
če v posodah ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje
preostalih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi re-
dno, če izvajalec javne službe tako prepuščanje odobri

zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega
mesta od stavbe, v kateri komunalni odpadki nastajajo.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE

16. člen
Način prevzemanja odpadkov

Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
v zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto
predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem ter
na odlaganje, se opravlja s posebnimi vozili, katerih oprem-
ljenost zagotavlja praznjenje posod in zabojnikov, naklada-
nje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov varno,
brez prahu, čezmernega hrupa, poškodovanja posod za
odpadke in raztresanja odpadkov.

17. člen
Označitev posod za ločene frakcije

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki,
ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih
frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij, enakega tipa in ustrezno
označeni.

Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene
frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik in pogoji za prepu-
ščanje.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojni-
kov iz prejšnjih odstavkov tega člena določi pristojna uprava
na predlog izvajalca javne službe.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na zabojni-
kih v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna
vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik in
pogoji za prepuščanje.

18. člen
Obveznosti izvajalca pri ravnanju z ločenimi frakcijami

Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve ločenega zbi-
ranja, odvoza, obdelave, sortiranja in začasnega skladišče-
nja zbranih ločenih frakcij mora zagotoviti:

– redno praznjenje zabojnikov, namenjenih za prepu-
ščanje posameznih vrst ločenih frakcij,

– dodatno sortiranje, obdelavo in začasno skladišče-
nje zbranih ločenih frakcij, kadar je to potrebno pred oddajo
zbranih ločenih frakcij v predelavo,

– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– redno oddajanje odpadne embalaže v skladu s pred-

pisi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij, zbirnih

centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni
za prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda
kot namena,

– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje obstoječih zbiralnic ločenih frakcij z za-

bojniki za ločene frakcije, za katere prepuščanje še ni zago-
tovljeno,

– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojni-
ki,

– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij,
– druga dela potrebna za izvajanje javne službe loče-

nega zbiranja, odvoza, obdelave, sortiranja in začasnega
skladiščenja zbranih ločenih frakcij.

19. člen
Načrtovanje zbiralnic ločenih frakcij

Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem obmo-
čju poselitve Občine Oplotnica in njihove lokacije, načrt
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opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja no-
vih se določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč z
zbiralnicami ločenih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje
ločenih frakcij.

Lokacije zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra na
območju občine Oplotnica se vnesejo v tematsko karto zbi-
ralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov in ga enkrat letno
dopolnjevati ter posredovati občini Oplotnica.V tematski karti
morajo biti navedene lokacije zbiralnic, število in vrste tipizi-
ranih posod za odpadke ter pogostost in količine odpeljanih
odpadkov.

20. člen
Letni program zbiranja ločenih frakcij

Zbiranje, obdelava, sortiranje in začasno skladiščenje
ločenih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja loče-
nih frakcij, ki ga za vsako leto do 15. oktobra za naslednje
leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojna upra-
va. Letni program zbiranja ločenih frakcij pripravi izvajalec
javne službe v skladu s predpisi in navodili pristojne uprave.

21. člen
Postopnost opremljanja zbiralnic ločenih frakcij

Postopnost opremljanja zbiralnic ločenih frakcij na po-
sameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvaja-
nja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem
območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne slu-
žbe uredita pristojna služba in izvajalec zbiranja ločenih frak-
cij v pogodbi.

22. člen
Nameščanje zabojnikov za biološko razgradljive odpadke

Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko biološko raz-
gradljive odpadke kompostirajo sami, če izpolnjujejo pogoje
za kompostiranje lastnih biološko razgradljivih odpadkov.

Povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki biološko raz-
gradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, mora izvajalec
javne službe zagotoviti zabojnike za prepuščanje biološko
razgradljivih odpadkov, ki morajo biti enakega tipa in ustrez-
no označeni.

Za nameščanje zabojnikov za prepuščanje biološko
razgradljivih odpadkov na zbirno ali prevzemno mesto se
smiselno uporabljajo določila 15. in 37. člena tega odloka.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojni-
kov iz prejšnjega odstavka tega člena določi pristojna upra-
va na predlog izvajalca javne službe.

23. člen
Čiščenje zabojnikov za biološko razgradljive odpadke

Izvajalec javne službe zagotavlja pranje zabojnikov za
prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov najmanj na vsa-
kih štirinajst dni.

24. člen
Obveznosti izvajalca pri ravnanju z biološko razgradljivimi

odpadki
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve ločenega zbi-

ranja, odvoza, obdelave in predelave biološko razgradljivih
odpadkov mora zagotoviti:

– redno praznjenje zabojnikov, namenjenih za prepu-
ščanje biološko razgradljivih odpadkov,

– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– vzdrževanje in nabavo vozil za pranje zabojnikov in

prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– pranje zabojnikov,
– obdelavo in predelavo biološko razgradljivih odpad-

kov v kompostarni,

– da pri obdelavi in predelavi biološko razgradljivih
odpadkov ne povzroča onesnaženja, prekomernega hru-
pa in smradu,

– vzdrževanje opreme za obdelavo in predelavo bio-
loško razgradljivih odpadkov v kompostarni,

– snažnost prostorov kompostarne,
– druga dela potrebna za izvajanje javne službe lo-

čenega zbiranja, odvoza, obdelave in predelave biološko
razgradljivih odpadkov.

25. člen
Letni program zbiranja biološko razgradljivih odpadkov

Prevzem, obdelava in predelava biološko razgradlji-
vih odpadkov se izvaja po letnem programu zbiranja in
predelave biološko razgradljivih odpadkov, ki ga za vsako
leto do 15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec
javne službe, potrdi pa pristojna uprava. Letni program
zbiranja in predelave biološko razgradljivih odpadkov pri-
pravi izvajalec javne službe v skladu z navodili pristojne
uprave.

26. člen
Letni program zbiranja kosovnih odpadkov

Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja po letnem pro-
gramu zbiranja kosovnih odpadkov, ki ga za vsako leto do
15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne služ-
be, potrdi pa pristojna uprava.

Letni program zbiranja kosovnih odpadkov iz prej-
šnjega odstavka vsebuje:

– časovni razpored in način prevzemanja kosovnih
odpadkov,

– opis in način obdelave kosovnih odpadkov pred
oddajo v obdelavo ali odstranjevanje,

– časovni razpored in način odpreme kosovnih od-
padkov, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov od-
dali osebju v zbirnih centrih,

– opis predelave in odstranjevanja kosovnih odpad-
kov, za katere predelavo in odstranjevanje zagotavlja sam,

– opis opreme za prevzemanje, začasno skladišče-
nje in obdelavo kosovnih odpadkov, ki jih bo nabavil po
letnem programu,

– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.

27. člen
Letni program zbiranja nevarnih odpadkov

Prevzem nevarnih frakcij se izvaja po letnem progra-
mu zbiranja nevarnih odpadkov, ki ga za vsako leto do
15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne služ-
be, potrdi pa pristojna uprava.

Letni program zbiranja nevarnih frakcij vsebuje:
– časovni razpored prevzemanja nevarnih frakcij z

občasnimi postanki premične zbiralnice nevarnih frakcij
na posameznih območjih poselitve,

– časovni razpored in način odpreme nevarnih frak-
cij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali
osebju v zbirnih centrih,

– opis predelave in odstranjevanja nevarnih frakcij,
za katere predelavo in odstranjevanje zagotavlja sam,

– način oddajanja nevarnih frakcij, ki jih kot odpa-
dno embalažo oddajajo v predelavo in odstranjevanje po
predpisu o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,

– opis opreme za prevzemanje, začasno skladišče-
nje in obdelavo nevarnih frakcij, ki jih bo nabavil po let-
nem programu, in

– način obveščanja uporabnikov storitev javne služ-
be.
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28. člen
Prevzemanje preostalih odpadkov

Izvajalec javne službe prazni posode in nalaga tipizira-
ne vrečke v vozilo tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta
ali mesta praznjenja ali njune okolice ter ne poškoduje po-
sod.

Če pri prevzemu preostalih odpadkov pride do one-
snaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora iz-
vajalec javne službe zagotoviti odstranitev odpadkov in či-
ščenje onesnaženih površin.

29. člen
Čiščenje posod za preostale odpadke

Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod za pre-
puščanje preostalih odpadkov najmanj enkrat letno.

30. člen
Tip posod za preostale odpadke

Tipsko obliko, velikost, barvo in označenost posod in
vrečk za prepuščanje preostalih odpadkov določi pristojna
uprava na predlog izvajalca javne službe.

31. člen
Obveznosti izvajalca pri ravnanju s preostalimi odpadki

Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve zbiranja, od-
voza in sortiranja preostalih odpadkov mora zagotavljati:

– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– nabavo novih posod za nove uporabnike storitev pre-

vzemanja preostalih odpadkov,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti, pod

pogoji določenimi s tem odlokom,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabni-

kom storitev javne službe,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz preostalih od-

padkov v sortirnico,
– vzdrževanje in nabavo opreme in vozil za pranje po-

sod,
– izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih od-

padkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici,
– redno oddajanje ostankov komunalnih odpadkov v

obdelavo pred odlaganjem ali v odlaganje,
– vzdrževanje opreme v sortirnici,
– snažnost prostorov sortirnice,
– druga dela potrebna za izvajanje javne službe zbira-

nja, odvoza in sortiranja preostalih odpadkov.

32. člen
Dostop do prevzemnega mesta preostalih odpadkov

Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz od-
padkov do prevzemnega mesta za preostale odpadke mora
biti 3,5 m, oziroma mora biti širina in višina dostopne poti v
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi.

Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za
preostale odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem,
izvedenim v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in nor-
mativi za obračanje vozil za prevoz komunalnih odpadkov.

33. člen
Prevzemno mesto

Prevzemno mesto za preostale odpadke je lahko na
površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če
so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zago-
tovljen neoviran dovoz vozil za prevzem preostalih odpad-
kov.

Prevzemno mesto za preostale odpadke mora biti do-
stopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi

mesto praznjenja posode v vozilo, oziroma sme biti oddalje-
no od mesta praznjenja posode največ 10 m.

Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne
sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.

34. člen
Identifikacija prevzemnega mesta
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemne-

ga mesta za preostale odpadke, način prepuščanja preosta-
lih odpadkov (v posodi ali v vrečkah), količino preostalih
odpadkov ter velikost in število posod za prepuščanje preo-
stalih odpadkov se določi za vsako posamezno stavbo, v
kateri nastajajo komunalni odpadki.

Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec
javne službe, ki opravlja storitve zbiranja preostalih odpad-
kov, v registru prevzemnih mest.

35. člen
Register prevzemnih mest

Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih
mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:

– sprememb števila prebivalcev ali zaposlenih v stavbi,
pridobljenih iz podatkov iz centralnega registra prebivalstva
ter evidenc o številu zaposlenih v posameznih dejavnosti,

– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah koli-
čin nastajanja preostalih odpadkov v stavbi,

– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe o
spremembah količin nastajanja preostalih odpadkov.

Izvajalec javne službe mora v registru prevzemnih mest
spremeniti enega ali več podatkov iz 34. člena tega odloka,
če iz pisnega sporočila, ki mu ga poda uporabnik stavbe
sledi, da predlog spremembe ni v nasprotju z določbami
tega odloka.

Izvajalec javne službe enkrat letno uskladi podatke o
številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz
centralnega registra prebivalstva.

Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v
registru prevzemnih mest potrdi uporabniku storitev javne
službe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi
prevzemanje preostalih odpadkov in obračun storitev javne
službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spre-
membe v register prevzemnih mest.

V primeru zamenjave večje posode z manjšo, lahko
izvajalec javne službe, v primeru pomanjkanja posod, opravi
zamenjavo, ko so posode teh velikosti na razpolago, do
takrat pa se obračunava storitev javne službe po velikosti na
novo določene posode.

36. člen
Dostava preostalih odpadkov na prevzemno mesto
Uporabniki storitev javne službe morajo zagotoviti, da

so tipizirane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje preo-
stalih odpadkov, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s
programom prevzemanja preostalih odpadkov določen za
prevzem preostalih odpadkov.

Če prevzemno mesto ni hkrati tudi zbirno mesto, so
lahko posode za prepuščanje preostalih odpadkov na pre-
vzemnem mestu le v času, ki je s programom prevzemanja
preostalih odpadkov določen za prevzem preostalih odpad-
kov.

37. člen
Zbirno mesto za posode za preostale odpadke

Za čas do prevzema preostalih odpadkov morajo pov-
zročitelji komunalnih odpadkov zagotoviti, da so posode za
prepuščanje preostalih odpadkov nameščene na zbirnem
mestu v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah in
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tako, da povzročitelji komunalnih odpadkov, ki prebivajo v
objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano zbirajo
preostale odpadke.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora
v blokovnih naseljih, kadar so zbirna mesta v stavbah, izvaja-
lec javne službe, po prevzemu preostalih odpadkov, name-
stiti posode za prepuščanje preostalih odpadov nazaj na
zbirno mesto.

Če je zbirno mesto na prostem, mora biti površina
prostora primerne velikosti ter poploščena, asfaltirana, be-
tonirana ali podobno utrjena.

Posode za prepuščanje preostalih odpadkov morajo
biti na zbirnem mestu zavarovane pred soncem, padavinami
in vetrom tako, da zaradi atmosferskih vplivov na odpadke,
ne pride do onesnaženosti neposredne okolice zbirnega
mesta. Posode in tipizirane vrečke morajo biti nameščene
tako, da domače ali divje živali ne dostopajo do odpadkov
oziroma jih raznašajo po okolici.

38. člen
Mikrolokacija zbirnega mesta

Če zbirnega mesta ni možno urediti na funkcionalnem
zemljišču stavbe, lahko pristojna uprava določi namestitev
posod na javni površini, če iz vloge lastnika ali upravitelja
stavbe sledi, da ob stavbi ni primernih drugih površin in da
namestitev posod v stavbi ni možna.

Tipizirane vrečke za prepuščanje preostalih odpadkov
morajo povzročitelji komunalnih odpadkov hraniti v času do
prevzema preostalih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih
prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih za to name-
njenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.

39. člen
Zbirna in prevzemna mesta bodočih objektov

Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri no-
vih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri pre-
novah in spremembah namembnosti objektov je treba upoš-
tevati pogoje tega odloka.

Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede na-
črtovanega prepuščanja in prevzemanja preostalih odpad-
kov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojna uprava,
s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca javne
službe.

40. člen
Program prevzemanja preostalih odpadkov v sortirnici

Prevzem preostalih odpadkov ter izločanje ločenih frak-
cij in biološko razgradljivih odpadkov iz zbranih preostalih
odpadkov v sortirnici, se izvaja po letnem programu zbiranja
in sortiranja preostalih odpadkov, ki ga za vsako leto do 15.
oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe,
potrdi pa pristojna uprava. Letni program zbiranja in sortira-
nja preostalih odpadkov pripravi izvajalec javne službe v
skladu z navodili pristojne uprave.

41. člen
Frekvenca prevzemanja preostalih odpadkov

Pri izdelavi programa iz prejšnjega člena tega odloka je
treba upoštevati, da se prevzema preostale odpadke:

– največ dvakrat tedensko na območjih blokovne pozi-
dave,

– najmanj enkrat tedensko na območjih s strjeno indi-
vidualno pozidavo in izven strjenih naselij.

V primeru izpada prevzema preostalih odpadkov zaradi
višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna
neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec javne
službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih

odpadkov, izpadli prevzem preostalih odpadkov pa opraviti
čimprej ko je to možno.

42. člen
Nadziranje preostalih odpadkov

Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati
sestavo in količino prevzetih preostalih odpadkov.

Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno upo-
rabo posod za prevzemanje preostalih odpadkov. V primeru
kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristojni
komunalni inšpekciji (v nadaljevanju: pristojna inšpekcija).

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena izvajalec
javne službe posode za prevzemanje preostalih odpadkov
ne izprazni, oziroma jo izprazni šele po inšpekcijskem pre-
gledu pristojne inšpekcije, nastale dodatne stroške pa mo-
rajo poravnati povzročitelji komunalnih odpadkov, ki so po-
sodo nepravilno uporabljali.

43. člen
Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov

Ostanke komunalnih odpadkov je potrebno pred odla-
ganjem obdelati s stiskanjem in baliranjem zaradi zmanjša-
nja volumna ostankov komunalnih odpadkov, ki se odlagajo.

44. člen
Obveznosti izvajalca pri obdelavi preostalih komunalnih

odpadkov
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve obdelave

ostankov komunalnih odpadkov, mora zagotavljati:
– redno prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiska-

njem in baliranjem,
– vzdrževanje opreme za stiskanje in baliranje odpad-

kov,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz bal,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, v katerih je name-

ščena oprema za stiskanje in baliranje odpadkov,
– snažnost prostorov za stiskanje in baliranje odpad-

kov,
– druga dela potrebna za izvajanje javne službe obde-

lave ostankov komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o količini

baliranih ostankov komunalnih odpadkov, ki jih oddaja v
odlaganje.

45. člen
Ravnanje z odpadki z javnih površin

Odpadke iz javnih površin, zelenic in pokopališč je
dolžan v skladu z določili tega odloka zbirati upravljalec
javne površine, zelenice ali pokopališča in jih predati izvajal-
cu javne službe.

Za ravnanje z odpadki iz tržnice je dolžan v skladu z
določili tega odloka poskrbeti izvajalec javne službe.

