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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4108.

Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja
vojaškega roka

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in
drugega odstavka 22. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91, 74/95 in 86/02) ter na predlog
Ministrstva za obrambo, št. 804-01-32/2003-3 z dne 9. 9.
2003 izdajam

ODLOK
o predčasnem odpustu vojakov s služenja
vojaškega roka
1. člen
Vojake, ki so služenje vojaškega roka v Slovenski vojski začeli 14. aprila 2003, se s služenja vojaškega roka
odpusti 16. oktobra 2003.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj. Odlok se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 823-00-5/03
Ljubljana, dne 10. septembra 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
4109.

Uredba o določitvi ureditvenega območja
mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in
110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja mejnega
prehoda za obmejni promet Brezovica
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega
prehoda za obmejni promet Brezovica (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne
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koristi za mejni prehod Brezovica, ki ga je izdelal Projektivni
atelje – PROSTOR, d.o.o., pod št. 744/03-M-JK, avgust
2003, in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega namestitev upravne zgradbe z nadstrešnico nad voziščem, ureditev parkirišč za zaposlene in stranke ter izgradnja spremljajoče komunalne infrastrukture. Ureditveno območje mejnega
prehoda meri 904 m2 in obsega naslednja zemljišča: parc.
št. 5820, 5821, 5816, 5817, 6250, vse k.o. Brezovica.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo
infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno
delovanje mejnega prehoda, to so električni kablovod in
telefonski kabel.
Oba kabla, električni nizkonapetostni kabel in telekomunikacijski kabel, se položita v isti jarek. Trasa obeh energetskih kablov je predvidena v dolžini približno 1100 m po
naslednjih zemljiščih v k.o. Bušinja vas: parc. št. 5908,
5910, 5900, 5890, 5892, 5893, 5894, 5895, 6247,
5855, 5847, 5846, 5861, 5819, 8516.
Vodovodna napeljava mejnega prehoda se izvede z
rezervoarjem za vodo in greznico v območju iz prvega odstavka tega člena.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz
1. člena te uredbe in je razvidna iz pregledne situacije v
M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne
skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda urejajo dolgoročni plan Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/87), srednjeročni
družbeni plan Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/87), spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Metlika za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana
Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list RS, št. 63/93 in 50/98) in odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območja planskih celot M – 1, M – 2,
M – 3 in M – 4 v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 63/98).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so
namenjena za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,

Stran

13074 / Št. 90 / 15. 9. 2003
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.

5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda
na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana
javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-24
Ljubljana, dne 11. septembra 2003.
EVA 2003-1520-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

4110.

Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Rakovec

Št.

4112.
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Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Podčetrtek

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Rakovec

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Podčetrtek

1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod za obmejni promet Rakovec na meji z Republiko
Hrvaško.

1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod za obmejni promet Podčetrtek na meji z Republiko
Hrvaško.

2. člen
Mejni prehod začne obratovati 15. 9. 2003.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-12/2001-11
Ljubljana, dne 11. septembra 2003.
EVA 2003-1711-0103

2. člen
Mejni prehod začne obratovati 15. 9. 2003.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-12/2001-12
Ljubljana, dne 11. septembra 2003.
EVA 2003-1711-0104

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4111.

Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Božakovo

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Božakovo
1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod za obmejni promet Božakovo na meji z Republiko
Hrvaško.
2. člen
Mejni prehod začne obratovati 15. 9. 2003.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-12/2001-13
Ljubljana, dne 11. septembra 2003.
EVA 2003-1711-0102
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4113.

Uredba o spremembi uredbe o cestnini za
uporabo cestnega predora Karavanke

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02
– odl. US in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o cestnini za uporabo
cestnega predora Karavanke
1. člen
V uredbi o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 35/03) se v drugem odstavku 2.
člena besedi »in avtobuse« nadomesti z besedilom »ter avtobuse in bivalna vozila – avtodome«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-05/2001-3
Ljubljana, dne 11. septembra 2003.
EVA 2003-2411-0065
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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4114.