Za ravnanje z odpadki, ki nastanejo ob javni prireditvi,
je dolžan poskrbeti organizator javne prireditve.

46. člen
Odlaganje odpadkov na odlagališču

Vsi odpadki se odlagajo na odlagališču, skladno s pred-
pisi o odlaganju odpadkov.

Vsako odlaganje odpadkov izven območja odlagališča,
oziroma na mestih, ki nimajo ustreznih upravnih dovoljenj za
odlaganje, je nepravilno ali divje odlaganje odpadkov.

Odstranitev nepravilno odloženih odpadkov odredi pri-
stojna inšpekcija z odločbo.

Če se na območju Občine Oplotnica odkrije divje odla-
gališče odpadkov, ki niso komunalni odpadki, pristojna upra-
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va o tem obvesti državni organ, pristojen za tisto vrsto od-
padkov.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE

47. člen
Obveznost uporabe storitev javne službe

Uporaba storitev javne službe ravnanja z komunalnimi
odpadki skladno z določili tega odloka je za povzročitelje
komunalnih odpadkov obvezna.

Povzročitelji, ki s svojo dejavnostjo povzročajo odpad-
ke, ki niso komunalni odpadki, morajo urediti ravnanje s
takšnimi odpadki pogodbeno, skladno s predpisi o ravnanju
z odpadki ter skladno z dovoljenji za izvajanje svoje dejavno-
sti.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunal-
nimi odpadki tako, da čim več biološko razgradljivih odpad-
kov kompostirajo na domačem vrtu oziroma jih ločeno zbira-
jo in prepuščajo v zabojnikih za prepuščanje biološko
razgradljivih odpadkov in, da prepuščajo čim več ločenih
frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali pri

občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiral-
nicah,

– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali
na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja ko-
sovnih odpadkov,

– biološko razgradljive odpadke kompostirati sami ali
jih prepuščati v zbirnih centrih in v zabojnikih za prepušča-
nje biološko razgradljivih odpadkov,

– prepuščati biološko razgradljive odpadke izvajalcu
javne službe na prevzemnih mestih v terminih, kot so dolo-
čeni s programom zbiranja za biološko razgradljive odpad-
ke,

– prepuščati posode ali vrečke s preostalimi odpadki
izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v časih, kot so
določeni s programom zbiranja preostalih odpadkov.

48. člen
Prepoved napačnega odlaganja odpadkov

Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki
niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije in
biološko razgradljive odpadke ali posode in vrečke, ki so
namenjene prepuščanju preostalih odpadkov.

Prepovedano je pisati ali lepiti plakate na zabojnike in
posode za komunalne odpadke.

49. člen
Obveznosti povzročiteljev

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da se:

– hrani ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajal-
cu javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali
zbirnega centra, varno in neškodljivo za okolje,

– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je
namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno
razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka
vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali pre-
velik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih od-
padkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami, biolo-

ško razgradljivimi ali preostalimi odpadki ali mešati posa-
meznih vrst nevarnih frakcij med seboj,

– mešati ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpad-
kov med preostale odpadke,

– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil,
odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi
urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,

– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z ne-
varnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot
ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,

– prepuščati biološko razgradljive odpadke v zabojni-
kih za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki niso
namenjene za prepuščanje teh odpadkov

– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki
niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.

50. člen
Prepovedi povzročiteljem

V posode in vrečke, ki so namenjene prepuščanju
preostalih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali posta-
viti:

– ločene frakcije,
– nevarne frakcije,
– tekoče odpadke,
– odpadni gradbeni material, kamenje in zemljo,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih

dejavnosti,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktiv-

ne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke,
– kosovne odpadke,
– odpadke iz vrtov in druge biološko razgradljive od-

padke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne

glede na vrsto odpadka,
– odpadke, ki vsebujejo azbast,
– olja.

51. člen
Obveznost dostave na prevzemno mesto

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan pre-
vzema preostalih odpadkov zagotoviti, da so posode in vreč-
ke, ki so namenjene prepuščanju preostalih odpadkov, po-
stavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega
časa za prevzemanje teh odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan pre-
vzema biološko razgradljivih odpadkov zagotoviti, da so za-
bojniki, ki so namenjeni prepuščanju biološko razgradljivih
odpadkov, postavljeni na prevzemno mesto preostalih od-
padkov še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje
biološko razgradljivih odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da se posode za preostale odpadke in zabojniki za biološko
razgradljive odpadke po praznjenju namestijo nazaj na zbir-
no mesto.

Ne glede na določila prvega, drugega, in tretjega od-
stavka tega člena mora zagotoviti, v primerih iz drugega
odstavka 37. člena, nameščanje posod in zabojnikov na
prevzemno ali zbirno mesto tako kot to določajo prvi, drugi
in tretji odstavek tega člena, izvajalec javne službe.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da so pokrovi posod in zabojnikov zaprti, ne glede na to ali
se nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati
preostalih odpadkov ob posodah ali na posodah ali prepu-
ščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju
preostalih odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati
biološko razgradljivih odpadkov ob posodah in zabojnikih ali
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na posodah in zabojnikih, ki niso namenjeni prepuščanju
biološko razgradljivih odpadkov.

Če izpade redni prevzem preostalih odpadkov, ali v
času praznikov, ali če so zaradi drugih razlogov posode za
prepuščanje preostalih odpadkov polne, mora povzročitelj
komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v vrečkah, ki
so namenjene prepuščanju preostalih odpadkov.

V času prevzema preostalih odpadkov mora povzroči-
telj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka
zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju pre-
ostalih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene
ob posodah.

52. člen
Povzročitelji, ki se ukvarjajo s trgovino s sadjem in

zelenjavo
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost

je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo,
predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradlji-
vih odpadkov prepuščati v posodah ali vrečkah, ki so name-
njene prepuščanju preostalih odpadkov.

53. člen
Evidentiranje novih povzročiteljev

Uporabnik nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti iz-
vajalcu javne službe začetek uporabe stavbe zato, da se
dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu posod in o
njihovi dobavi ter o drugih pogojih za začetek izvajanja stori-
tev javne službe.

Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek
uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe
objekta.

Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske in druge
prostore, so dolžni v najemni pogodbi določiti uporabnika
storitev javne službe za vsa dela javne službe določena s
tem odlokom, in ob prijavi ali spremembi najemnika, po-
datke o uporabniku storitev javne službe, predpisane s tem
odlokom, posredovati izvajalcu javne službe. V nasprot-
nem se šteje za uporabnika storitev javne službe lastnik
stanovanjskega ali drugega prostora. V primeru, da upora-
bnika storitev javne službe ni mogoče ugotoviti, se šteje za
uporabnika storitev javne službe lastnik zemljišča ali ne-
premičnine.

Uporabniku storitev javne službe iz prejšnjih odstavkov
tega člena mora, pred začetkom uporabe stavbe, izvajalec
javne službe potrditi vpis prevzemnega mesta preostalih od-
padkov v register prevzemnih mest.

54. člen
Prepuščanje kosovnih odpadkov

Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj komunal-
nih odpadkov na prevzemno mesto za komunalne odpadke
do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred
dnevom prevzema.

Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovo-
ljeno prepuščati kot kosovne odpadke.

Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izva-
jalec javne službe ne prevzame, mora uporabnik stavbe
zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta
neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpad-
kov.

55. člen
Opustitev storitev javne službe

Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopiče-
nje komunalnih odpadkov in odlaganje v objektih ali na

zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih
odpadkov, je prepovedano.

Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne od-
padke kopiči ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno
odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške
zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s
predpisi o ravnanju z odpadki.

Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega od-
stavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od-
padkov, to na njegove stroške izvede izvajalec zbiranja ko-
munalnih odpadkov na podlagi odločbe pristojnega
inšpektorja.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega od-
stavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo
ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe
na stroške lastnika zemljišča in na podlagi odločbe pristoj-
nega inšpektorja.

56. člen
Ravnanje z odpadki pri organiziranju javnih prireditev

in čistilnih akcij
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prire-

ditev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajal-
cem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opre-
mi z zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za
prepuščanje preostalih odpadkov.

Najkasneje 6 ur po končani prireditvi pa morajo organi-
zatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec
javne službe prevzame zbrane odpadke.

Organizatorji čistilnih akcij morajo akcijo prijaviti izvajal-
cu javne službe najmanj 10 dni pred datumom njene izved-
be. Organizatorji se morajo z izvajalcem javne službe dogo-
voriti o lokacijah prevzemnih mest v akciji zbranih odpadkov,
ki morajo biti določena tako, da bodo dostopna vozilom za
prevoz odpadkov in o načinu pokrivanja stroškov.

VI. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN STORITEV
JAVNE SLUŽBE

57. člen
Pridobivanje sredstev za financiranje javne službe
Izvajalec javne službe lahko pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin

obratom za predelavo ločenih frakcij,
– od prodaje produktov predelave odpadkov, ki jo vrši

sam,
– iz proračuna Občine Oplotnica,
– iz drugih virov.

58. člen
Uporaba predpisov za oblikovanje cen javnih storitev

Cene storitev javne službe se oblikujejo za izvajanje del
iz 8. člena tega odloka v skladu z navodilom za oblikovanje
cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS,
št. 56/01).

59. člen
Tarifni sistem cen

Cena storitev javne službe se diferencira s tarifnim si-
stemom.

Tarifni sistem za obračun storitev javne službe sprejme
na predlog župana Občinski svet občine Oplotnica.

Cenik storitev javne službe pripravi izvajalec javne
službe, potrdi pa ga Občinski svet občine Oplotnica.



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 30. 4. 2003 / Stran 4737

VII. ZARAČUNAVANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE

60. člen
Dolžnost plačila storitev javne službe

Obračun storitev javne službe so dolžni, v skladu z
določili tega odloka, plačevati vsi povzročitelji komunal-
nih odpadkov za katere je organizirano ravnanje z odpad-
ki in so uporabniki storitev javne službe na območju Ob-
čine Oplotnica ter imetniki odpadkov, katerih odpadke je
dovoljeno odlagati na odlagališču za nenevarne odpad-
ke.

Obveznost plačila obračuna storitev javne službe na-
stane z dnem, ko začne izvajalec javne službe opravljati
storitve na njihovem območju oziroma, ko začnejo upora-
bniki storitev javne službe uporabljati stanovanjske ali po-
slovne prostore.

Uporabniki storitev javne službe, ki na območju Ob-
čine Oplotnica opravljajo gospodarsko ali drugo dejav-
nost, so dolžni izvajalcu javne službe prijaviti začetek
opravljanja dejavnosti in z njim skleniti pogodbo o ravna-
nju z odpadki, ki se obvezno nanaša na zbiranje in odvoz
preostalih odpadkov, neobvezno pa tudi na zbiranje in
odvoz vseh ostalih vrst odpadkov, za katere je s tem
odlokom predpisano ustrezno ravnanje. Navedene osebe
morajo pogodbo skleniti v roku 30 dni od začetka oprav-
ljanja dejavnosti oziroma od dneva uveljavitve tega odlo-
ka, v nasprotnem primeru pogodbo na predlog izvajalca
nadomesti odločba pristojne uprave.

Uporabniki storitev javne službe iz prejšnjega od-
stavka tega člena, pri katerih v zvezi z opravljanjem dejav-
nosti nastajajo odpadki, ki je zanje s tem odlokom pred-
pisano ustrezno ravnanje, jih lahko, razen preostalih
odpadkov, ki jih obvezno odvaža izvajalec javne službe,
pripeljejo na odlagališče tudi sami, kjer jih predajo izva-
jalcu javne službe. Za pripeljane odpadke se jim obraču-
na storitev javne službe po ceni, ki je določena v veljav-
nem ceniku storitev izvajalca javne službe.

Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom
storitev javne službe izvajalec javne službe, ki opravlja
storitve zbiranja in odvoza preostalih odpadkov (v nadalj-
njem besedilu: izvajalec obračuna storitev).

61. člen
Način obračuna storitev

Storitev javne službe se za posamezno stavbo obra-
čuna za dejansko izvedena dela v skladu veljavnimi pred-
pisi in določili tega odloka obračunana na osnovi veljav-
nega cenika in tarifnega sistema.

62. člen
Dimenzioniranje posode za preostale odpadke
Določitev potrebne prostornine posode za preostale

odpadke za posamezno stavbo je odvisna od:
– števila oseb v gospodinjstvu,
– števila zaposlenih in vrste dejavnosti,
– uspešnosti ločevanja odpadkov,
– količine preostalih odpadkov.
Prostornino dejansko prevzetih količin preostalih od-

padkov se izračuna na podlagi prostornine posod, ki so
namenjene za prepuščanje preostalih odpadkov in števila
prevzemov.

V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v vreč-
kah, se strošek storitve javne službe vključi v ceno vreč-
ke.

Odpadke, ki jih povzročitelji prepuščajo v zbirnem
centru se obračuna glede na težo, ki je ugotovljena ob
prevzemu odpadkov na tehtnici v zbirnem centru.

63. člen
Obračun za skupne posode

V primeru, ko več gospodinjstev, ki so zavezanci za
plačilo storitev javne službe uporablja isto posodo, se za
razdelitev obračuna storitev javne službe med posamezne
zavezance za plačilo uporablja število članov gospodinjstva.

64. člen
Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun

Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah,
ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je
število prebivalcev v stavbi ali število zaposlenih v njej, spre-
memba dejavnosti oziroma namembnosti stavbe, pisno spo-
ročiti izvajalcu obračuna storitev na posebnem obrazcu naj-
kasneje 8 dni po nastali spremembi.

Obrazec za sporočanje sprememb iz prejšnjega od-
stavka zagotovi izvajalec obračuna storitev.

Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošte-
va pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v
naslednjem mesecu od dneva sprejema pisnega sporočila
o spremembi.

V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posre-
duje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi
navede napačne podatke, izvajalec obračuna storitev za
obračun storitev javne službe uporabi uradne podatke o
številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi.

Če se v stavbi, za katero uporabnik storitev javne slu-
žbe ni posredoval podatkov za obračun storitev javne službe
ali je v prijavi navedel napačne podatke, izvaja dejavnost,
uporabi izvajalec obračuna storitev za obračun storitev javne
službe podatke iz evidenc o zaposlenih v posamezni dejav-
nosti.

65. člen
Obračun po spremembi prostornine posode

Če izvajalec javne službe ob spremembi prostornine ali
števila posod zaradi pomanjkanja posameznih posod ne
more zagotoviti ustrezne zamenjave posod, se do takrat, ko
so posode na razpolago, obračunava storitev javne službe
na podlagi spremenjene prostornine posod.

66. člen
Oprostitev plačila za prazna stanovanja

Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je la-
stnik ali uporabnik stanovanja oproščen plačila storitev jav-
ne službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos
spremembe v register uporabnikov storitev javne službe.
Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za stano-
vanja, ki so prazna.

Za stanovanje, katerega lastnik ali uporabnik je na za-
časnem delu v tujini oziroma za stanovanje katerega lastnik
ali uporabnik začasno prebiva izven Občine Oplotnica in je
stanovanje v uporabi le občasno, je lastnik ali uporabnik
oproščen plačila storitev javne službe za čas odsotnosti.

Za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se
ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik poslovnih prostorov
ali njihov uporabnik oproščen plačila storitev javne službe,
ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v
register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila
storitev javne službe velja samo za poslovne prostore, ki so
prazni.

67. člen
Obračunavanje storitev javne službe za počitniške objekte

Za stavbo, v kateri ni prebivalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem in je počitniška hiša, se obračuna storitev
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javne službe samo za storitve prevzemanja preostalih od-
padkov in izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih
odpadkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici.

68. člen
Pridobivanje podatkov o prebivalcih

Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev
javne službe pridobiva izvajalec obračuna storitev od pristoj-
ne uprave podatke o prebivalcih iz Centralnega registra
prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon, ter podatke o
številu zaposlenih iz evidenc o dejavnostih, pri izvajanju ka-
terih nastajajo komunalni odpadki.

VIII. NADZOR NAD RAVNANJEM Z ODPADKI

69. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojna inšpekcija in pristojna uprava v skladu s svojimi
pooblastili.

Pristojna inšpekcija je komunalna inšpekcija, ki jo poo-
blasti Občina Oplotnica.

Pri izvajanju nadzora lahko izdaja pristojna inšpekcija
odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotovi-
ti izvrševanje določb tega odloka.

Če je kot ukrep nadzora nad izvajanjem določb tega
odloka izrečena denarna kazen, predstavlja plačilo te kazni
prihodek proračuna Občine Oplotnica.

70. člen
Pristojnost vpogleda v evidence

Pristojna uprava in druge pooblaščene osebe Občin-
ske uprave občine Oplotnica imajo pravico kadarkoli po-
gledati v evidence, ki jih je dolžan v skladu z veljavnimi
predpisi in tem odlokom voditi izvajalec javne službe, pri
tem pa so dolžni spoštovati predpise o varstvu osebnih
podatkov.

71. člen
Ugotavljanje nepravilnosti

Izvajalec javne službe in uporabniki storitev javne služ-
be so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v
skladu z določili tega odloka. Ugotovljeno nepravilnost so
dolžni sporočiti pristojni inšpekciji.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

72. člen
Prekrški izvajalca

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek izvajalec javne službe, če:

1. ne zagotovi pogojev za prevzem odpadkov za vse
uporabnike storitev javne službe na celotnem območju Ob-
čine Oplotnica na način tako kot to določa 7. člen.

2. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s
posebnimi vozili tako kot to določa 16. člen,

3. ne namešča posod za prevzemanje preostalih od-
padkov in biološko razgradljivih odpadkov tako kot to dolo-
čajo 15., 22., 37. in 51. člen,

4. ne vodi in hrani evidence, ne pridobiva potrdil, nima
evidenčnih listov ali ne tehta odpadkov tako kot to določajo
predpisi iz 8. člena,

5. ne obvešča povzročiteljev komunalnih odpadkov ta-
ko kot to določajo predpisi iz 8. člena,

6. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v
zbirnem centru in zbiralnicah ločenih frakcij v obsegu kot
to določajo predpisi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcija-
mi,

7. ne uredi zbirnega centra tako kot to določa
10. člen,

8. ne zagotovi enakega tipa in ustrezne označenosti
zabojnikov tako kot to določajo predpisi o ravnanju z loče-
nimi frakcijami,

9. ne izpolnjuje zahtev o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami,

10. ne ravna z ločenimi frakcijami skladno z letnim
programom iz 11. člena,

11. ne pripravi letnega programa v roku iz 20. člena,
12. ne zagotovi pogojev za ločeno zbiranje biološko

razgradljivih odpadkov tako kot to določa 22. člen,
13. ne zagotavlja pranja zabojnikov za prepuščanje

biološko razgradljivih odpadkov tako kot to določa 23.
člen,

14. ne izpolnjuje zahtev iz 24. člena,
15. ne ravna z biološko razgradljivimi odpadki skla-

dno z letnim programom iz 25. člena,
16. ne pripravi letnega programa v roku iz 25. člena,
17. ne prevzema kosovnih odpadkov tako kot to dolo-

ča predpis o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami,
18. ne ravna s kosovnimi odpadki skladno z letnim

programom iz 26. člena,
19. ne pripravi letnega programa v roku iz 26. člena,
20. ne zagotovi pogojev za prevzemanje oziroma od-

dajanje nevarnih frakcij tako kot to določa predpis o ravna-
nju z ločeno zbranimi frakcijami,

21. ne ravna z nevarnimi frakcijami skladno z letnim
programom iz 27. člena,

22. ne pripravi letnega programa v roku iz 27. člena,
23. ne zagotovi prevzemanja preostalih odpadov in

posode različnih velikosti tako kot to določa 15. člen,
24. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če

ju je pri prevzemanju preostalih odpadkov onesnažil tako
kot to določa 28. člen,

25. ne zagotavlja pranja posod tako kot to določa
29. člen,

26. ne zagotovi predpisanega tipa, velikosti, barve in
označenosti posod in vrečk za prepuščanje preostalih od-
padkov tako kot to določa 30. člen,

27. ne izpolnjuje zahtev iz 31. člena,
28. ne izdela registra prevzemnih mest iz 35. člena,
29. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči upo-

rabnik storitev javne službe tako kot to določa 35. člen,
30. ne ravna s preostalimi odpadki skladno z letnim

programom iz 40. člena,
31. ne pripravi letnega programa v roku iz 40. člena,
32. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpad-

kov zaradi višje sile tako kot to določa 41. člen,
33. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine

prevzetih komunalnih odpadkov ali ne obvesti pristojne
inšpekcije tako kot to določa 42. člen,

34. ne obdela ostankov komunalnih odpadkov tako
kot to določa 43. člen,

35. ne izpolnjuje zahtev iz 44. člena,
36. ne vodi evidence o količini baliranih ostankov

komunalnih odpadkov iz 44. člena,
37. ravna v nasprotju z predpisi o odlaganju odpad-

kov,
38. ne odlaga odpadkov tako kot to določata 46.

člen,
39. ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih

odpadkov tako kot to določa 68. člen.
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Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstav-
ka tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti.

73. člen
Prekrški upravljavca javne površine

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek upravljavec javne površine, zelenice ali pokopališča,
če ravna v nasprotju s 45. členom

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba upravljavca javne površine, zelenice
ali pokopališča, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

74. člen
Prekrški povzročitelja, ki je pravna oseba

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba
in:

1. ne uporablja storitev javne službe tako kot to določa-
ta 9. in 14. člen,

2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v
vrečkah tako kot to določa 15. člen,

3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določba-
mi 47., 48., 49. in 50. člena,

4. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje preo-
stalih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij
(48. člen),

5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nas-
protju z drugimi določbami 51. člena,

6. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastaja-
jo zaradi dejavnosti iz 52. člena v posodah ali vrečkah za
prepuščanje preostalih odpadkov,

7. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe (53. člen),

8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komu-
nalne odpadke oziroma jih odlaga v objektih ali na zemlji-
ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih od-
padkov (55. člen),

9. sežiga odpadke v nasprotju z predpisi o ravnanju z
odpadki,

10. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev in čistilnih akcij ravna v nasprotju z določbami
56. člena.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

75. člen
Prekrški povzročitelja, ki ni pravna oseba

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prej-
šnjega člena in:

1. ne uporablja storitve javne službe tako kot to določa-
ta 9. in 14. člen,

2. ne prepušča preostalih odpadkov v posodah ali v
vrečkah tako kot to določata 15. člen,

3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določba-
mi 47., 48., 49. in 50. člena,

4. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje
preostalih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje lo-
čenih frakcij (48. člen),

5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zago-
tavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in rav-
na v nasprotju z drugimi določbami 51. člena,

6. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe (53. člen),

7. ravna v nasprotju s 54. členom,
8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči ko-

munalne odpadke oziroma jih odlaga v objektih ali na
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunal-
nih odpadkov (55. člen).

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

76. člen
Pričetek ravnanja z nevarnimi frakcijami in ločenimi

frakcijami
Določbe v zvezi z ravnanjem z nevarnimi frakcijami

pričnejo veljati takoj po uveljavitvi tega odloka, določbe v
zvezi z ravnanjem z ločenimi frakcijami pa najkasneje do
31. decembra 2003.

77. člen
Delovanje zbirnega centra

Do ureditve zbirnega centra se zadrži izvajanje 10.
člena tega odloka.

78. člen
Obstoječi seznam povzročiteljev

Za povzročitelje, ki so uporabljali storitve javne slu-
žbe na dan uveljavitve tega odloka (v nadaljevanju: obsto-
ječi uporabniki storitev javne službe) se do vpisa spre-
memb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz
registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev
javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec
javne službe.

79. člen
Obračunske osnove v prehodnem obdobju

Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se še
osemnajst mesecev po uveljavitvi tega odloka kot merilo
za razdelitev stroškov storitev javne službe med posamez-
nimi stanovanji v stavbi ali v več stavbah s skupnim zbir-
nim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov upo-
rabljajo podatki o številu gospodinjstev.

Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upra-
vitelj ali plačniki računov storitev javne službe, ki so ob-
stoječi uporabniki storitev javne službe, posredujejo pi-
sne podatke in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali
začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih, se
uporabi kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne
službe po posameznih stanovanjih število prebivalcev s
stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznem stano-
vanju.

80. člen
Priprava programov

Izvajalec javne službe pripravi letne programe iz
20., 25., 26., 27. in 40. člena prvič za leto 2004.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se v programu iz 40. člena tega odloka določijo začetek,
dinamika ter obseg izločanja ločenih frakcij in biološko raz-
gradljivih odpadkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortir-
nici prvič za leto 2004.
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81. člen
Prenehanje veljavnosti

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati na področju
Občine Oplotnica odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in
odvozu odpadkov v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 3/93).

82. člen
Uveljavitev odloka

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

Št. 002.2/03
Oplotnica, dne 2. aprila 2003.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

1982. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Oplotnica

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 28/01, 16/02 in 51/02) in 24. čle-
na statuta Občine Oplotnica je Občinski svet občine Oplot-
nica na 2. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v

Občini Oplotnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 28/01,
16/02 in 51/02) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkci-
onarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ozi-
roma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravlja-
jo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo
sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na
podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prve-
ga odstavka tega člena.

Članom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu
z zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).

Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije so dolo-
čena z odstotki od plače župana za poklicno opravljanje
funkcije, brez dodatka za delovno dobo.

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delov-
nih teles občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne
plače župana.

Sejnina pripade upravičencu pod pogojem, da je na
posamezni seji navzoč vsaj 2/3 časa (trajanja seje).

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Oplotnica, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski doda-
tek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona. Za nepoklicno oprav-
ljanje funkcije mu dodatek za delovno dobo ne pripada.

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana, če funkcijo opravlja poklicno.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal
poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu dodatek za
delovno dobo ne pripada.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,

v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Oplotnica.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu Občine Oplotnica.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki svoje delo

opravlja nepoklicno, se oblikuje največ v višini 15% plače
župana v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:

– za vodenje seje občinskega sveta 5% plače župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana 10% plače

župana.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta

določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana.

V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača,
ki bi jo dobil župan.

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan oprav-
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lja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma plačila za opravljanje funkcije in drugi ele-
menti za izračun plače oziroma plačila za opravljanje fun-
kcije podžupana.

6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta znaša 15% plače župana.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta do-

loči plačilo za opravljanje funkcije glede na delo, ki ga je
opravil, in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu žu-
pana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 10%,

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 26%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 15%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega

sveta 15%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član

je 10%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravil-

nikom se določi količnik za izračun plačila za opravljanje
funkcije člana občinskega sveta.

Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravlje-
nem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska
uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za oprav-

ljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je
kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delov-
ni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodar-
ske dejavnosti.

Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana
se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži
s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za fun-
kcijski dodatek. Dodatek za delovno dobo pripade župa-
nu le v primeru, če funkcijo opravlja poklicno.

Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije posa-
meznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določe-
nim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika. Znesek se
poveča za dodatek za delovno dobo, če gre za poklicno
opravljanje funkcije.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za po-
klicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek
plače oziroma plačila za opravljanje funkcije posamezne-
ga občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne
preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za

opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega fun-
kcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja občinskega sveta.

Plačilo občinskega funkcionarja je pravica, ki mu
gre praviloma na podlagi mandata. Plačilo podžupana je
na podlagi mandata in sklepa občinskega sveta.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zako-
na. Na podlagi mandata in sklepa občinskega sveta se za
podžupana izvršijo določbe tega pravilnika. Na podlagi
mandata se za člana občinskega sveta opredelijo osnove
za ugotovitev mesečnega izplačila.

9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski

funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko fun-
kcijo, se prizna povračilo v skladu z zakonom.

III. SEJNINE IN NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju.

Sejnina za posamezno sejo znaša 10% najvišjega mož-
nega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinske-
ga sveta.

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 4% za predsednika oziro-
ma največ 2% plače župana za člana.

Nagrade ne smejo letno preseči najvišjega možnega
zneska.

Nagrada kot sejnina za udeležbo na seji nadzornega
odbora in izveden nadzor se oblikuje do višine, navedene v
prvem odstavku tega člena.

Predsedniku oziroma članu nadzornega odbora pripa-
da za udeležbo na seji občinskega sveta nagrada v višini,
določeni za člana občinskega sveta za udeležbo na redni ali
izredni seji občinskega sveta.

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evi-
denco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

12. člen
Občinski funkcionarji, člani komisij in odborov občin-

skega sveta, člani štaba civilne zaščite, člani občinske volil-
ne komisije in člani drugih komisij in odborov, ki jih ustanovi
občinski svet ali župan imajo pravico do povračil, nadome-
stil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov
lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno
potovanje izven območja Občine Oplotnica. Stroški prevoza
se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za slu-
žbeno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre

za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali taj-
nik občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje fun-

kcije, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občin-
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ski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna Obči-
ne Oplotnica.

15. člen
Plače in nagrade župana in podžupana se obračuna-

va mesečno in izplačuje do petega v mesecu za pretekli
mesec.

Sejnine, nagrade in povračila, ki pripadajo ostalim
upravičencem iz 17. in 18. člena tega pravilnika se izplaču-
jejo do petnajstega v mesecu za pretekla dva meseca.

Na enak način se izplačujejo prejemki, določeni v
12. členu tega pravilnika.

16. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in na-

grade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je
kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni
čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu z
uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo
kot odhodek.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagra-

de in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem,
predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom ko-
misij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinske-
ga sveta, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma
imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolek-
tivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane ko-

misij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinske-
ga sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin
članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in
članom drugih komisij, odborov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada kot za predsedova-
nje seji delovnega telesa občinskega sveta.

19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov de-
lovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov, ki ga je občinski svet
sprejel na četrti redni seji 14. 5. 1999.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 2.16.1/2003
Oplotnica, dne 2. aprila 2003.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

1983. Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike
na območju Občine Oplotnica

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 1/00 in 30/01), razvojnega programa Občine
Oplotnica in 108. člena statuta Občina Oplotnica (Uradni
list RS, št. 29/99 in 1/02) je Občinski svet občine Oplotni-
ca na 2. redni seji občinskega sveta dne 2. 4. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o ukrepih kmetijske strukturne politike

na območju Občine Oplotnica

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini in kriteriji

za dodelitev finančnih sredstev namenjenih ohranjanju in
razvoju kmetijstva ter podeželja v Občini Oplotnica (v nada-
ljevanju: sredstva).

2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeže-

lja v Občini Oplotnica se zagotavljajo iz občinskega proraču-
na, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o pro-
računu za tekoče leto.

3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva

ter podeželja v Občini Oplotnica se finančna sredstva usme-
rijo v:

a) subvencije:
– strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji (osem-

enitve, nabava semena kvalitetnih plemenjakov),
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega

varstva domačih živali,
– sofinanciranje analiz zemlje, krme in vina,
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje

razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– testiranje škropilnic, pršilnikov,
– večanje kakovosti pridelkov, okolju prijaznejše dejav-

nosti ter ekološko pridelavo hrane,
– trženje in promocijo kmetijskih pridelkov,
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmeti-

jah,
– spodbujanje preusmerjanja kmetij,
– ohranjanje, varstvo in optimalno rabo in urejanje kme-

tijskih zemljišč in gozdov,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega

in regionalnega značaja,
– pospeševanje društvene dejavnosti, povezane s pro-

mocijo kmetijstva in podeželja,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na

kmetijah,
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega

prebivalstva,
– druge ukrepe, potrebne za celovit razvoj kmetijstva s

posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi prideloval-
nimi razmerami za kmetijstvo;

b) subvencioniranje realne obrestne mere:
– za nakup in izboljšanje obdelovalnih kmetijskih povr-

šin ter urejanje trajnih nasadov,
– za gradnjo, obnovo ali adaptacijo gospodarskih ob-

jektov kmetije,
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– za nakup kmetijske mehanizacije,
– nakup kakovostnih plemenskih živali (samo, če je to

v sklopu financiranja celotne investicije – ko gre za tehnolo-
ške posodobitev),

– za uvajanje, razširitev in posodobitev dopolnilnih de-
javnosti na kmetiji,

– za programe razvoja in trženja kmetijske proizvodnje.

4. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetij-

stva so:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini

Oplotnica ali pravne osebe s sedežem v Občini Oplotnica in
se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo (so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem organu ali
imajo registrirano kmetijsko dejavnost) ter bodo sredstva upo-
rabili za izvajanje ukrepov na območju Občine Oplotnica,

– strokovna društva, krožki, združenja, ki delujejo v
Občini Oplotnica na področju kmetijstva.

5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeže-

lja v Občini Oplotnica se dodelijo upravičencem v obliki
subvencij (subvencioniranje obrestne mere za kredite pod
ugodnejšimi pogoji), regresov, dotacij, plačil storitev in inve-
sticijskih odhodkov.

Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.

Sredstva se dodeljujejo v skladu s pogoji in merili dolo-
čenimi v letnem programu ohranjanja kmetijstva in razvoja
podeželja v Občini Oplotnica (v nadaljevanju: program). Pro-
gram, ki ga sprejme občinski svet je podlaga za vsebino
javnega razpisa. Sredstva, določena za posamezen ukrep
se med upravičence razdelijo največ do % določenem v
programu oziroma po proporcionalnem načelu.

Upravičenci morajo za namene, navedene v 3. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev državnega proračuna ali mednarodnih vi-
rov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen
že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz teh virov ne
sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomo-
či po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravil-
niku.

6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeže-

lje se dodeljujejo po programu.

7. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sred-

stev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Oplot-
nica v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na
oglasni deski občine oziroma krajevno običajen način, infor-
macijo objavi in posreduje v javnih občilih.

Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne ukrepe,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci pri-

ložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.

8. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji

obravnava komisija za razdelitev sredstev za ohranjanje in

razvoj kmetijstva in podeželja, ki izdela poročilo, na podlagi
katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.

9. člen
Komisijo za razdelitev sredstev za ohranjanje in raz-

voj kmetijstva ter podeželja, imenuje župan v sestavi pred-
stavnikov Kmetijske svetovalne službe Slovenska Bistrica
in sodelavca občinske uprave, odgovornega za kmetij-
stvo.

O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča pristoj-
ni organ Občinske uprave občine Oplotnica.

10. člen
Obrestna mera posojila se subvencionira največ v

višini obrestne mere, določene nad TOM.

11. člen
Subvencijska sredstva se lahko pridobijo največ do

50% vrednosti projekta oziroma programa.

12. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dode-

lijo po programu, ki ga za vsako leto sprejme Občina
Oplotnica v odloku o proračunu občine.

13. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa ob-

čine.

14. člen
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljejo prosilci

na Občino Oplotnica, prijava mora biti opremljena s toč-
no navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vlo-
ga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi
javnega razpisa.