Uredba o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga za
goveje meso

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi s 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 –
ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02) in petega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in
52/02) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-28/03 z dne 2. 7. 2003, na
29. seji dne 10. 7. 2003 sprejela naslednjo

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga za goveje meso
1. člen
V uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS,
št. 27/03) se v drugi alinei prvega odstavka 8. člena za
besedilom “po vložitvi zahtevka oziroma” doda besedilo “najmanj do 20. septembra 2003 in”.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ODLOČBO
Anka Kozamernik, rojena 21. 8. 1963, zaposlena kot
odvetnica, se imenuje za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Št. 115-13/2003
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003-2011-0039
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Št. 331-14/2001-8
Ljubljana, dne 11. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0248
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4117.

4115.

Odločba o imenovanju vrhovnega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena
zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99) v zvezi s 43. členom prehodnih in končnih določb
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02) in petega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in
52/02) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-23/03 z dne 20. 6. 2003, na
32. seji dne 24. 7. 2003 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Hinko Jenull, rojen 18. 6. 1952, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, se imenuje za vrhovnega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.
Št. 115-14/2003
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-2011-0049
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4116.

Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena
zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99) v zvezi s 43. členom prehodnih in končnih določb
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem

Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta
Odvetniške zbornice Slovenije

Na podlagi 44. člena zakona o odvetništvu (Uradni list
RS, št. 18/93, 24/96 – odl. Ustavnega sodišča RS in
24/01) in 1. točke 10. člena statuta Odvetniške zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00
in 13/02) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne
13. 12. 2002 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške
zbornice Slovenije
1. člen
V 14. členu statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00 in 13/02) se
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če po preteku časa, določenega za začetek dela
skupščine ni navzoča ena tretjina odvetnikov, odloži predsednik zbornice začetek dela skupščine za pol ure. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na število
navzočih odvetnikov.«.
2. člen
V 1. točki prvega odstavka 77.a člena se črta podpičje
in doda besedilo »v nasprotju s 23. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike;«.
V 2. točki se črta podpičje in doda besedilo »v nasprotju s 24. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike;«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada RS,
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Ljubljana, dne 13. decembra 2002.
Predsednik zbornice
Boris Grosman l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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OBČINE

BRASLOVČE
4118.

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v
VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in o
počitniški rezervaciji

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03),
je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 27. 8. 2003
sprejel

SKLEP
o cenah programov predšolske vzgoje
v VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče
in o počitniški rezervaciji
1. člen
Cena programa za starostno skupino 3-6 let v VVZ OŠ
Braslovče OE Vrtec Braslovče se zviša za 9% in znaša
mesečno na otroka za celodnevni program 62.905 SIT.
Cena programa za starostno skupino 1-3 let v VVZ OŠ
Braslovče OE Vrtec Braslovče znaša mesečno na otroka za
celodnevni program 74.900 SIT.
2. člen
Starši otrok za katere je Občina Braslovče po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko v času od 1. julija do 30. septembra uveljavijo
počitniško rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni napovedati najkasneje en teden pred
prvim dnem odsotnosti otroka.
Starši otrok, ki obiskujejo Vrtec Braslovče, plačajo rezervacijo v višini 40% prispevka določenega na osnovi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02).
Starši otrok, ki obiskujejo vrtce izven Občine Braslovče, plačajo rezervacijo v višini 60% prispevka določenega
na osnovi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00,
92/02).
3. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun
plačila staršev za otroka, vključenega v posamezni program,
od 1. 9. 2003 dalje.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022/02/03
Braslovče, dne 27. avgusta 2003.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