15. člen
Postopek odpiranja vlog za dodelitev sredstev vodi

komisija iz 9. člena tega pravilnika.
O odpiranju vlog in dodelitvi sredstev komisija vodi

zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

16. člen
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove

tiste prosilce, katerih vloge niso popolne, da jih v roku 8
dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prosilec v navede-
nem roku ni dopolnil, se zavržejo.

17. člen
Popolne vloge komisija pregleda, jih oceni na podla-

gi pogojev in meril, ki so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji ter sprejme odločitev o dodelitvi oziroma zavrnitvi do-
delitve sredstev ter ga posreduje županu.

18. člen
Sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sred-

stev za ohranjanje in razvoj kmetijstva mora biti prosilcem
vročen v roku 10 dni od sprejema odločitve.

19. člen
Na odločitev komisije je v roku 8 dni od prejema

sklepa možna pritožba, ki se vloži pri organu, ki je odloč-
bo izdal, o njej pa odloča župan.

20. člen
Odobrena sredstva se dodelijo na podlagi pravno-

močnega sklepa.
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ROGAŠOVCI

1984. Sklep o začasnem financiranju Občine
Rogašovci v obdobju do konca drugega
trimesečja leta 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 105.
člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99,
76/02 in 29/03), 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je
Občinski svet občine Rogašovci na 2. korespodenčni seji
dne 25. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Rogašovci v

obdobju do konca drugega trimesečja leta 2003

1. člen
S tem sklepom se podaljšuje začasno financiranje fun-

kcij Občine Rogašovci za obdobje do konca drugega tro-
mesečja leta 2003.

Financiranje občine ter njenih nalog in drugih s predpi-
si določenih namenov se začasno nadaljuje na podlagi pro-
računa za leto 2002 (sprejetem z rebalansom proračuna –
18. 10. 2002) za iste programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-

bniki proračuna Občine Rogašovci ne smejo povečevati
števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december
2002.

SEŽANA

1985. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Sežana

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 15/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 51/2002 ter odl. 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. 63/95) je
Občinski svet občine Sežana na seji dne 27. 3. 2003 spre-
jel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Sežana

1. člen
V statutu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,

68/99 in 3/01) se v 16. členu v drugem odstavku v šest-
najsti alinei besedi »dela plače« črtata in nadomestita z
besedilom »plačila za opravljanje funkcije«; beseda »nagra-
de« pa se nadomesti z besedo »sejnine«.

2. člen
V 22. členu se v prvem odstavku doda nova šesta

alinea, ki se glasi:
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma

če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha oprav-
ljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni
združljiva oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega
sveta.

Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo

»četrto« postavi vejica ter črta beseda »in; za besedo »peto«
pa se doda besedi »in šesto«.

Za četrtim stavkom se doda nov peti stavek, ki se glasi:
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega
sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema
sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v
30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v
30 dneh.

21. člen
Če načrtovana sredstva za ohranjanje in razvoj kmetij-

stva po posameznem namenu presegajo realizirana, o preo-
stanku odloča župan. Predlog prerazporeditve skladno s
tem pravilnikom pripravi komisija občinskega sveta zadolže-
na za razvoj kmetijstva.

22. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Ob-

činska uprava občine Oplotnica in Kmetijska svetovalna slu-
žba Slovenska Bistrica.

23. člen
Nenamensko porabljena sredstva in druge nepravilno-

sti pri porabi sredstev je dolžan upravičenec povrniti skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odobritve sred-
stev do dneva vračila.

V primeru, da so prejemniki sredstev pravne osebe, se
obveznosti vrnitve nenamenske porabe zavarujejo s pogodbo.

24. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne

veljati dan po objavi.

Št. 2.9.1/03
Oplotnica, dne 4. aprila 2003.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto ob ustreznem
zakonskem oziroma pravnem temelju.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2003.

Št. 403 04-1/2002-3
Rogašovci, dne 25. aprila 2003.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.
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3. člen
V 25. členu se v drugem odstavku v četrti alinei črtata

besedi »in turizem«.
Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
– »odbor za turizem«.
Ostale alinee se ustrezno premaknejo navzdol.

4. člen
V 28. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
Občinski svet lahko razreši predsednika, podpredse-

dnika, posameznega člana delovnega telesa občinskega
sveta ali delovno telo v celoti po enakem postopku kot velja
za imenovanje. Predlog novih kandidatov za člane delovnih
teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občin-
skega sveta.

5. člen
V 29. členu se v prvem odstavku črta beseda »držav-

ljani« in se nadomesti z besedo »volivci«.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se

glasi: Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smi-
selno uporablja določba tretjega odstavka 14. člena statuta.

6. člen
V 37. členu se v prvem odstavku doda nova peta ali-

nea, ki se glasi:
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma

če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha oprav-
ljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni
združljiva oziroma ni združljivo s funkcijo župana ali podžu-
pana.

Dosedanje peta, šesta in sedma alinea postanejo šesta,
sedma in osma alinea.

V tretjem odstavku se v drugem stavku za besedo
»peto« postavi vejica in črta beseda »in«; za besedo »šesto«
pa doda besedi »in sedmo«.

V četrtem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžu-
pan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema
sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30
dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30
dneh.

Dodata se nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nad-

zorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in stro-
kovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,

– za načelnika upravne enote ali vodjo notranje organi-
zacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,

– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v dr-
žavni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo in stro-
kovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu
po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O
imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in ob-
činsko volilno komisijo.

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega od-
stavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne od-
stopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O
svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana ali še naprej
funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan
pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo
najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu voli-
tev v občini.

V dosedanjem sedmem odstavku se v prvem stavku
beseda »pete« črta in nadomesti z besedo »šeste«.

Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta deveti in
deseti odstavek.

7. člen
V 40. členu se v četrtem odstavku beseda »sveta« črta

in nadomesti z besedo »odbora«.

8. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
Upravne naloge izvaja občinska uprava.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog

župana z odlokom, s katerim določi njene naloge in notra-
njo organizacijo.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo ob-
činske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razre-
šuje župan.

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan.

9. člen
V 48. členu se v drugem odstavku za besedo »uprave«

doda besedilo »ali skupne službe občin za opravljanje posa-
meznih nalog občinske uprave«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega

organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega
odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.

10. člen
V 83. členu se v tretjem odstavku na koncu stavka črta

pika ter postavi vejica in doda besedilo: pod pogojem, da se
jih je glasovanja udeležila večina.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
Odbor za kmetijstvo in turizem preneha z delovanjem z

dnem, ko bodo imenovani člani odbora za kmetijstvo in
člani odbora za turizem.

Rok za imenovanje članov odborov, navedenih v prej-
šnjem odstavku, se določi v spremembah in dopolnitvah
poslovnika občinskega sveta.

12. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo z

dvetretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta in
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št 06202-3/2003-9
Sežana, dne 27. marca 2003.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

1986. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Sežana

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 15/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 51/02 ter odl. US, Uradni list RS, št. 6/94,
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45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96, 68/98 in 59/99 in
obvezna razlaga, Uradni list RS, št. 63/95) je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 27. 3. 2003 sprejel

S P R E M E M B E
I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Sežana

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Sežana (Ura-

dni list RS, št. 52/99 in 3/01) se v 13. členu v petem
odstavku črta besedilo »dela plače oziroma nagrade« in
nadomesti z besedilom »plačila za opravljanje funkcije ozi-
roma sejnine«.

2. člen
V 58. členu se v četrti alinei črtata besedi »in turi-

zem«; doda se nova peta alinea, ki se glasi »odbor za
turizem«.

Ostale alinee se ustrezno premaknejo navzdol.

3. člen
V 62. členu se črtata besedi »in turizem« v besedni

zvezi »kmetijstvo in turizem« v ustreznih sklonih.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: Odbor

za kmetijstvo ima pet članov.

4. člen
Doda se nov 62.a člen, ki se glasi:

62.a člen
Odbor za turizem ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju turizma, ki so občin-
skemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o do-
polnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predlo-
žiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.

Odbor za turizem lahko predlaga občinskemu svetu v
sprejem, odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem področju dela.

5. člen
V 69. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet lahko razreši predsednika, podpredse-

dnika, posameznega člana odbora občinskega sveta ali
odbor v celoti po enakem postopku kot velja za imenova-
nje.

6. člen
V 79. členu se v tretjem odstavku za besedo »večina«

doda beseda »opredeljenih«.

7. člen
V 82. členu se za besedo »večina« doda beseda

»opredeljenih«.

8. člen
V 89. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:

Proračun se sprejme po enakem postopku kot velja
za sprejemanje odloka.

9. člen
Črtajo se 90., 91. in 92. člen.

10. člen
V 93. členu se v prvem odstavku črta beseda » dopol-

njen«; za besedo »proračuna« se doda besedilo »v drugi
obravnavi«.

11. člen
V 94. členu se beseda »razprave« črta in nadomesti z

besedama »druge obravnave«.

12. člen
V 95. členu se v prvem odstavku v prvi vrstici črtata

besedi »po delih« in nadomestita z besedama »o amandma-
jih«; besedilo v drugi vrstici »po delih ter« se črta.

13. člen
V 98. členu se v drugem odstavku za besedo »svet«

doda beseda »praviloma«.

14. člen
V 102. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »tistih

članov, ki so glasovali« in se nadomesti z besedilom: »opre-
deljenih navzočih članov«.

15. člen
V 108. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
Šteje se, da članom občinskega sveta, članom delov-

nih teles in drugih organov občine ter funkcionarjem občine
preneha funkcija oziroma članstvo z dnem seje, ko je bil
občinski svet obveščen o odstopu.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
Občinski svet mora imenovati člane odbora za kmetij-

stvo in člane odbora za turizem v skladu s 3. in 4. členom
teh sprememb in dopolnitev poslovnika v 60 dneh po njego-
vi uveljavitvi. Z dnem imenovanja članov odborov, navedenih
v prejšnjem stavku, preneha z delovanjem odbor za kmetij-
stvo in turizem.

17. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejmejo z

dvetretjinsko večino glasov navzočih članov občinskega sve-
ta in začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 06202-3/2003-11
Sežana, dne 27. marca 2003.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

1987. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska
univerza Sežana

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96),
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41. in 140. člena zakona o organiziranju in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 22/00,
64/01 in 108/02) in 16. člena statuta Občine Sežana (Ura-
dni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 27. marca 2003 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza

Sežana

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Sežana s sedežem v Sežani,

Partizanska c. 4 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), usta-
navlja na področju izobraževanja odraslih javni zavod Ljud-
ska univerza Sežana (v nadaljevanju: zavod).

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine
Sežana.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime javnega zavoda je: Ljudska univerza Sežana.
Skrajšano besedilo: LU Sežana.
Sedež: Sežana, Bazoviška cesta 9.

3. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje nacionalnega in lokal-

nega – občinskega programa izobraževanja odraslih in dru-
gega izobraževanja za območje Občine Sežana in drugih
občin, če se zavod (ustanovitelj) tako dogovori in sklene z
zainteresiranimi občinami ustrezno pogodbo.

Dejavnost zavoda, ki je financirana iz javnih sredstev,
se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem intere-
su.

Dejavnost, ki nima javnega vira financiranja, je tržna
poslovna dejavnost, ki jo zavod izvaja glede na kadrovske in
prostorske možnosti in glede na potrebe prebivalcev tako
Občine Sežana kot širše regije.

III. PEČAT ZAVODA

4. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera

35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Repu-
blike Slovenije, na obodu pa izpisano LJUDSKA UNIVERZA
SEŽANA.

Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi
pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti

je:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.103 Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje
– M/80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje
– M/80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izo-

braževanje
– M/80/301 Višješolsko izobraževanje
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje

– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje
– M/80.421 Izobraževanje po posebnih programih,

usmerjenih k razvijanju posameznih nagnenj, ki ne spada v
obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šol-
ski sistem

– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-

kov
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, če je

vezano na dejavnost zavoda
– K/74.831 Prevajanje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– O/92.521 Dejavnost muzejev. Upravljanje Kosove-

love spominske sobe.
in druge dejavnosti, v obsegu, ki je potreben za izvaja-

nje dejavnosti izobraževanja odraslih.
Sprememba dejavnosti je možna le ob predhodnem

soglasju ustanovitelja in ob upoštevanju zakonskih pogojev.

V. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
 svet zavoda,
 direktor,
 strokovni organi:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.

7. člen
Svet zavoda
Svet zavoda šteje pet članov, ki jih sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda in
– en predstavnik odraslih, ki so vključeni v izobraževa-

nje v zavodu.

8. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet obči-

ne Sežana.
Predstavnika odraslih, ki je vključen v izobraževanje v

zavodu, izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na
tajnih volitvah.

Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno na
tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon
in ta odlok.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

9. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v

svet s sklepom, največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
iztekom mandata sveta zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta. Sklep o razpisu volitev se
mora javno objaviti na zavodu.
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S sklepom o razpisu volitev se imenuje tri članska
volilna komisija. Član volilne komisije ne more biti kandi-
dat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno
volilno pravico. Člani volilne komisije so lahko osebe, ki v
javnem zavodu niso zaposlene.

Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

10. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda

imajo:
– najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravi-

co,
– reprezentativni sindikat ter
– andragoški zbor.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo

volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa voli-
tev, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov je potrebno
priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za čla-
ne sveta. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu za-
voda morajo imeti pasivno volilno pravico.

Predlogu kandidatov za člane sveta morajo biti prilo-
žene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinja-
jo.

Če je kandidatov za člane sveta manj, kot se jih voli,
mora volilna komisija to takoj javno objaviti in določiti rok
za prijavo dodatnih kandidatov za člane sveta, ki ne sme
biti daljši od sedem dni in začne teči z dnem javne obja-
ve.

11. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija, ki tudi

odredi volilno mesto.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotov-

ljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da
se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi
možnost predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po
abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo
zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere
se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni
mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna
je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandida-
tov, kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot
polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

12. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,

kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandi-
data dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo dobo v zavodu.

O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe volitev.

Če se je volitev udeležila polovica ali manj kot polo-
vica delavcev oziroma, če volilna komisija razveljavi voli-
tve zaradi nepravilnosti, se opravijo ponovne volitve v 30
dneh po sklepu volilne komisije o neveljavnosti volitev.

13. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, od kate-

re prične članom sveta teči mandat. Na prvi seji člani
sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in
njegovega namestnika. Mandat članom sveta traja štiri
leta.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

14. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svet za-

voda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 25% delav-
cev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu. Za
izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v sve-
tu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka in zako-
na.

Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata, če:

– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen.

15. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet

zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelo-
vanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sode-
lovanje delavcev v upravljanju podjetij.

c) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev v svet
zavoda

16. člen
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta iz določene-

ga razloga prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za
imenovanje oziroma za izvolitev novega člana.

Če je potekel mandat predstavniku delavcev zavoda,
svet zavoda s sklepom razpiše nadomestne volitve člana,
določi dan volitev, število nadomestnih članov sveta, ki se
volijo, čas trajanja nadomestnim članom ter volilni komisiji
naloži izvedbo nadomestnih volitev.

Ne glede na prejšnji odstavek, ni potrebno izvesti
nadomestnih volitev, če je bilo na volitvah predstavnikov
delavcev zavoda na glasovnici določeno večje število kan-
didatov od števila predstavnikov, ki jih je bilo potrebno
izvoliti. V tem primeru postane član sveta zavoda za preo-
stanek mandatne dobe tisti kandidat iz vrst delavcev, ki je
med neizvoljenimi kandidati za člane sveta dobil največ
glasov. Če sta dva kandidata za člana sveta zavoda dobila
enako število glasov, postane član sveta tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.

17. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih v 48.

členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 12/96), še naslednje pristojno-
sti:

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema računovodske iz-

kaze,
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– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti,

– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,

– razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
– sprejme program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti

zavoda določene naloge.

18. člen
Direktor
Direktor je andragoški vodja in poslovodni organ za-

voda.
Direktor organizira in vodi delo zavoda in poslovanje

zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za
zakonitost dela zavoda.

Direktor predstavlja in zastopa zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja nje-

gov pomočnik. Pomočnik direktorja ima v času nadome-
ščanja vsa pooblastila direktorja.

Direktor lahko za predstavljanje zavoda in za posa-
mezna opravila pisno pooblasti druge delavce zavoda.

19. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju

z ustanoviteljem po postopku in pod pogoji, določenimi z
zakonom.

20. člen
Strokovni organi
Strokovni organi v javnem zavodu so: andragoški zbor,

strokovni aktiv in vodja izobraževalnega področja.
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učite-

lji zavoda, ki izvajajo izobraževalne programe.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, pove-

zanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenja o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenja o predlogu za imenovanje direktorja in

pomočnika direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev

in mnenje o predlogih direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

21. člen
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organi-

zatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraže-
valnem področju.

Strokovni aktiv:
– obravnava problematiko posameznega področja,
– usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje zna-

nja udeležencev ter za evalvacijo izobraževanja in drugega
dela,

– daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje
izobraževalnega dela,

– obravnava pripombe udeležencev izobraževanja,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim

delovnim načrtom.

22. člen
Vodja izobraževalnega področja:
– vodi delo strokovnega aktiva, načrtuje in organizira

izobraževanja, analizira izobraževalno delo in njegove re-
zultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja,
opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge
naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

23. člen
Ustanovitelj daje zavodu nepremičnine in opremo v

upravljanje za izvajanje registrirane dejavnosti.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, to je naslovu

Bazoviška 9, parcelna št. 6642, k.o. Sežana je last ustano-
vitelja. Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je
dano v upravljanje, ne more pa ga odtujiti brez soglasja
ustanovitelja.

Zavod je dolžan upravljati s premoženjem iz prvega
odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

24. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

državnega proračuna, proračuna Občine Sežana v skladu z
zakoni, iz prispevkov odraslih, lahko pa tudi iz drugih virov.

Z odlokom o proračunu Občine Sežana se določi letna
višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi
dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega de-
lovnega načrta zavoda.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo storitev ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobra-
ževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s
tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,
investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem so-
glasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojnega dogovorjenega programa iz registrirane de-
javnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter nor-
mative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavo-
da, krije ustanovitelj.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V
PRAVNEM PROMETU

25. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, v svo-
jem imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 24. členom tega akta.

Zavod je dolžan poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno
o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotav-
ljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovi-
telja.

VIII. JAVNOST DELA

26. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to

prepoveduje, oziroma ko svet zavoda z večino glasov odloči
o izločitvi javnosti.

IX. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

27. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine

in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju vzgojno izobraževalne dejavnosti in so dolo-
čeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
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Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporo-

či pristojni organ ali druga organizacija.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja

novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.

29. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do

izteka mandata, za katerega je bil imenovan, v skladu z
zakonom in tem odlokom.

30. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti

svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda, v roku
treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, se ime-
novanje direktorja zavoda opravi po izteku mandata dose-
danjega direktorja.

31. člen
Zavod je pravni naslednik Ljudske univerze Sežana,

p.o., ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodi-
šču Temeljnega sodišča v Kopru, pod št. Srg 1074/91 in
prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha v občini

Sežana veljati odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Seža-
na, ki ga je sprejela skupščina Občine Sežana (27. 8.
1991 – objavljen v št. 31/91 Uradnih objavah Primorskih
novic Občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran in Seža-
na).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-3/2003-15
Sežana, dne 27. marca 2003.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

1988. Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvo v
Občini Sežana

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) 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

P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah v kmetijstvo v Občini

Sežana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

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

men, pogoji in oblika dodelitev sredstev, namenjenih za
ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine Sežana.

2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotovijo:
– iz sredstev proračuna Občine Sežana za programe

ohranjanja in razvoja kmetijstva,
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe

namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.

3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetij-

stva določi Občinski svet občine Sežana z odlokom o prora-
čunu za tekoče leto.

4. člen
Namen sredstev je pospeševati naložbe v kmetijstvu v

smeri ohranjanja kmetijske pridelave na primerni višini,
dvigu kakovosti kmetijskih pridelkov, ohranjanja poseljeno-
sti podeželja in kulturne krajine, preprečevanju zaraščanja
kmetijskih površin, zagotovitev ustrezne izobrazbe in stal-
nega strokovnega izobraževanja (tečaji, predavanja, ek-
skurzije), izvajati druge ukrepe, pomembne za razvoj kme-
tijstva.

5. člen
Do sredstev so upravičene fizične osebe, in pravne

osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ki imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Sežana. Sredstva se lahko
dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na obmo-
čju Občine Sežana.

6. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subven-

cij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za

izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v tem pravil-

niku, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov ozi-
roma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že
prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne
sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomo-
či po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravil-
niku.

7. člen
Upravičenci uveljavljajo sredstva pod pogoji določeni-

mi s tem pravilnikom, sklepi župana, z razpisi ali javnimi
objavami, ki jih s sklepom sprejme župan ter objavi v glasilu
javnega obveščanja in morajo vsebovati:

– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezno vrsto finan-

čne intervencije,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumenta-

cije, ki mora biti priložena vlogi,



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 30. 4. 2003 / Stran 4751

– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15
dni od dneva objave v glasilu javnega obveščanja in ne
daljši od 30 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se
vložijo prošnje.

8. člen
Upravičenost zahtevka preveri in predlog za dodelitev

sredstev pripravi Občinska uprava občine Sežana. Upravi-
čenost zahtevka na osnovi razpisov preveri in predlog za
dodelitev sredstev pripravi pristojna komisija za kmetijstvo
oziroma odbor. Na osnovi predloga komisije, odbora žu-
pan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom.

9. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Ob-

činska uprava občine Sežana, sredstev dodeljenih na osno-
vi razpisa pa komisija za kmetijstvo.

V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik
dolžan vrniti sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obres-
tmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vra-
čila sredstev.

II. UKREPI

10. člen
Finančne ukrepi za pospeševanje in razvoj kmetijstva

v Občini Sežana so razdeljeni po naslednjih področjih:
1. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva

in drugi ukrepi:
1. Izobraževanje za potrebe kmetijstva
Izobraževanja morajo potekati v okviru organizacije in

po programu pristojne kmetijske svetovalne službe (v na-
daljevanju KSS).

Na podlagi vloge KSS se izvede sofinanciranje izo-
braževanj, ki obsega plačilo honorarjev predavateljem, de-
monstratorjem, stroškov najema prostorov za izobraževa-
nja (krije se do 100% stroškov) in prevozov za strokovne
ekskurzije (krije se do 30% stroškov prevoza) ter do 30%
stroškov prireditev in tekmovanj.

KSS Sežana k vlogi priloži program izobraževanja,
račune in spisek udeležencev iz Občine Sežana.

2. Poskusi
Krije se 100% stroškov nabave semena in sadik, ven-

dar največ do 100.000 SIT. Upravičenec mora k vlogi
priložiti dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer se poskus izva-
ja, mnenje KSS Sežana, račun o nabavi.

3. Analize zemlje in krme
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev je upravičeno registrirano kmetijsko go-

spodarstvo, ki obdeluje najmanj 0,2 ha obdelovalnih povr-
šin.

Sofinanciranje poteka preko izvajalske organizacije,
ki za upravičence uveljavlja subvencijo iz občinskega pro-
računa. Strošek analiz se sofinancira v višini 50%. Izvaja-
lec analiz bo 50% stroška zaračunal lastniku vzorca, ostalo
pa občini. Analize se izvajajo na podlagi naročila kmetijske
svetovalne službe in v dogovoru z upravičenci. Z izvajal-
cem se sklene posebna pogodba.

4. Sofinanciranje prve osemenitve krav
Občina sofinancira do 50% stroškov osemenitve po

kravi.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravi-

čeni rejci v Občini Sežana. Sredstva se nakažejo neposre-
dno rejcu na osnovi predloga kmetijske svetovalne službe.
Storitev se subvencionira rejcu enkrat v letu po priloženem
seznamu koristnikov storitve.

5. Servisiranje molznih strojev
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičeni proizvajalci mleka. Krijejo

se stroški pregleda molznih strojev (do 100%).
Sredstva se izplačajo izvajalcem storitve, s katerimi ima

občina sklenjeno pogodbo. Sredstva se nakažejo na podla-
gi računa in priloženega seznama koristnikov.

6. Sofinanciranje programov društev
a) Sofinancirajo se programi strokovnega dela društev:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi tehnološkimi

dosežki na področju pridelave, dodelave in predelave kme-
tijskih pridelkov ter dopolnilnih dejavnosti,

– pridobivanje strokovnih in tržnih informacij,
– zastopanje članov na promocijah društev in promoci-

ji njihovih dejavnosti.
b) prireditve, ki jih organizirajo društva.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 50% sredstev

od vrednosti predloženega programa.
Pravico do sofinanciranja programov imajo tisti, ki iz-

polnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana,
– da imajo sedež izven območja Občine Sežana, ven-

dar so člani tudi občani iz Občine Sežana,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delo-

vanje društev.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijave se zberejo na

podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih jav-
nega obveščanja. V razpisu je natančneje definirana doku-
mentacija, ki jo mora vloga vsebovati.

7. Sofinanciranje odprave škode zaradi elementarnih
nesreč v kmetijstvu

Izplačilo povračila škode kmetovalcem se izvede na
podlagi predloga komisije za oceno škode. Pogoj je, da
imajo zavarovan pridelek pri zavarovalnici. Krije se do 20%
ugotovljene škode.

Izplačilo sredstev iz proračunske rezerve: krije se do
30% ugotovljene škode. Ostali pogoji se določijo z odlokom
o uporabi sredstev proračunske rezerve, ki so namenjena
za odpravo posledic naravnih nesreč.

8. Sofinanciranje prevoza mleka
Sredstva se dodelijo za delno pokrivanje prevoznih stro-

škov pri odkupu in oddaji mleka mlekarni.
Sredstva se dodelijo pod naslednjimi pogoji:
– subvencija znaša do največ 20 SIT po litru oddanega

mleka mlekarni,
– subvencija se bo izplačevala tri mesečno za nazaj,
– upravičenec mora priložiti za uveljavljanje subvencije

za delno kritje stroškov prevoza, mleka zahtevek s prilože-
nim računom organizatorja odkupa mleka.

Pogoji za pridobitev sredstev: prijave se zberejo na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih jav-
nega obveščanja. V razpisu je natančneje definirana doku-
mentacija, ki jo mora vloga vsebovati.

9. Strokovna združenja (konzorcij za zaščito terana)
Sofinancira se:
– priprava ustrezne dokumentacije za registracijo zdru-

ženja,
– strokovne ekskurzije in izobraževanje v zvezi z nasta-

janjem in delovanjem združenja.
Nosilec organiziranja združenja k vlogi za sofinancira-

nje predloži terminski in finančni plan organiziranja združe-
nja ter poročilo o izvedenih nalogah.

Krije se do 70% od vrednosti predloženega programa.
10. Ekološko kmetovanje
Spodbujanje ekološkega programa se izvaja z zagoto-

vitvijo sredstev za:
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– izobraževanje kmetov o ekološkem kmetovanju in
– financiranju kontrole, in sicer do 30% stroškov.
Upravičenci k vlogi priložijo račune o nastalih stro-

ških in mnenje kmetijske svetovalne službe.
11. Sofinanciranje ureditve poljskih poti
Sredstva se dodelijo krajevnim skupnostim na osno-

vi njihovih letnih programov.
Krije se do 30% stroškov investicij (gradbena dela).

2. Urejanje zemljišč:
1. Zasaditev ali obnovo trajnih nasadov
a) Vinogradi:
Namen je ohranjanje obsega vinogradov v občini:
– sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad
– minimalno število zasajenih trt je 500 na površini,

ki ni manjša od 0,1 ha.
Regres na trto se določi glede na oceno težavnosti

terena (1-3 točke) in vrednost točke do 150 SIT.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vredno-

sti naložbe – naprava vinograda in zasaditev.
b) Sadovnjaki:
– zasaditev na sadjarskih legah,
– za sadovnjake veljajo republiški kriteriji (Uradni list

RS, št. 41/95).
Vrednost subvencije na sadiko se določi v enakem

razmerju kot velja pri trti do polne cene sadike.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vredno-

sti naložbe – naprava sadovnjaka in zasaditev.
2. Ureditev namakalnega sistema v vinogradih:
– sredstva pridobi upravičenec po strokovni ureditvi

sistema,
– najmanjša velikost namakalnega sistema je 0,2 ha,
– subvencija pripada za ocenjeno težavnost terena

od 2 do 3 točke.
Upravičenec k vlogi priloži projekt izvedbe namakal-

nega sistema.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vredno-

sti naložbe (gradbena dela).
3. Urejanje pašnikov za živino in drobnico
Namen je spodbujanje pašništva v občini tudi v smi-

slu preprečevanja zaraščanja krajine in s tem vzdrževanja
kulturne krajine.

Sredstva pridobi upravičenec za končano ureditev
pašnika:

– najmanjša velikost pašnika je 1 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ na ha, naj-

večja pa 1,8 GVŽ na ha,
Upravičenec k vlogi priloži načrt ureditve pašnika z

opisom tehnologije, ki ga izdela kmetijska svetovalna slu-
žba.

Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% upravi-
čenih stroškov naložbe (krčenje drevesne zarasti in grmi-
čevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja; stroški
za postavitev pašnika – električni pastir ali mreža; nakup
in postavitev opreme – napajališče, krmna korita za mine-
rale)

3. Druge investicije:
1. Izgradnja in obnova objektov za živino
Sredstva za objekte so pogojena s sonaravno vzrejo

živali z obveznimi izpusti in pašo:
– minimalno število živali po vhlevitvi,
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 pl. svinj oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali.

Subvencija:
– višina subvencije za projektno dokumentacijo, kri-

je se do 12% upravičenih stroškov investicije, vendar
največ do 300.000 SIT in

– za investicijo v primeru novogradnje oziroma za
adaptacijo se krije do 20% stroškov investicije, pri novo-
gradnji največ do 1,000.000 SIT oziroma adaptaciji do
500.000 SIT (gradbena dela).

4. Dopolnilne dejavnosti:
1. Subvencije malim proizvajalcem mlečnih izdelkov

in suhomesnatih izdelkov na kmetijah
– minimalno število drobnice (ovce, koze): 30,
– minimalno število prašičev pitancev: 20,
– subvencija se dodeljuje: 1. za pridobitev projektne

dokumentacije, 2. za ureditev prostorov namenjenih pre-
delavi lastnih surovin,

– višina subvencije za pridobitev projektne dokumen-
tacije znaša do 12% upravičenih stroškov investicije, ven-
dar največ do 300.000 SIT in

– za ureditev prostorov namenjenih predelavi lastnih
surovin do 20% investicije, vendar največ do 700.000
SIT (gradbena dela).

Pogoji za pridobitev sredstev za investicije:
– prijave se zberejo na podlagi javnega razpisa, ki

ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja,
– v razpisu je natančneje definirana dokumentacija,

ki jo mora vloga vsebovati.
Upravičenec mora za investicijo subvencionirano na

osnovi tega pravilnika vzdrževati in jo uporabljati za kme-
tijsko dejavnost najmanj 10 let.

5. Projekti regionalnega in celostnega razvoja pode-
želja

V tem okviru se zagotavljajo sredstva za:
– pripravo in izdelavo projektov CRPOV,
– izvedbo letnih del iz naslova CRPOV, v skladu z

določenimi prioritetami,
– pripravo regionalnih projektov za razvoj podeželja,
– izvedbo aktivnosti iz naslova regionalnih projektov,
– pripravo in izdelavo projektov v okviru programa

SAPARD,
– druge raziskovalne naloge za potrebe kmetijstva.
V občinskem proračunu se zagotovi razlika med do-

deljenimi državnimi in celotnimi potrebnimi sredstvi za te
namene.

V primeru morebitnega ostanka predvidenih sred-
stev za posamezno vrsto intervencije se le-ta prerazpore-
dijo v druge namene, določene v skladu z določbami
tega pravilnika, o čemer odloča župan Občine Sežana.

III. KONČNA DOLOČBA

11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik

o finančnih intervencijah v kmetijstvu v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 43/02).

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 06202-3/2003-7
Sežana. dne 27. marca 2003.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.
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SLOVENSKE KONJICE

1990. Odlok o območju predkupne pravice Občine
Slovenske Konjice

Na podlagi 85. in 86. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 7. in 16. člena
statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99,
19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konji-
ce na 5. redni seji dne 10. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o območju predkupne pravice Občine Slovenske

Konjice

1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice

Občine Slovenske Konjice na nepremičninah na celotnem ob-
močju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih
infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.

2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje

Občine Slovenske Konjice in zajema območja poselitve
(stavbna zemljišča) in območja obstoječih in predvidenih
infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih obmo-
čij. Območje je določeno z dolgoročnim planom Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 / dopolnjen v
letu 1993 in 1994 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list
RS, št. 50/98) in družbenega plana razvoja Občine Sloven-
ske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 / dopol-
njen v letu 1994 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list
RS, št. 50/98) za območje Občine Slovenske Konjice ter

odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje
1986-2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega pla-
na razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno ob-
dobje 1986 – 1990 za območje Občine Slovenske Konjice
– dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 72/00).

3. člen
Predkupna pravica Občine Slovenske Konjice je izklju-

čena in je Občina Slovenske Konjice ne more uveljavljati v
primerih določenih v 86. členu zakona o urejanju prostora.

Občina Slovenske Konjice ne bo uveljavljala predku-
pne pravice pri pogodbah med brati in sestrami.

4. člen
Predkupna pravica na območju kmetijskih zemljišč je

določena skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-06-0009/2003-300
Slovenske Konjice, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 16. člena statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občin-
ski svet občine Slovenske Konjice na 5. seji dne 10. 4.
2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice

1. člen
V odloku o podeljevanju priznanj Občine Slovenske

Konjice (Uradni list RS, št. 29/96 in 2/02) se črta drugi
odstavek 6. člena.

2. člen
V 9. členu se spremeni zadnji stavek tako, da se po

novem glasi:
»Podeli se lahko največ en zlat in praviloma en srebrn

in en bronast grb.«

3. člen
Spremeni se zadnji stavek 12.a člena tako, da se po

novem glasi: »Priznanje župana Občine Slovenske Konjice
se lahko podeljuje tudi na svečani seji občinskega sveta.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 031-12/96-9101
Slovenske Konjice, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

1989. Obvezna razlaga 8. člena 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 99. člena poslovnika občinskega sveta Ob-
čine Sežana (Uradni list RS, št. 59/99 in 3/01) je Občinski
svet občine Sežana na seji dne 27. 3. 2003 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
8. člena 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
(Uradni list RS, št. 40/99 in 86/02)

v naslednjem besedilu:
Sejnina se izplača za udeležbo na redni in izredni seji,

ne izplačuje pa se za udeležbo na slavnostni in korespon-
denčni seji, s tem, da se korespondenčna seja sklicuje
izključno v skladu s poslovnikom občinskega sveta.