4119.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03), v skladu s 100.b.
členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02) ter v skladu s 45.a členom zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 71/95, 51/02) je Občinski svet občine Braslovče
na seji dne 27. 8. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91, Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93), 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 in 51/02)
ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, predsednikom krajevnih odborov ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripada plačilo
za opravljanje funkcije, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega
člena.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih
in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno
dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
2. člen
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Podžupan in člani občinskega sveta opravljajo svojo
funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Braslovče, ki sodi v peto skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini faktorja 7,00 oziroma v višini, ki jo
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določa zakon. Županu pripada funkcijski dodatek v višini
50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom, kolikor župan opravlja funkcijo poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČIL
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJ IN SEJNIN OBČINSKIH
FUNKCIONARJEV
4. člen
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 funkcijski
dodatek, ki znaša 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini ter dodatek za delovno dobo.
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot
izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas,
dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo za opravljanje funkcije v znesku 50% plače, brez
dodatka za delovno dobo, ki bi jo dobil, če bi funkcijo
opravljal poklicno.
5. člen
Podžupanoma, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno,
pripada posamezniku mesečno do 45.000 SIT neto. Višino
zneska za izplačilo mesečno določi župan, glede na opravljene naloge, vendar največ do višine, opredeljene s tem
členom.
Za čas, ko podžupan nadomešča župana in opravlja
njegove naloge, mu pripada plačilo največ v višini 40% plače župana. Višino zneska za izplačilo določi župan.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega
sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta, ki v
neto zneskih znaša:
– udeležba na redni seji občinskega sveta 12.000 SIT
– udeležba na izredni seji občinskega sveta
in na seji, ki traja manj kot dve uri
6.000 SIT
– udeležba na seji delovnega telesa,
katerega član je
4.000 SIT
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta
7.000 SIT
Izplačilo se opravi na podlagi odločbe, izdane po tem
pravilniku in evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi pristojna služba občinske uprave.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določenih 15% letne plače župana.
7. člen
Občinskemu funkcionarju se ob nastopu funkcije izda
odločba o plači oziroma o plačilu za opravljanje funkcije.
Odločbo o plači oziroma o plačilu za opravljanje funkcije
izda za posameznega občinskega funkcionarja Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Z odločbo se opredelijo osnove za ugotovitev in način
izplačila plače oziroma plačila za opravljanje funkcije.
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III. NAGRADE
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi nagrada v višini 4.000 SIT neto
v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi
odločbe.
9. člen
Predsednikom krajevnih odborov, ki opravljajo vse naloge po odredbi župana in podžupanov, pripadajo glede na
število prebivalcev na teritorialnem območju, za katerega je
ustanovljen krajevni odbor, naslednja neto mesečna plačila
za opravljanje funkcije:
– območje s 500 do 1000 prebivalci do 23.000 SIT
– območje z več kot 1000 prebivalci do 35.000 SIT
Višino zneska za izplačilo mesečno določi župan, glede na opravljene naloge, vendar največ do višine, opredeljene s tem členom.
Podlaga in način izplačila se določi ob smiselni uporabi 7. člena tega pravilnika.
10. člen
Predsednik nadzornega odbora občine ima za predsedovanje na seji nadzornega odbora pravico do nagrade v
višini 13.000 SIT neto, za udeležbo na seji občinskega
sveta pa 7.000 SIT neto.
Člani nadzornega odbora imajo za udeležbo na seji
pravico do nagrade v višini 8.000 SIT neto.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer
kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji in kot plačilo za
izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega
odbora na podlagi ustrezne pogodbe, sklenjene za posamezno koledarsko leto, v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi pristojna služba občinske uprave.
11. člen
Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije ter
predsedniki in člani volilnih odborov imajo za opravljanje
dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v
skladu z zakonom pravico do plačila za opravljanje funkcije.
Sklep o obsegu sredstev za plačila iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev, na predlog občinske volilne komisije.
Plačila za opravljanje funkcije članom volilne komisije
se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Plačila članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z
merili, ki jih določi Republiška volilna komisija za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil 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 funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov
lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno
potovanje izven območja Občine Braslovče. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
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Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa, v
skladu s predpisi.

Št.

nih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 33/03).
Št. 110-07/03-3
Braslovče, dne 27. avgusta 2003.

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 vodja občinske
uprave.

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

MORAVSKE TOPLICE

V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje
funkcij in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci na
osnovi tega pravilnika, se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine.
15. člen
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana in
podžupanov ter plačila predsednikom krajevnih odborov se
izplačujejo mesečno, ostala izplačila po tem pravilniku pa se
izplačujejo praviloma dvomesečno.
Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačujejo skupaj s plačo oziroma plačilom za opravljanje
funkcije.
16. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni
delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
O spremembi višine sejnin in plačil za opravljanje funkcije odloča občinski svet s posebnim sklepom na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Povračila stroškov, nadomestila in drugi prejemki, navedeni v tem pravilniku, se usklajujejo skladno s predpisi, ki
jih urejajo.
17. člen
Upravičenec do plačila za opravljanje funkcije se lahko
le-temu pisno odpove v korist neprofitne, humanitarne, prostovoljne ali karitativne organizacije.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane in
predsednike delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo
sejnin članom in predstojnikom štaba za civilno zaščito in
članom drugih delovnih teles, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem začetka veljavnosti
tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov (Uradni list RS, št. 51/99) in sprememba pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delov-
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4120.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Murska Sobota za območje Občine
Moravske Toplice