Št. 06202-3/2003-13
Sežana, dne 27. marca 2003.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.
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1992. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 89. člena statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 100/02) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 10. 4.
2003 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev

za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva
in turizma v Občini Slovenske Konjice

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za

dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja obrti, po-
djetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice.

2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in

turizma v Občini Slovenske Konjice se zagotavljajo iz sred-
stev proračuna občine.

Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za
izvedbo nameravanega projekta oziroma so zanj nujno po-
trebna.

Kumulativna višina državne pomoči, ne glede na to, iz
katerih virov je dodeljena, ne sme preseči 55% upravičenih
stroškov.

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja
v težavah.

II. POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI, PODJETNIŠTVA
IN TURIZMA

3. člen
Cilji pospeševanja so:
– zagotovitev cenejših virov investicijskega razvoja obr-

ti, podjetništva in turizma,
– povečevanje nastanitvenih zmogljivosti,
– hitrejša in višja gospodarska rast.

4. člen
Ukrepi
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in

turizma se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (sub-
vencija):

– za obresti, in sicer v višini do 4% obrestne mere za
tekoče leto na podlagi pogodbe sklenjene z banko v teko-
čem letu. Upravičencu se subvencionira obrestna mera za
posojila v maksimalni višini 500.000 SIT,

– za materialne investicije v povečanje nastanitvenih
zmogljivosti, do višine 15% upravičenih stroškov za majhna
podjetja oziroma do 7,5% za srednje velika podjetja.

Upravičeni stroški so stroški investicij v stalna sred-
stva.

Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni
ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za
drug namen, mora sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.

5. člen
Upravičenci
Za sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetniš-

tva in turizma lahko zaprosijo:
– podjetja: gospodarske družbe in samostojni podjet-

niki posamezniki s sedežem in dejavnostjo na območju Ob-
čine Slovenske Konjice,

– podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in sred-
nje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih mini-
strstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se
ti pogoji smiselno upoštevajo.

6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko za posamezni ukrep pridobi

upravičenec se določi letno, s sklepom odbora za gospo-
darstvo, podjetništvo in turizem, v skladu s sprejetim prora-
čunom.

7. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in

turizma se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za razvoj obrti,

podjetništva in turizma mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za razvoj obrti,

podjetništva in turizma,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobi-

vajo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.

8. člen
Vlagatelji morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila:
1. obrazec za subvencioniranje obrestne mere, ki se

dobi v tajništvu občine,
2. pogodbo o najemu posojila,
3. bančni izračun realnih obresti za tekoče leto,
4. potrdilo o plačanih davkih, ki ne sme biti starejše od

90 dni
5. izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja

razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega pro-
jekta,

6. izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči
oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov.

9. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske

uprave. Vloge pregleda v roku, določenem v razpisu Odbor
za gospodarstvo, podjetništvo in turizem občine Slovenske
Konjice.

10. člen
Sklep o dodelitvi proračunskih sredstev za pospeševa-

nje razvoja obrti, podjetništva in turizma sprejme župan na
podlagi predloga odbora za gospodarstvo, podjetništvo in
turizem. Občina Slovenske Konjice sredstva nakaže na žiro
račun vlagatelja, v roku 30 dni od podpisa pogodbe.

11. člen
Če se projekt, sofinanciran na podlagi tega pravilnika,

ne izvede v roku, predvidenem v projektu, mora prejemnik
subvencije zaprositi Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in
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turizem za upravičeno podaljšanje roka, kar mora utemeljiti
z ustreznimi dokazili ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni
od poziva odbora iz 10. člena tega pravilnika.

Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se po-
veča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru
zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati
zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre podjetje v
stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso oziroma se opravi
izvršba na premoženje.

III. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu RS.

Št. 414-10-0001/2003-700
Slovenske Konjice, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

1993. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za spodbujanje
zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 89. člena statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 100/02) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 10. 4.
2003 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini

Slovenske Konjice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in postopki

za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje zaposlo-
vanja v Občini Slovenske Konjice.

2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v Občini Slo-

venske Konjice se zagotavlja iz občinskega proračuna, njiho-
vo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za
tekoče leto. Podrobno razdelitev sredstev določi odbor za
gospodarstvo, podjetništvo in turizem po sprejemu proraču-
na za tekoče leto. Cilj pospeševanja zaposlovanja je neto
povečanje delovnih mest.

3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje zaposlovanja

so:
– podjetja: gospodarske družbe in samostojni podjetni-

ki posamezniki, s sedežem in dejavnostjo na območju Obči-
ne Slovenske Konjice, ki so v obdobju, določenim z razpi-
som, zaposlili brezposelno osebo iz 5. člena tega pravilnika.

– brezposelne osebe, ki v obdobju določenem z razpi-
som uresničijo samozaposlitev na območju Občine Sloven-
ske Konjice.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in sred-
nje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih mini-
strstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se
ti pogoj smiselno upoštevajo.

Kumulativna višina državne pomoči, ne glede na to, iz
katerih virov je dodeljena, ne sme preseči 50% upravičljivih
stroškov.

Do pomoči v tem pravilniku niso upravičena podjetja v
težavah.

4. člen
Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni

ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za
drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnih obrestmi.

II. UKREPI

5. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo

kot nepovratna finančna pomoč za kritje dela stroškov pla-
če za:

– samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem za-
vodu za zaposlovanje – Urad za delo Celje (v nadaljevanju:
RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,

– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ
prijavljena kot brezposelna oseba, če ima takšna zaposlitev
za posledico neto povečanje delovnih mest.

6. člen
Upravičenec lahko pridobi sredstva za vsako novo od-

prto delovno mesto, ki ima za posledico neto povečanje
števila zaposlenih v primerjavi s povprečnim številom zapo-
slenih v preteklih 12 mesecih. Višina sredstev se določi
letno s sklepom odbora za gospodarstvo, podjetništvo in
turizem v skladu s sprejetim proračunom. Višina dodeljenih
sredstev za zaposlovanje ne sme preseči 55% stroškov plač
za obdobje dveh let.

7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobi-

tev sredstev:
– novozaposlena oseba je državljan Republike Slove-

nije,
– novozaposlena oseba je prijavljena na RZZ najmanj

en mesec pred dnem zaposlitve,
– zaposlitev brezposelne osebe je sklenjena v teko-

čem koledarskem letu,
– da ima sedež dejavnosti na območju Občine Sloven-

ske Konjice,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje

delovnih mest,
– prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% sred-

stev iz lastnih virov,
– zaposlitev je ohranjena na območju občine vsaj dve

leti po prejeti pomoči.

8. člen
Sredstva za pospeševanja zaposlovanja se dodeljuje-

jo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:

– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševa-
nje zaposlovanja,

– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
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– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobi-
jo upravičenci,

– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.

9. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo

subvencijo registrirana kot brezposelna oseba oziroma do-
kazila, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knji-
žice ali overjena izjava vlagatelja),

– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote
Slovenske Konjice o stalnem prebivališču,

– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1).
Delodajalci pa še dodatno:
– odločbo o izpopolnjevanju predpisanih pogojev za

opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.)
oziroma,

– odločbo o izpopolnjevanju pogojev za opravljanje re-
gistrirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe),

– izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja raz-
pisana pomoč spodbudo za neto povečanje delovnih mest,

– izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči
oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov,

– podatek o povprečnem številu zaposlenih na osnovi
delovnih ur v preteklih 12 mesecih.

10. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske

uprave. Vloge pregleda v roku, določenem v razpisu odbor
za gospodarstvo, podjetništvo in turizem Občine Slovenske
Konjice.

11. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za vzpodbujanje zaposlova-

nja sprejme župan na podlagi predloga odbora. Občina
Slovenske Konjice sredstva nakaže na žiro račun vlagatelja,
v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

12. člen
Če se delovno mesto, sofinancirano na podlagi tega

pravilnika ukine prej kot v dveh letih od dneva dodelitve
sredstev, mora prejemnik subvencije vrniti sredstva občine v
višini sorazmernega dela sredstev za razliko v času od ukini-
tve delovnega mesta do dveh let, in sicer v roku 30 dni od
poziva odbora iz 11. člena tega pravilnika. Morebitni krivdni
razlog osebe pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na
obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno ose-
bo na isto delovno mesto oziroma da vrne sredstva občine.
Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se poveča za
obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri
vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite za-
mudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje
v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.

III. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu RS.

Št. 414-10-0002/2003-700
Slovenske Konjice, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

TIŠINA

1994. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2003

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 16. člena
statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 77/02) je
Občinski svet občine Tišina na 4. seji dne 22. 4. 2003 sprejel

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

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

2003 (v nadaljevanju: proračun) določa višina proračuna,
postopki izvrševanja, upravljanje z občinskim premoženjem
in dolgovi, obseg zadolževanja občine in druga vprašanja.

Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za
financiranje javne porabe v Občini Tišina za leto 2003.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov Znesek v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 544,405.655

Tekoči prihodki (70+71) 248,840.473
70 Davčni prihodki 190,212.798
700 Davek na dohodek in dobiček 144,452.000
703 Davki na premoženje 16,285.935
704 Domači davki na blago in storitve 29,474.863
706 Drugi davki –
71 Nedavčni prihodki 58,627.675
710 Udeležba na dobičku in odhodki

od premoženja 7,344.121
711 Takse in pristojbine 2,171.400
712 Denarne kazni 80.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25,638.330
714 Drugi nedavčni prihodki 23,393.824
72 Kapitalski prihodki 3,400.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč

in nematerialnega premoženja 3,400.000
73 Prejete donacije –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujih virov –
74 Transferni prihodki 292,165.183
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 292,165.183
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 573,930.975
40 Tekoči odhodki 137,062.473
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 51,438.273
401 Prispevki delodajalcev za

socialno varnost 7,025.732
402 Izdatki za blago in storitve 74,778.468
403 Plačila domačih obresti 1,320.000
409 Rezerve 2,500.000
41 Tekoči transferi 147,697.965
410 Subvencije 14,300.000
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom 16,306.985
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 23,231.970
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Skupina/Podskupina kontov Znesek v SIT

413 drugi tekoči domači transferi 93,859.010
414 Tekoči transferi v tujino –
42 Investicijski odhodki 267,873.858
420 Nakup in gradnja osnovnh sredstev 267,873.858
43 Investicijski transferi 21,296.680
430 Investicijski transferi 21,296.680
III. Proračunski presežek (I.-II.)

(Proračunski primanjkljaj) – 29,525.320

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 2,300.000
75 Prejeta vračila danih posojil 2,300.000
750 Prejeta vračila danih posojil 2,300.000
751 Prodaja kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev 1,800.000
44 Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev 1,800.000
440 Dana posojila –
411 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 1,800.000
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev 500.000

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje 30,000.000
50 Zadolževanje 30,000.000
500 Domače zadolževanje 30,000.000
VIII. Odplačila dolga 6,630.000
55 Odplačila dolga 6,630.000
550 Odplačila domačega dolga 6,630.000
X. Neto zadolževanje 23,370.000
XI. Spremembe stanja sredstev na računih

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -5,655.320
X. Stanje sredstev na računih ob koncu

preteklega leta 5,655.320

Splošni del občinskega proračuna – odhodki in drugi
izdatki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del proračuna
(finančnega načrta občinskih organov in občinske uprave
ter režijskega obrata Občine Tišina) ter načrt razvojnih pro-
gramov so priloge k temu odloku.

Zmanjšanje sredstev na računih proračuna Občine Ti-
šina za leto 2003 se financira iz naslova prenosa stanja
sredstev na računih preteklega leta.

3. člen
Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v prora-

čun v skladu z zakonom in drugimi predpisi ne glede na
obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto pre-
jemka.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proraču-
nu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega na-
črta uporabnika in proračuna.

4. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so za to

izpolnjeni z ustavo, zakonom in drugimi predpisi določeni
pogoji, če z zakonom o javnih financah in tem odlokom ni
drugače določeno.

Uporabniki proračuna smejo sredstva proračuna upo-
rabljati le za namene in le v okviru sredstev, ki so za posa-
mezni namen določena v proračunu.

V breme proračuna se ne smejo prevzemati nobene
obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva v
proračunu.

5. člen
Sredstva proračuna občine se nakazujejo proračun-

skim uporabnikom do konca proračunskega leta. Med le-
tom se delijo enakomerno med vse uporabnike v odvisnosti
od njihovih zapadlih obveznosti in ob upoštevanju likvidno-
stnega položaja občinskega proračuna.

6. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno pove-
ča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega
uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča
župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in nje-
govih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko re-
zervacijo.

7. člen
Župan lahko, poleg z zakonom dovoljenih prerazpore-

ditev proračunskih sredstev, znotraj posamezne dejavnosti
prerazporedi sredstva proračuna med postavkami – konti s
sklepom, če:

– nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sred-
stev zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v
proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane
potrebe po povečanju sredstev;

– se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na dru-
gih pa nastanejo potrebe po dodatnih sredstvih;

– to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.

V okviru skupnega obsega proračunskih sredstev lah-
ko župan spremeni namen in višino sredstev za posamez-
no dejavnost, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje na-
log, za katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ
do višine 20% sredstev, ki so za posamezno dejavnost
namenjena.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah občinskemu
svetu poročati polletno.

8. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-

dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obvez-
nost za plačilo.

Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačuje-
jo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v
zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plače-
vanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primer-
nem zavarovanju predplačil v skladu s predpisom ministra
za finance ter na podlagi predhodnega soglasja župana.

9. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki

bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen
že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče tran-
sfere ne smejo presegati 25% izdatkov skupine 40 in 41 v
bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine.

Skupne prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih za investicijske odhodke in investicijske
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transfere ne smejo presegati 75%, izdatkov skupine 42 in
43 v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine. Za
prevzemanje investicijskih obveznosti v breme proraču-
nov prihodnjih let, mora župan pridobiti soglasje občin-
skega sveta.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačila v prihodnjih
letih, se morajo vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.

10. člen
Občina Tišina iz proračuna za leto 2003 ne bo izlo-

čila dodatnih sredstev v proračunsko rezervo. Izdatki za
odpravo posledic naravnih nesreč, opredeljenih v 49.
členu zakona o javnih financah, se bodo v letu 2003
financirali iz neporabljenih sredstev rezerv, ki so bila v
proračunsko rezervo izločena v preteklih letih.

O uporabi sredstev rezerv (zagotovljenih v preteklih
letih) odloča župan in obvešča občinski svet s pisnimi
poročili.

11. člen
V splošno proračunsko rezervacijo se izloči

2,500.000 SIT odhodkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se upo-
rabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zado-
stnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogo-
če načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

12. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren žu-

pan. Občinska uprava mora mesečno spremljati izvrševa-
nje proračuna občine in o tem obveščati župana.

Odredbodajalec za uporabo sredstev proračuna ob-
čine je župan.

13. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v skladu s 40. členom zakona o javnih financah

zadrži izvrševanje posameznih izdatkov občinskega pro-
računa, če prihodki občinskega proračuna med letom ne
dotekajo v predvideni višini;

– podpisuje pogodbe za financiranje investicijskih
objektov in opremo ter drugih materialnih stroškov v okvi-
ru sprejetega proračuna;

– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računih.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slo-
venije, banke in državne vrednostne papirje v skladu s
predpisom ministra, pristojnega za finance.

14. člen
Občina Tišina se v letu 2003 lahko dolgoročno za-

dolži do višine 30,000.000 SIT za financiranje investicij
v komunalno infrastrukturo.

15. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposredne-

ga proračunskega uporabnika finančna služba proračuna
občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če
je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.

16. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, mate-

rialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede
na namen obseg in dinamiko porabe sredstev proračuna.
Uporabniki so nadzornemu odboru dolžni predložiti zahte-
vane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.

17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Tišina v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se upo-
rablja ta odlok in sklep župana.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-13/03
Tišina, dne 23. aprila 2003.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

1995. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Tišina

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 16. člena
statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01
in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 4. seji dne
22. 4. 2003 sprejel

S K L E P

o financiranju političnih strank v Občini Tišina

1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma

kandidate na volitvah 2002 v Občinski svet občine Tiši-
na, dobi sredstva iz proračuna Občine Tišina sorazmerno
številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah za člane
občinskega sveta.

2. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna

Občine Tišina, če je dobila najmanj 50% glasov, potre-
bnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.

3. člen
Sredstva za financiranje političnih strank v letu 2003

se določijo v višini 45 SIT mesečno na glas, pridobljen
na volitvah za člane občinskega sveta.