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01,
69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice
na 6. redni seji dne 2. 9. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Murska Sobota za območje
Občine Moravske Toplice
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98), ki so bile sprejete
na podlagi planskih dokumentov bivše Občine Murska Sobota (dolgoročni plan Občine Murska Sobota 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 širitev obstoječih in določitev novih ureditvenih območij naselij zaradi
naslednjih posegov:
– gradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov v razširjenih ureditvenih območjih naselij in območjih razpršene
gradnje,
– širitev rekreacijskih con in pokopališč,
– namakanja kmetijskih zemljišč,
– sanacije in širitve gramoznice v Filovcih,
– izgradnje vodnjakov za reševanje vodooskrbe
ter zaradi uskladitve z republiškim planom na področju
varstva narave, kulturne dediščine in kategorizacije državnih
cest. Spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča in kmetijska zemljišča z dvonamensko
rabo ter ostale spremembe so opisane v posebni tabeli, ki
je priloga temu odloku.
3. člen
(dolgoročni plan)
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne
objave, št. 24/86), in sicer poglavje 6.1.3 Varovanje in
izkoriščanje vodnih virov, kjer se na koncu doda besedilo:
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»V Občini Moravske Toplice se bodo izvedle raziskovalne in pridobivalne vrtine, iz katerih se bo zagotovila pitna
voda.
Namakanje iz podtalnice je možno le s predhodno
preverbo in oceno vplivov na obstoječa in potencialna zajetja pitne vode.«
4. člen
V poglavju 6.2.1. Območja kmetijskih zemljišč se pri
navedbi območij za hidromelioracije – namakanje dodajo
območja: Fokovci, Kančevci, Ratkovci, Lončarovci in Selo.
5. člen
V poglavju 6.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin se doda:
»Predvidena je nadaljnja eksploatacija gramoza v gramoznici Ivanci do končne površine 64 ha.«
6. člen
Dopolni se poglavje 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja z besedilom: »Občina Moravske Toplice bo pri nadaljnjem načrtovanju v prostoru upoštevala smernice iz inventarja naravne
dediščine na svojem območju na podlagi podrobnejših strokovnih podlag.
Najpomembnejše območje naravne dediščine je Krajinski park Goričko, ki zavzema celotni severni gričevnat del
občine ter Krajinski park Bukovnica. Del območja KP Goričko je tudi območje kompleksnega varstva kulturne dediščine.
Poleg že zavarovanih območij in objektov kulturne dediščine bo Občina Moravske Toplice upoštevala tudi kulturno dediščino iz zbirnega registra kulturne dediščine.
Pri vseh posegih na območja varstva naravne in kulturne dediščine bo občina vključevala pristojne varstvene službe.«
7. člen
Na koncu poglavja 6.2.7. Poselitvene površine zunaj
ureditvenih območij naselij se doda:
»Na območju kmetijskih zemljišč in gozdov so izjemoma možni posegi za gradnjo infrastrukturnih objektov, s katerimi se ne spremeni namenska raba površin (vodovod,
kanalizacija, plin, elektrika, sistemi zvez). Prav tako so dopustne vse vodnogospodarske ureditve, s katerimi se revitalizira in na okolju prijazen način sanira in uredi osnovna