4. člen
Sredstva se polletno nakazujejo na transakcijske ra-

čune političnih strank.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

načinu financiranja političnih strank v Občini Tišina št. 032-
23/02 z dne 14. 10. 2002, (Uradni list RS, št. 92/02).
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6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

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

Št. 032-12/03
Tišina, dne 23. aprila 2003.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

TREBNJE

1996. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2003

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US,
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US,
39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US,
16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 –
odl. US, 51/02), na podlagi določil zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28., 29. in 40.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02), 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

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

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Proračun Občine Trebnje, vključno s krajevnimi sku-

pnostmi za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Opis postavke
podkonto

I. SKUPAJ PRIHODKI 3.566,557.341
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.610,248.165
70 DAVČNI PRIHODKI 1.242,837.000

700 DAVKI NA DOHODEK IN
DOBIČEK 870,718.000
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 167,847.000
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE 204,272.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 367,411.165
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA 43,814.165

Konto Opis postavke
podkonto

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 13,163.000
712 DENARNE KAZNI 291.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV 38,850.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 271,293.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 60,000.000
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV 5,000.000
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL 55,000.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.896,309.176
740 TRANSFERNI PRIHODKI
DRUGIH JAVNOFINANČ.
INSTITUCIJ 1.896,309.176

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.167,868.041
40 TEKOČI ODHODKI 689.374.991

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM 141,394.090
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST 20,653.450
402 IZDATKI ZA BLAGO IN
STORITVE 498,134.051
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 1,000.000
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE 28,193.400

41 TEKOČI TRANSFERI 999,685.780
410 SUBVENCIJE 30,950.000
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM 573,217.380
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 129,948.400
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI 265,570.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.430,347.320
420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV 1.430,347.320

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.048,459.950
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.048,459.950

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK –601,310.700
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441) –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA S
SALDOM DANIH MINUS VRNJENIH POSOJIL
(I.+IV.) – (II. + V.) –601,310.700

C) RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR OBČINA IN
KRAJEVNE SKUPNOSTI
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 200,000.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 200,000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 500.000

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 500.000
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH –401,810.700
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.-IX.) 601,310.700
XI. SREDSTVA NA RAČUNIH 401,810.700
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI.+XII.) –

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po eko-
nomski klasifikaciji proračunske porabe in posebni del –
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odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji javnofinan-
čnih prejemkov in izdatkov je priloga tega odloka.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),

2. prihodki takse za obremenjevanje vode po 21. čle-
nu uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS,
št. 41/95, 44/95, 44/96, 124/00 in 49/01),

3. prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odla-
ganja odpadkov po 21. členu uredbe o taksi za obremenje-
vanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št.
70/01),

4. prihodki takse za obremenjevanje okolja z odpadki
po odloku o taksah za obremenjevanje okolja z odpadki
(Uradni list RS, št. 50/96 in 91/02).

4. člen
Največji dovoljeni obseg obveznosti neposrednega

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v breme proračunov v
prihodnjih letih se izvaja v skladu s 16. členom zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004.

5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-

njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu občinskega proračuna in se uporablja kot
sestavni del tega odloka.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav v rokih, določenih v 18. členu
zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004.
Dogovarjanje predplačil je možno le ob zavarovanju pred-
plačil, ki jih določa zakon.

6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so po-

trebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju prora-
čuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki porav-
najo v breme drugih postavk posameznega področja prora-
čuna. O tem odloča občinski svet.

Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o
prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi po-
stavkami v okviru dejavnosti in med nameni posamezne-
ga področja, določenim v bilanci odhodkov, odloča župa-
nja, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 15%
obsega posameznega podprograma v sprejetem prora-
čunu.

Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge podskupi-
ne kontov ni možna.

7. člen
Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vre-

dnost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov
največ do 20% predvidenih sredstev za posamezni projekt
oziroma program.

8. člen
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih

področjih se dogovori v skladu z zakoni.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-

dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obvez-
nost za izplačilo.

Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s
katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani
odredbodajalca krajevne skupnosti.

9. člen
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,

oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 določi v višini

0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinske-
ga proračuna.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 SIT županja in o tem obvesti občinski svet.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
županja.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt uporabnika.

10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja, njena

dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski
svet v skladu z ZJF.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.

11. člen
Županja lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče iztirjati.

12. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in sto-

ritve se izvajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih ter
samo, če je to načrtovano v načrtu nabav in gradenj oziro-
ma v načrtu razvojnih programov.

13. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča županja na pre-
dlog referata za proračun, in o tem poroča občinskemu
svetu.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov se občina za proračun leta 2003 zadolži v višini
200,000.000 SIT.

Pogodbo o najetju posojila sklene županja ob predho-
dnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
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15. člen
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavo-

dov lahko občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih po-

djetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
odloča občinski svet.

5. PREHODNI DOLOČBI

16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Trebnje v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep županje.

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

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

Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 18. aprila 2003.

Županja
Občine Trebnje

Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

1997. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Trebnje

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 51/02) in 19.
člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 3. redni seji dne
26. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Trebnje

1
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati

za člane občinskega sveta pripadajo sredstva iz proračuna
Občine Trebnje.

2
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih

strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko
leto s sprejemom odloka o proračunu. Pri opredelitvi sred-
stev se izhaja iz izhodišč zakona. Strankam, ki so kandidira-
le na zadnjih volitvah za občinski svet, in so dobile najmanj
50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana v občinski
svet, pripada 60 SIT na glas volilca, ki je veljavno glasoval
za te stranke.

3
Sredstva se strankam priznavajo in nakazujejo meseč-

no, v višini 1/12 od pripadajočega zneska, na njihov podra-
čun v maksimalni višini iz drugega člena tega sklepa.

4
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati sklepa

občinskega sveta z dne 18. 4. 2001.

TURNIŠČE

1998. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto
2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 19. člena statuta Občine Turnišče
(Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je
Občinski svet občine Turnišče na 5. redni seji dne 16. 4.
2003 sprejel

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

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Turnišče 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 tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI 586.506
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 214.493
70 DAVČNI PRIHODKI 126.443

700 Davki na dohodek in dobiček 98.208
703 Davki na premoženje 6.665
704 Domači davki na blago in storitve 21.570

71 NEDAVČNI PRIHODKI 88.050
710 Udeležba na dobičku in doh. od prem. 3.750
711 Takse in pristojbine 2.900
712 Denarne kazni 100
714 Drugi nedavčni prihodki 81.300

74 TRANSFERNI PRIHODKI 372.013
740 Transferni prih. drugih jav. insti. 339.373
740 Prenesena sredstva 32.640

II. SKUPAJ ODHODKI 586.506
40 TEKOČI ODHODKI 64.422

400 Plače in drugi izdat. zapos. 28.115
401 Prispevki delodajalcev 2.300

5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 414-01-2/2003
Trebnje, dne 26. marca 2003.

Županja
Občine Trebnje

Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.
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Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

402 Izdatki za blago in storitve 22.180
409 Rezerve 11.827

41 TEKOČI TRANSFERI 170.414
410 Subvencije 6.630
411 Transferi posam. in gosp. 39.980
412 Transferi nepr. organ.in ust. 105.204
413 Drugi tekoči dom. transf. 18.600

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 13.200
420 Nakup in gradnja osnov. sred. 13.200

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 337.770
430 Investic.transferi 337.770

Drugi odhodki 700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA –
V. DANA POSOJILA –
VI. PREJETA MINUS DANA POSJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE –
VIII. ODPLAČILA DOLGA –
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU –
X. NETO ZADOLŽEVANJE –
XI. NETO FINANCIRANJE –

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča Ob-

činskemu svetu občine Turnišče polletno in konec leta z za-
ključnim računom poroča Občinskemu svetu občine Turnišče
o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 4-5/2003
Turnišče, dne 17. aprila 2003.

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

ŽALEC

1999. Odlok o proračunu Občine Žalec 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) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) je Občinski svet
občine Žalec na 7. seji dne 24. aprila 2003 sprejel

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

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

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.378.987
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.831.457
70 DAVČNI PRIHODKI 1.559.056

700 Davki na dohodek in dobiček 1,145.868
703 Davki na premoženje 149.983
704 Domači davki na blago in storitve 263.205

71 NEDAVČNI PRIHODKI 272.401
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja 155.335
711 Takse in pristojbine 12.180
712 Denarne kazni 800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 21.100
714 Drugi nedavčni prihodki 82.986

72 KAPITALSKI PRIHODKI 78.780
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 26.280
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 52.500

73 PREJETE DONACIJE 437
730 Prejete donacije iz domačih virov 437

74 TRANSFERNI PRIHODKI 468.313
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 468.313

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.397.763
40 TEKOČI ODHODKI 620.836

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 152.427
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost 21.836
402 Izdatki za blago in storitve 264.530
403 Plačila domačih obresti 15.600
409 Rezerve 166.443

41 TEKOČI TRANSFERI 1.062.878
410 Subvencije 20.630
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 517.307
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 146.637
413 Drugi tekoči domači transferi 378.304

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 254.989
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 254.989

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 459.060
430 Investicijski transferi 459.060



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 30. 4. 2003 / Stran 4763

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –18.776

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 48.750
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 48.750

750 Prejeta vračila danih posojil 12.950
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije 35.800

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

440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) 48.750

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

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA 33.634

550 Odplačila domačega dolga 33.634
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –3.660
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 29.974
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 18.776

Splošni del občinskega proračuna na ravni štirime-
stnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji,
posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih
podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki

stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zame-
njave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz
naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje goz-
dnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode,
taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
ter druge predpisane namenske takse.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proraču-
nu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega
načrta uporabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevze-
ma in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih
oziroma razpoložljivih sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v prete-
klem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postav-
kah-podkontih, na katere se nanašajo in proračun.

4. člen
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega upora-

bnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sred-
stva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke

v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove
podkonte.

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.

Prerazporeditev pravic porabe iz prvega in drugega
odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega
je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se
pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da
ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračun-
ski postavki se odpira nov podkonto.

5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom.

6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračun-

skih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splo-
šna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki

bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
postavka-podkonto v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere, ne sme prese-
gati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.

8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na

podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada (Uradni list RS, št. 88/01).

Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini
5,000.000 tolarjev.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obve-
šča občinski svet.

9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpi-

še oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-

voren župan občine.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

11. člen
Občina Žalec se v letu 2003 ne bo zadolžila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Žalec, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic
20,000.000 tolarjev.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu

2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

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

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

Št. 40302/0001/2003
Žalec, dne 24. aprila 2003.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ŽELEZNIKI

2000. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Železniki za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93), 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 17. člena
statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št.
6/95, 18/96, 47/96, 36/9 in 21/99) je Občinski svet
občine Železniki na 5. redni seji dne 16. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Železniki

za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Železniki za leto 2002, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Železniki.

2. člen
Zaključni račun Občine Železniki za leto 2002 obse-

ga:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov  Zaključni račun proračuna leta 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 760,483.532
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  522,569.357

70 DAVČNI PRIHODKI   425,227.174
700 Davki na dohodek in dobiček 325,065.820

Skupina/Podskupina kontov  Zaključni račun proračuna leta 2002

703 Davki na premoženje  78,553.664
704 Domači davki na blago in storitve 21,607.690
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI   97,342.183
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja 44.479.836
711 Takse in pristojbine  4,628.997
712 Denarne kazni   53.703
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 27,667.794
714 Drugi nedavčni prihodki  20,511.853

72 KAPITALSKI PRIHODKI   3,065.094
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč

in nematerialnega premoženja 3,065.094
73 PREJETE DONACIJE   350.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 350.000
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI  234,499.081
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 234,499.081

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 829,251.629
40 TEKOČI ODHODKI   183,427.474

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 46,223.136
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6,910.215
402 Izdatki za blago in storitve  118,689.817
403 Plačila domačih obresti  2.717
409 Rezerve   11,601.589

41 TEKOČI TRANSFERI   221,162.816
410 Subvencije   14,205.074
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 120,803.390
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 32,380.711
413 Drugi tekoči domači transferi 53,773.641
414 Tekoči transferi v tujino   -

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  407,181.377
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 407,181.377

43 INVESTICIJSKI TRASFERI  17,479.962
430 Investicijski transferi  17,479.962

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 68,768.097

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) 2,432.238

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)  14,201.792

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 11,769.554

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)   65,000.000
50 ZADOLŽEVANJE   65,000.000

500 Domače zadolževanje  65,000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   615.018
55 ODPLAČILA DOLGA   615.018

550 Odplačila domačega dolga  615.018

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU –16,152.669
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)

X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA 61,737.672

3. člen
V okviru prihodkov proračuna Občine Železniki so pri-

kazani lastni prihodki KS v višini 17,829.000 SIT .
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4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec

leta 2002 znaša 58,134.054,18 SIT, od tega znašajo sred-
stva rezerv za naravne nesreče 10,908.701,43 SIT.

5. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2002 v višini

47,231.151,75 SIT se razporedi za dokončanje programov
iz leta 2002 oziroma je sestavni del proračuna za leto
2003.

6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-

tev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine
Železniki za leto 2002 so sestavni del tega odloka.

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

dnem listu RS.

Št. 080-09-2786
Železniki, dne 16. aprila  2003.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

2001. Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti
društev na območju Občine Železniki

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 5. redni seji
dne 16. 4. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju turistične dejavnosti društev

na območju Občine Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za sofi-

nanciranje turistične dejavnosti društev na območju občine
Železniki.

2. člen
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo na-

slednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Železniki,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani čla-

narini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in orga-

nizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na
področju turizma,

– da izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne

zakonske ter poslovne obveznosti,
– da redno – letno, do 30. januarja, dostavijo občini

podatke o članstvu, poročilo o realizaciji aktivnosti pretekle-
ga leta, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročilo o dose-
ženih rezultatih.

3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje turistične de-

javnosti društev na območju Občine Železniki.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v

prostore društev in stalni neprogramski stroški društev.
Aktivnosti, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge po-

stavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilni-
ka.

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivno-
sti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljav-
ljati te pravice ponovno prek tega razpisa. Ravno tako ne
sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova
tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sred-
stva iz proračuna Občine Železniki.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

4. člen
Višina sredstev za sofinanciranje turistične dejavnosti

društev na območju Občine Železniki se določi v proračunu
Občine Železniki. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javne-
ga razpisa, ki ga objavi župan v javnem glasilu oziroma v
sredstvih javnega obveščanja.

Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti

k prijavi,
– naslov, na katerega prosilci vložijo prijave,
– rok za oddajo prijav,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javne-

ga razpisa.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentaci-

jo, ki jo pripravi občinska uprava.

5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji

obravnava komisija za turizem in gostinstvo, ki pripravi pre-
dlog višine sofinanciranja in ga predloži v pregled odboru za
gospodarske dejavnosti; le-ta ga da v potrditev občinskemu
svetu.

Z društvi sklene Občina Železniki pogodbo o sofinan-
ciranju, ki jo podpiše župan.

Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske

porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja

programa aktivnosti.
Sofinanciranje se izvaja kot akontacija v višini 30%

odobrenih sredstev, ostala sredstva pa bodo nakazana v
roku 30 dni po prejemu zaključnega poročila.

III. VSEBINSKA DOLOČILA

6. člen
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na

območju Občine Železniki so praviloma aktivnosti z nasled-
njimi vsebinami:



Stran 4766 / Št. 40 / 30. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije

– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega
pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih,
razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini, ipd.,

– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razgle-
dnice, ipd.,

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma: organizacija in izvedba
raznih natečajev (npr. »najlepše urejena hiša«, »najlepši bal-
kon«) ipd.,

– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje turi-
stičnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti: ureja-
nje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgle-
dišč, čistilne akcije in podobno, ipd.,

– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalne-
ga in širšega pomena,

– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
organizacija delavnic za otroke in mladino,

– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospe-
ševanja turizma: organiziranje raznih delavnic, predavanj,

– oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponud-
be kraja.

IV. MERILA

7. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja

naslednjih meril:

1. Število članov v društvu:
– do petdeset članov 50 točk
– nad petdeset članov 100 točk

2. Društvo ima status društva,
ki deluje v javnem interesu 30 točk

3. Aktivnosti v razpisanem letu:
3.1. izvajanje promocijskih aktivnosti

lokalnega in širšega pomena:
3.1.1. predstavitev občine in društva

na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah v Sloveniji 50 točk/predstavitev

3.1.2. predstavitev občine in društva
na raznih sejmih, razstavah
in drugih prireditvah v tujini 80 točk/predstavitev

3.2. izdajanje promocijskega materiala:
3.2.1. zgibanka 20 točk/zgibanko
3.2.2. razglednice 70 točk/razglednico
3.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva

za sodelovanje pri aktivnostih
pospeševanja turizma:

3.3.1. organizacija in izvedba raznih
natečajev 200 točk/natečaj

3.4. akcije na področju ohranjanja
kulturne in naravne dediščine,
urejanja in olepševanja
okolja ter oblikovanje turističnih produktov
s področja rekreacijskih aktivnosti:

3.4.1. urejanje kolesarskih
in sprehajalnih poti, razgledišč 200 točk/leto

3.4.2. vzdrževanje kolesarskih
in sprehajalnih poti, razgledišč 50 točk/leto

3.4.3. čistilne akcije 50 točk/leto
3.5. organiziranje in izvedba turističnih

prireditev lokalnega in širšega pomena:
3.5.1. poldnevna prireditev 200 točk/prireditev
3.5.2. celodnevna prireditev 300 točk/prireditev/dan
3.5.3. društvo je organizator

in izvajalec prireditve 50 točk/prireditev

3.5.4. v okviru prireditve sodeluje
več društev 50 točk/prireditev

3.6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
3.6.1. organizacija delavnic za otroke

in mladino 50 točk/leto
3.7. šolanje in izpopolnjevanje kadrov

za namene pospeševanja turizma:
3.7.1. organiziranje raznih delavnic,

predavanj 30 točk/delavnico,
predavanje

3.8. oblikovanje turističnih proizvodov
in turistične ponudbe:

3.8.1. subvencioniranje izdelave čipke
(dotacija za klekljarice) 200 točk/leto

3.8.2. ostali proizvodi 50 točk/leto
3.8.3. oblikovanje nove turistične ponudbe

(programov) 200 točk/leto
3.8.4. trženje obstoječe turistične ponudbe

(programov) 50 točk/leto

4. Drugo:
4.1. izobraževanje članov društva 20 točk/leto

Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofi-
nanciranja v sorazmerju skupnega števila vseh društev in
razpoložljivih sredstev.

8. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izraču-

na vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sred-
stev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti.

9. člen
Če občina ugotovi, da društvo ne izvršuje pogodbe,

mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali
zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.

Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina pre-
kine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih
sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Društvo, ki krši določila prvega in drugega odstavka,
ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na
naslednjem javnem razpisu občine.

V primeru, da društvo ne izpolni meril, se mu pri pora-
čunu akontacije število točk sorazmerno zniža z doseženim
obsegom aktivnosti, večji obseg pa se upošteva pri razdeli-
tvi morebitnega ostanka sredstev.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni

izvajati turistično dejavnost v skladu s tem pravilnikom.

11. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje turistič-

ne dejavnosti društev, ki je predmet tega pravilnika.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 080-09-2722/03
Železniki, dne 16. aprila 2003.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
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2002. Dopolnitve pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Železniki

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 5. redni seji
dne 16. 4. 2003 sprejel

D O P O L N I T V E   P R A V I L N I K A
o dodeljevanju proračunskih sredstev

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Železniki

1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železni-
ki (Uradni list RS, št. 68/02) se v enajsti alinei 3. člena
zaklepaj nadomesti z vejico in doda besedilo: »ureditev gno-
jišč, gnojničnih jam, silosov za siliranje krme in transporter-
jev hlevskega gnoja)«.

V zadnji alinei 3. člena se piko nadomesti z vejico in
doda nova alinea, ki se glasi:

»– ohranjanju kulturne dediščine.«

2. člen
V 8. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se

glasi:
»Dvakrat letno se z razdelilnikom o vseh izplačanih

sredstvih mora seznaniti odbor za gospodarske dejavnosti
in preko njega občinski svet«.

3. člen
V 5. točki 9. člena se doda nova podtočka, ki se glasi:
»5.4. Sofinanciranje ureditve gnojišč, gnojničnih jam,

silosov za siliranje krme in transporterjev hlevskega gnoja v
skladu z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlin-
skih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč, gnoj-

ničnih jam, silosov za siliranje krme in transporterjev hlev-
skega gnoja s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z
njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih
dobrin (tla, voda), v skladu z zakonom o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe
o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list
RS, št. 68/96).

Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izve-

denih del ureditve gnojišč, gnojničnih jam, silosov za
siliranje krme in transporterjev hlevskega gnoja, začetih v
tekočem letu, in sicer za: gradbeni material in gradbena
dela.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne kmetijske svetovalne slu-

žbe o predvideni investiciji,
– gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo,

iz katere je razvidno, da gre za gradnjo enostavnega objek-
ta,

– račun o gradbenem materialu oziroma izvedenih de-
lih.«

4. člen
V 9. členu se doda nova točka, ki se glasi:
»9. KOZOLCI TER DRUGA KULTURNA DEDIŠČINA

(SUŠILNICE SADJA, KAŠČE…)
Namen ukrepa
Ohranjanje kulturne dediščine

Višina pomoči:
– sofinancira se 50% oziroma maksimalno 60.000 SIT

upravičenih stroškov nakupa kritine (skodle, skril) za obno-
vo kozolca oziroma sušilnice sadja, kašče…

Pogoji za pridobitev pomoči:
– sredstva so prednostno namenjena dediščinsko po-

membnejšim objektom, praviloma iz kamna in lesa,
– upravičenost do subvencije potrdi komisija za kme-

tijstvo in gozdarstvo po predhodnem pregledu izvedenih
del.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati osnovne podatke o prosil-

cu, opis kozolca oziroma sušilnice sadja, kašče…: dolžina
oziroma velikost, k.o., parc. št.,

– lokacijsko informacijo,
– račun za nakup kritine.«

5. člen
Te dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 080-09-2784
Železniki, dne 16. aprila 2003.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

2003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta in župana ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št.
6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) ter v skladu s 100.b
členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 51/02) je Občinski svet občine Železniki na 5.
redni seji dne 16. 4.  2003 sprejel

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

občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta in župana

ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov

1. člen
S tem pravilnikom se spremenijo in dopolnijo posa-

mezna določila pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župa-
na ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stro-
škov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/99).
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2. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 5. člena,

tako da se glasi:
»Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se

oblikuje največ v višini 80% plače župana, plača podžu-
pana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, se oblikuje največ
v višini 40%, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:

– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti – do 10% plače župana,

– za vodenje občinskega sveta – do 10% plače žu-
pana,

– za koordinacijo dela delovnih teles – do 20% pla-
če župana,

– za pomoč županu pri izvrševanju nalog – do 20%
plače župana,

– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po poo-
blastilu – do 10% plače župana.

Župan s sklepom v skladu s kriteriji in merili določi
obseg nalog podžupana.«

3. člen
Črta se zadnji odstavek 7. člena in celotni 8. člen

pravilnika.

4. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena, tako da se glasi:
»Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje

delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posamez-
nemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15%
letne plače župana.

V okviru tega zneska se članu občinskega sveta do-
loči plačilo za opravljanje funkcije v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi ugotovitvenega
sklepa o potrditvi mandata (obračunajo se davki, ki so
predpisani za plačila na podlagi mandatne pogodbe), in
sicer:

– za vodenje sej občinskega sveta (poleg zneska za
udeležbo na seji) – 2,98% plače župana,

– za udeležbo na seji občinskega sveta – 2,98%
plače župana,

– za predsedovanje na seji odbora ali komisije ob-
činskega sveta – 2,98% plače župana,

– za udeležbo na seji kot član odbora ali komisije
občinskega sveta – 1,52% plače župana,

– za predsedovanje na seji županove komisije –
1,52% plače župana.«

5. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena, tako da se

glasi:
»Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega

sveta, za delo v komisijah in drugih delovnih telesih ob-
činskega sveta in župana, pripada nagrada v obliki sejni-
ne, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi mandatne
pogodbe, sklenjene za posamezno koledarsko leto in
znaša:

– za predsednike županovih komisij – 1,52% plače
župana,

– za predsednika sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu – 1,52% plače župana,

– za člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu – 0,99% plače župana,

– za člane odborov in komisij občinskega sveta –
2,98% plače župana.«

V drugem odstavku 10. člena se besedilo »avtorske
pogodbe in pogodbe o delu« nadomesti z besedilom
»podjemne pogodbe«.

6. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, tako da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udele-
žbo na seji, in sicer:

– za predsednika – 2,98% plače župana,
– za člana – 1,52% plače župana.«

7. člen
Spremeni se besedilo 12. člena, tako da se glasi:
»Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani

občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z
izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do enkrat-
nega nadomestila v skladu z določbo 45.a člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95, 51/02).«

8. člen
Spremeni se besedilo 19. člena, tako da se glasi:
»Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane od-

borov in komisij občinskega sveta, se smiselno uporabljajo
tudi za izplačilo sejnin (po sklepu občinskega sveta) predse-
dnikom in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih
ustanovi ali imenuje občinski svet.«

9. člen
V celotnem besedilu pravilnika se besedilo »dela pla-

če« nadomesti z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije«
v ustreznem sklonu.

10. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 080-09-2785
Železniki, dne 16. aprila  2003.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

ŽUŽEMBERK

2004. Odlok o proračunu Občine Žužemberk 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) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet obči-
ne Žužemberk na 2. izredni seji dne 25. 4. 2003 sprejel

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žužemberk za

leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo viši-
na proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.
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2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 676.503
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 214.138
70 DAVČNI PRIHODKI 181.523

700 Davki na dohodek in dobiček 138.993
703 Davki na premoženje 14.300
704 Domači davki na blago in storitve 28.230
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 32.615
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja 7.020
711 Takse in pristojbine 2.885
712 Denarne kazni 210
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 22.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog 1.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 5.800

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 455.365
740 Transferni prihodki iz
drugih javnofinančnih institucij 455.365

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 848.411
40 TEKOČI ODHODKI 132.411

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 21.385
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.031
402 Izdatki za blago in storitve 98.495
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve 9.500

41 TEKOČI TRANSFERI 290.600
410 Subvencije 19.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 97.710
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 17.020
413 Drugi tekoči domači transferi 156.870
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 405.700
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 405.700

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 19.700
430 Investicijski transferi 19.700

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 171.908

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 592
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 592

750 Prejeta vračila danih posojil 592
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

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

Skupina/Podskupina kontov

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.) 592

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 67.000
50 ZADOLŽEVANJE 67.000

500 Domače zadolževanje 67.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 5.800
55 ODPLAČILA DOLGA 5.800

550 Odplačila domačega dolga 5.800
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –110.116
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 171.316
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 171.908

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, je sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske po-
rabe, in posebni del, je sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kon-
tov ter načrta razvojnih programov, ki so priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),

2. prihodki od prispevkov občanov za investicije.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposredne-

ga uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega podro-
čja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

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

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika, od tega:

1. v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

6,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
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namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem
poroča občinskemu svetu.

7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2003

ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko
rezervacijo v višini 3,000.000 tolarjev.

O porabi splošne proračunske rezervacije odloča žu-
pan v skladu z 42. členom zakona o javnih financah.

8. 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 in če so izpolnje-
ni pogoji iz 77. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko
zadolži do višine 67,000.000 tolarjev.

V letu 2003 se javni zavodi in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je Občina Žužemberk, ne smejo dolgoročno
zadolžiti ali izdajati poroštev drugim pravnim ali fizičnim ose-
bam.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk

v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se upo-
rablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2003-352
Žužemberk, dne 25. aprila 2003.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

dejavnosti trgovine Slovenije

Popravek

Pri razlagi kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slo-
venije, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 35-1485/03 z dne
11. 4. 2003, se zadnji odstavek pravilno glasi:

Ta razlaga se uporablja z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

dr. Drago Mežnar l. r.
Predsednik komisije
združenja za trgovino
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VLADA
1933. Sklep o razrešitvi častnega konzula v Istanbulu 4653
1934. Sklep o imenovanju častnega konzula v Istanbulu 4653

MINISTRSTVA
1935. Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka

na bilančno vsoto bank in hranilnic 4653
1936. Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji Pro-

metnega inšpektorata Republike Slovenije ustav-
ljajo vozila v cestnem prometu 4659

1937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o radijski in terminalski opremi 4660

1938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o načrtu oštevilčenja 4661

1939. Pravilnik o postopku uveljavljanja pravic delavcev
v primeru insolventnosti delodajalca 4662

1940. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o štipendiranju 4666

1941. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun
plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven
plač in pokojnin iz leta 2002 4667

1942. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja 4668

1943. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega kata-
strskega načrta 4668

USTAVNO SODIŠČE
1944. Odločba o razveljavitvi določb 2., 5., 6. in 7. čle-

na odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Ptuj v delih, ki se nanašajo na
površino zemljišč pod dovodnim kanalom hidroe-
lektrarne Zlatoličje ter pod akumulacijskim jeze-
rom in drenažnim jarkom hidroelektrarne Formin
in o zavrženju pobude za oceno določb 1., 4., 5.
in 6. člena odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zem-
ljišč v Občini Ptuj 4669

1945. Odločba o razveljavitvi 10. člena odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Or-
mož, v delu, ki se nanaša na površino zemljišč
pod odvodnim kanalom hidroelektrarne Formin 4671

1946. Odločba o razveljavitvi 8. člena odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini
Maribor, v delu, ki se nanaša na površino zemljišč
pod dovodnim kanalom hidroelektrarne Zlatoličje 4672

1947. Odločba o razveljavitvi 2. člena in 8. člena odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Ob-
čini Gorišnica v delih, ki se nanašata na površino
zemljišč pod dovodnim in odvodnim kanalom hi-
droelektrarne Formin in o zavrženju pobude za
oceno 1., 4., 5. in 6. člena odloka o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnih zemljišč v Občini Ptuj 4674

1948. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 2. člena,
8. člena in 10. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Starše v delih,
ki se nanaša na površino zemljišč pod odvodnim
in dovodnim kanalom hidroelektrarne Zlatoličje 4676

1949. Odločba o razveljavitvi 2., 7., 9. in 10. člena odlo-
ka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v delih, ki se nanašajo na površino zemljišč pod
dovodnim kanalom, pod akumulacijskim jezerom
in pod drenažnim jarkom hidroelektrarne Formin
in o zavrženju pobude za oceno določb 1., 4., 5.
in 6. člena odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zem-
ljišč v Občini Ptuj 4678

1950. Odločba, da je zakon o spremembah in dopol-
nitvah zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju v neskladju z ustavo, kolikor ne ure-
ja odprave posledic določbe desete alinee pr-
vega odstavka 404. člena zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju. Državni zbor
mora to neskladnost odpraviti v šestih mesecih
od objave te določbe v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije 4680

1951. Zavrnitev pobud za začetek postopka za oceno
ustavnosti 19. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o jamstvenem skladu Republi-
ke Slovenije 4680

1952. Odločba, da sedma alinea prvega odstavka
22. člena zakona o financiranju občin ni v ne-
skladju z ustavo ter da se zahteva za oceno ustav-
nosti drugega odstavka 24. člena zakona o finan-
ciranju občin zavrže 4683

BANKA SLOVENIJE
1953. Sklep o poročanju o efektivnih obrestnih merah 4684
1954. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih

likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank 4684

SODNI SVET
1955. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika

okrajnega sodišča 4684

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1956. Socialni sporazum za obdobje 2003–2005 4685
1957. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdi-

ovizualnih del neodvisnih producentov 4699
1958. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA VRTILJA-

KU ČRK 1, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino
– jezik v 1. razredu devetletnega osnovnošolske-
ga izobraževanja 4701

1959. Sklep o potrditvi učbenika BARVILA IN NARAV-
NA BARVILA, učbenik za izbirne vsebine kemije
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izo-
braževanja in v 3. letniku gimnazijskega ter sred-
nje tehniškega oziroma strokovnega izobraže-
vanja 4702

1960. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: BARVILA IN
NARAVNA BARVILA, delovni zvezek za izbirne vse-
bine kemije v 9. razredu devetletnega osnovno-
šolskega izobraževanja 4702

1961. Poročilo o izidu volitev članov uradniškega sveta 4702
1962. Pojasnila slovenskega poslovnofinančnega stan-

darda 4703

OBČINE

BELTINCI
1963. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin planov Občine Beltinci 4707

BLED
1964. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2003 4707

BREZOVICA
1965. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pro-

grame kmetijstva v Občini Brezovica 4712

BREŽICE
1966. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2003 4716

HAJDINA
1967. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2003 4719

VSEBINA
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IDRIJA
1968. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2003 4721
1969. Odlok o spremembi odloka o uvedbi takse zaradi

onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija 4722

LENART
1970. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidal-

nem načrtu individualne stanovanjske gradnje v
Voličini - nad osnovno šolo 4723

MEDVODE
1971. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih progra-

mov Vrtca Medvode in rezervaciji 4723

MIRNA PEČ
1972. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Mirna Peč za leto 2002 4724
1973. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mirna

Peč 4724
1974. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega

sveta občine Mirna Peč 4724
1975. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih ose-

bnih potreb in o opredelitvi namena porabe teh
sredstev upravičencu do celodnevnega institucio-
nalnega varstva 4725

1976. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoči družini na domu 4725

1977. Sklep o organiziranju vzgoje in varstva otrok v
javnem vrtcu Osnovna šola Mirna Peč – Vrtec
Cepetavček Mirna Peč 4725

1978. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih progra-
mov v vrtcu v Občini Mirna Peč 4726

MOZIRJE
1979 Odlok o območju predkupne pravice Občine Mo-

zirje 4726

OPLOTNICA
1980. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003 4726
1981. Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Oplotnica 4728
1982. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v Obči-
ni Oplotnica 4740

1983. Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike na
območju Občine Oplotnica 4742

ROGAŠOVCI
1984. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci

v obdobju do konca drugega trimesečja leta 2003 4744

SEŽANA
1985. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sežana 4744
1986. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega

sveta občine Sežana 4745
1987. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska uni-

verza Sežana 4746
1988. Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvo v

Občini Sežana 4750
1989. Obvezna razlaga 8. člena pravilnika o plačah, pla-

čilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ob-

činskega sveta ter članov drugih občinskih orga-
nov v Občini Sežana 4753

SLOVENSKE KONJICE
1990. Odlok o območju predkupne pravice Občine Slo-

venske Konjice 4753
1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o po-

deljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice 4753
1992. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za

pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turi-
zma v Občini Slovenske Konjice 4754

1993. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz ob-
činskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja
v Občini Slovenske Konjice 4755

TIŠINA
1994. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2003 4756
1995. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tiši-

na 4758

TREBNJE
1996. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2003 4759
1997. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-

čini Trebnje 4761

TURNIŠČE
1998. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2003 4761

ŽALEC
1999. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2003 4762

ŽELEZNIKI
2000. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Že-

lezniki za leto 2002 4764
2001. Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti druš-

tev na območju Občine Železniki 4765
2002. Dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in po-
deželja v Občini Železniki 4767

2003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah čla-
nov delovnih teles občinskega sveta in župana ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov 4767

ŽUŽEMBERK
2004. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto

2003 4768

POPRAVKI
– Popravek razlage kolektivne pogodbe dejavnosti

trgovine Slovenije 4770

MEDNARODNE POGODBE
30. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom

za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in
Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike
Hrvaške, Ministrstvom za prosveto in šport Repu-
blike Hrvaške o sodelovanju na področju izobra-
ževanja 685

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 690

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
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