odvodnja za zagotovitev večje poplavne varnosti (preprečitev poplav, erozije) ali se sanirajo druge spremembe povzročene z naravnimi nesrečami.«
8. člen
V poglavju 6.2.8. Območja večjih infrastrukturnih objektov in naprav se doda novo podpoglavje z naslovom Energetika, kjer se dopiše:
»Zaradi povečanih potreb distributivnega omrežja Pomurja je predvidena gradnja daljnovoda 2 x 110 kV od RTP
Murska Sobota do RTP Mačkovci. Del predvidenega daljnovoda poteka tudi po območju Občine Moravske Toplice.«
V podpoglavju »Letališče« se doda: »Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet RS,
Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo k lokaciji
oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno
označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.«
9. člen
(srednjeročni plan)
Dopolni se tekstualni del družbenega plana (Uradne
objave, št. 24/86) in sicer v poglavju 7.3.1 Kmetijstvo, kjer
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se v točki Hidromelioracije – namakanje doda: »Selo, Fokovci, Ratkovci in Kančevci.«
10. člen
Dopolni se poglavje 8.2. Komunalna infrastruktura,
kjer se na koncu besedila doda: »V Občini Moravske Toplice bodo po predhodnih raziskavah zgrajena vodna črpališča v naseljih Prosenjakovci, Vučja gomila in Tešanovci
(Mlajtinci).
Za odvajanje in čiščenje komunalnih odplak je predvidena izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav v naseljih Moravske Toplice, Lukačevci, Martjanci, Noršinci, Mlajtinci,
Bogojina, Tešanovci, Filovci, Sebeborci, Prosenjakovci, Pordašinci in Motvarjevci.«
11. člen
V poglavju 8.5. Vodno gospodarstvo se doda:
»V Občini Moravske Toplice bodo za namakanje kmetijskih zemljišč (intenzivni sadovnjaki) zgrajene akumulacije
na Ratkovskem potoku (Ratkovci, Berkovci), na Kobiljskem
potoku (Fokovci) in Brezovici (Vučja gomila).«
12. člen
V poglavju 8.7.1. Električno omrežje se doda: »Predvidena je gradnja daljnovoda 2 x 110 kV od RTP Murska
Sobota do RTP Mačkovci, ki z delom trase poteka po območju Občine Moravske Toplice.«
13. člen
V poglavju 11.1 Načini urbanističnega urejanja se k
seznamu programskih zasnov doda:
»– namakanje intenzivnih sadovnjakov«.
14. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Moravske Toplice zaradi vrisa predvidenih sprememb namenske rabe in ažuriranja posegov, in
sicer:
– karte v merilu 1:25000 (v digitalni obliki)
Zasnova primarne rabe prostora
Kmetijstvo in gozdarstvo
Zasnova vodnogospodarskih ureditev in varstva okolja
Usmeritve za načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
Zasnova prometnega omrežja
Zasnova energetskega omrežja
Zasnova PTT omrežja
Zasnova rudnin
Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
Zasnova območij za potrebe obrambe in zaščite
– karte v merilu 1:5000 (v analogni obliki), ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana z oznakami Šalovci 23, 24, 25, 26,
32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46 in 47, Mačkovci 50, Radgona 10, Turnišče 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 22, 23, 24 in 25.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/00-4
Moravske Toplice, dne 2. septembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.
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MURSKA SOBOTA
4121.

Program priprave izdelave lokacijskega načrta
za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo
in Tomšičevo ulico v Murski Soboti

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03; v nadaljnjem
besedilu: ZUreP-1) ter 31. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02)
je župan Mestne občine Murska Sobota dne 8. 9. 2003
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
izdelave lokacijskega načrta za območje
stanovanjske gradnje med Kajuhovo
in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
izdelave lokacijskega načrta
Območje obdelave je del ureditvenega območja mesta
Murska Sobota in zajema nepozidane površine.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine
Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v
letu 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86,
10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter
družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje
1986–1990, dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št.
57/99, 9/00 in 14/02) je predmetno območje opredeljeno
kot zazidljivo.
Območje obdelave je opredeljeno v novem odloku o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03, objavljen dne
22. 8. 2003) pod oznako PN/11 za izdelavo novega občinskega izvedbenega akta, to je lokacijskega načrta. V neposredni bližini so individualni stanovanjski objekti. Tako je na
predmetnem območju predvidena navezava in širitev obstoječe vsebine, to je predvsem stanovanjska gradnja.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in
obseg izdelave lokacijskega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve,
pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. člen
Predmet in programska izhodišča izdelave lokacijskega načrta
Predmet izdelave lokacijskega načrta je izdelati nov
občinski izvedbeni akt, za nepozidano območje v južnem
delu mesta Murska Sobota.
Območje je nepozidano. Predvideni objekti bodo namenjeni izključno stanovanjski gradnji.
Kot ena izmed podlag za izdelavo predmetnega programa priprave so tudi pridobljena priporočila s prve prostorske konference, ki je bila izvedena dne 28. avgusta
2003.
Lokacijski načrt mora zajemati vse sestavine in priloge,
ki so navedena v določilih 73. člena ZUreP-1. Torej mora
vsebovati naslednje: prikaz ureditvenega območja; usmeritev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske,
vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z
obveznostmi priključevanja nanjo; morebitno etapnost in posebne pogoje in zahteve pri izvajanju načrta, če se zanje
pokaže potreba; rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohra-
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njanje naravne in kulturne dediščine, če je na tem območju
evidentirana; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občinski prostorski akt mora vsebovati tudi priloge, ki
so natančno definirane v 73. členu, 44. členu, 24. členu in
139. členu ZUreP-1. Torej bo LN moral vsebovati naslednje
obvezne priloge: povzetek za javnost; izvleček iz strateškega prostorskega akta – to je sedaj še veljaven dolgoročni in
srednjeročni plan občine Murska Sobota; obrazložitev in
utemeljitev; strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve
predmetnega LN in seznam sektorskih aktov in predpisov,
ki so bili pri pripravi LN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se
nanašajo na vsebino predmetnega LN; pridobljene smernice in mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci urejanja prostora; celoten
spis postopka in sprejemanja LN; seznam sprejetih aktov o
zavarovanju in oceno stroškov za izvedbo LN. Obenem je
obvezna priloga tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo s tem, da se le-ta izdela na podlagi
predmetnega LN.
Načrtovalec predmetnega LN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota šest izvodov
akta. Po en izvod sprejetega LN bo predan krajevno pristojni
Upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku za infrastrukturo, okolje
in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.
Obenem je potrebno celoten LN s prilogami predati v
digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični
del v programu AutoCAD (dwg).
3. člen
Okvirno ureditveno območje
Območje lokacijskega načrta zavzema območje južno
od Ulice prekmurske čete in med Kajuhovo in Tomšičevo
ulico v Murski Soboti. Območje je na jugu omejeno s povezovalno potjo.
Območje obdelave vključuje naslednje parcele, ki so
tudi predmet obravnave: 2934/1, 2934/2, 2934/3,
2934/4, 2934/5, 2934/6, 2934/7, 2935/1, 2935/2,
2936/1, 2936/2, 2936/3, 2936/4, 2936/5, 2936/6,
2936/7, 2936/8, 2936/9, 2936/10, 2936/11, 2936/12,
2936/13, 2936/14, 2936/15, 2936/16, 2936/17,
2936/18, 2936/19, 2936/20, 2936/21, 2936/22,
2936/23, 2936/24, 2936/25, 2936/26, 2938, 2940,
vse k. o. Murska Sobota. Lastniki parcel so zasebni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi izdelave
lokacijskega načrta
Pripravljavec lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski
Soboti je Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe,
po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce
urejanja prostora da podajo v roku 30 dni smernice za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1
štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih
nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge
pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti, so:
– Elektro Maribor, PE Murska Sobota, Lendavska
31/A, 9000 Murska Sobota,
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– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage 6,
9000 Murska Sobota,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000
Murska Sobota,
– Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Murska Sobota,
9000 Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota,
– Mestni plinovodi, d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000
Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota, Grajska ul.
1/c, 9000 Murska Sobota,
– Mura JVGP, d.d. Ciril Metodova 34, 9000 Murska
Sobota,
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000
Murska Sobota,
– Direkcija RS za ceste, izpostava Murska Sobota,
Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.
Pripravljavec lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski
Soboti je Mestna občina Murska Sobota in sicer Oddelek
za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe, Murska Sobota, Kardoševa 2.
Pobudnik za izdelavo predmetnega LN je Mestna občina Murska Sobota.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Pripravljavec lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski
Soboti bo najprej izdelal osnutek, po potrebi v več variantah. Šele po potrditvi idejnega osnutka se pripravi gradivo za
pridobitev smernic in obravnave.
Pri izdelavi spremembe zazidalnega načrta je potrebno
upoštevati, obstoječe veljavne občinske prostorske akte, ki
obravnavajo območja v neposredni bližini, to so: odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03, objavljen dne
22. 8. 2003), odlok o zazidalnem načrtu za podaljšek Kajuhove ulice v Murski Soboti Uradni list RS, št. 45/97), odlok
o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 9/00).
Upoštevati je treba vso dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih vodov na tem območju. S podatki razpolaga
upravljavec komunalne infrastrukture – Komunala, Javno
podjetje d.o.o., Murska Sobota.
6. člen
Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta za
območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo
ulico v Murski Soboti, si je izdelovalec dolžan pridobiti na
Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava in izpostava, Murska Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska
Sobota.
7. člen
Roki za pripravo izdelave lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci (po zapisniku) katera je bila izvedena 28. 8.
2003. Pripravljavec izdelave LN takoj po sprejetju programa
priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so
navedeni v 4. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo
svoje smernice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta program priprave in idejne zasnove za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (september 2003)

Uradni list Republike Slovenije
Izdelovalec LN mora biti strokovna organizacija, ki je
registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi
z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izbira izvajalca bo potekala v skladu z zakonom o javnih
naročilih in ga izvede Mestna občina Murska Sobota.
Izdelovalec mora osnutek LN predati Mestni občini Murska Sobota.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni
razgrnitvi osnutka LN, pripravljavec izvede drugo prostorsko
konferenco, na kateri se ugotovi ali so priporočila s prve
prostorske konference upoštevana v pripravljenem osnutku.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi na Mestnem svetu
mestne občine Murska Sobota se osnutek LN javno razgrne
za obdobje 30 dni (oktober, november 2003).
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava
osnutka LN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo
pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in
odgovori na pripombe se pripravijo do prve obravnave na
Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota. Predlog
stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Murska
Sobota in pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor za urbanizem, ki deluje v sklopu Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota.
Izdelava dopolnjenega predloga izdelave lokacijskega
načrta in pridobitev mnenj
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog spremembe lokacijskega načrta. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu, mnenja se morajo
podati najkasneje 30 dni od dneva poziva.
Sprejem dopolnjenega predloga izdelave lokacijskega
načrta – 1. obravnava
Sprejem dopolnjenega predloga LN na Mestnem svetu
mestne občine Murska Sobota – 1. obravnava. Hkrati se
sprejmejo stališča in odgovori na pripombe in pobude iz
javne razgrnitve in javne obravnave. V primeru ponovnih
predlogov korekcij osnutka LN na mestnem svetu, izdelovalec dopolni predlog tako, da upošteva potrjene pripombe
(november 2003).
Sprejetje odloka o izdelavi lokacijskega načrta –
2. obravnava
Na predlog župana Mestni svet mestne občine Murska
Sobota sprejme v 2. obravnavi usklajen dopolnjen predlog
lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med
Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS (december 2003, januar 2004).
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta, zagotovi Mestna občina Murska Sobota iz proračunskih sredstev.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-6/2003
Murska Sobota, dne 8. septembra 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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VSEBINA

Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin

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

UREDBO
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine
za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja
in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01,
81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03,
32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03, 81/03 in 86/03)
se v 1. členu spremeni znesek trošarine za plinsko olje za
ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19 49 (za
1.000 litrov), in znaša za:
2.2. plinsko olje za ogrevanje

9.545 tolarjev.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4108. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja
vojaškega roka

13073

VLADA
4109. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica
4110. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Rakovec
4111. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Božakovo
4112. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Podčetrtek
4113. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
4114. Uredba o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga za goveje meso
4122. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin
4115. Odločba o imenovanju vrhovnega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
4116. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

13073
13075
13075
13075
13075
13076
13083

13076
13076

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2. člen
Proizvajalec in uvoznik plinskega olja iz prejšnjega člena
plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske
izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve
te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-26
Ljubljana, dne 15. septembra 2003.
EVA 2003-1611-0147
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4117. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije

13076

OBČINE
BRASLOVČE
4118. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v
VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in o počitniški rezervaciji
4119. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

13077

13077

MORAVSKE TOPLICE
4120. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice

13079

MURSKA SOBOTA
4121. Program priprave izdelave lokacijskega načrta za
območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in
Tomšičevo ulico v Murski Soboti

13081
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PRAVKAR IZŠLO

Zakon o zemljiški
knjigi
Cena: 260828 broširane izdaje 2150 SIT z DDV
260829 vezane izdaje 2600 SIT z DDV
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· Zakon o zemljiški knjigi
– 260828

broširana izdaja

2150 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 260829

vezana izdaja

2600 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Da
včna š
a
Davčna
šttevilk
vilka
Da
včni za
vezanec
Davčni
zav

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

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

