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Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93,
66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 – ZZ-A, 31/00 – ZP-L in
36/00 – ZPDZC) in prvega odstavka 32. člena zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02)
Vlada Republike Slovenije izdaja
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Leto XIII

Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja v
Zavarovalnici Generali, d.d., Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št.
44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl. US) v zadevi
lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Generali, d.d.,
Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, ki jo zastopa Vlado
Sodin, član uprave je Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za finance, na 47. redni seji dne
13. 11. 2003 izdala naslednjo

ODLOČBO
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Inštituta za narodnostna
vprašanja v javni raziskovalni zavod
1. člen
V odloku o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/92,
65/99, 45/00, 72/01 in 69/02) se v šesti alinei prvega
odstavka 8. člena besedi »zaključni račun» nadomestita z
besedama »letno poročilo«.
2. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Ustanovitelj zagotavlja Inštitutu prostore za izvajanje
dejavnosti.
Inštitut upravlja z osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega odloka.
Inštitut mora s sredstvi ustanovitelja ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.«.
3. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »Ministrstva
za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-14/2001-4
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
EVA 2003-3311-0198
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije ugotavlja:
1. da je na izhodiščni dan (1. 1. 1991) vrednost celotnega kapitala Zavarovalnice Generali, d.d., Ljubljana, Kržičeva 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica) znašala 13,688.447 SIT, od tega nenominirani kapital znaša
8,985.299 SIT oziroma 65,64%, nominirani kapital pa
4,703.148 SIT oziroma 34,36%;
2. da zavarovalnica v času po izhodiščnem dnevu (1. 1.
1991) do 31. 12. 2000 ni izplačevala niti dobička niti nagrad iz dobička;
3. da so v bilancah stanja za leta 1991 do 1994 izkazani posamezni skladi in nerazporejeni dobiček med viri
dolgoročnih sredstev ter nekrita izguba kot postavka v aktivi.
Zavarovalnica je v bilanci stanja na dan 31. 12. 1994 izkazala negativni kapital v višini 2,865.944 SIT kot posledico
prenesene izgube in izgube poslovnega leta, zaradi česar v
celotnem kapitalu zavarovalnice na dan 31. 12. 1994 ni več
nenominiranega kapitala;
4. da v zavarovalnici na dan zadnje spremembe
(31. 12. 2000) ni več nenominiranega kapitala.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da uskladitev
osnovnega kapitala in števila delnic zavarovalnice ni potrebna.

O b r a z l o ž i t e v:
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl.
US; v nadaljnjem besedilu: ZLPZ-1) je uredil način določitve
deleža nenominiranega kapitala v kapitalu zavarovalnic, prenos delnic, izdanih za nenominirani kapital v kapitalu zavarovalnic na Slovensko odškodninsko družbo, d.d., kot skrbnika, način določitve upravičencev do delnic za nenominirani
del kapitala zavarovalnice ob upoštevanju pričakovanih upravičenj po 123. in 123.a členu zakona o temeljih sistema
premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ,
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št. 17/90 in 82/90) in prenos navadnih delnic v last teh
upravičencev (prvi odstavek 1. člena ZLPZ-1). Zavarovalnica v času pravnoorganizacijskega preoblikovanja v delniško
družbo v letu 1990 ni imela pravne podlage za lastninjenje
družbenega kapitala, niti za ovrednotenje deleža družbenega kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice.
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, in po prejemu poročila iz tretjega odstavka
9. člena ZLPZ-1 in morebitnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut), z odločbo:
ugotovi delež nenominiranega kapitala na izhodiščni dan,
vse spremembe tega deleža po izhodiščnem dnevu in usklajeni delež tega kapitala na dan zadnje spremembe (1. točka prvega odstavka 11. člena ZLPZ-1). Iz navedene določbe izhaja, da Vlada Republike Slovenije izda odločbo, s
katero ugotovi, ali v zavarovalnici obstaja nenominirani kapital na dan zadnje spremembe in v kakšnem razmerju, kar
pomeni, da Vlada Republike Slovenije ugotovi dejansko stanje in izda odločbo ne glede na to, ali v neki zavarovalnici
obstaja nenominirani kapital na dan zadnje spremembe.
Inštitut je v skladu z določili 9. člena ZLPZ-1 pripravil
poročilo o ugotovitvi deleža nenominiranega kapitala v Zavarovalnici Generali (v nadaljnjem besedilu: poročilo), ki so ga
Vlada Republike Slovenije, zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., prejele dne 23. 7. 2002. Kopija
tega poročila je bila posredovana Ministrstvu za finance dne
24. 7. 2002, ki skladno z določili prvega odstavka 11. člena
ZLPZ-1 predlaga izdajo te odločbe. Iz navedenega poročila
izhajajo ugotovitve, ki so navedene v izreku te odločbe.
Ugotovitveni celotni kapital na dan 1. 1. 1991 je znašal
13,688.447 SIT, od tega delniški kapital 4,703.148 SIT
oziroma 34,36% in nenominirani kapital 8,985.299 SIT
oziroma 65,64%. Zavarovalnica v obdobju od 1. 1. 1991 do
31. 12. 2000 ni izplačevala niti dobička delničarjem niti
nagrad iz dobička, so pa v bilancah stanja za leta 1991 do
1994 izkazani posamezni skladi in nerazporejeni dobiček
med viri dolgoročnih sredstev ter nekrita izguba kot postavka v aktivi. Ker je zavarovalnica v bilanci stanja na dan
31. 12. 1994 izkazala negativni kapital v višini 2,865.944
SIT kot posledico prenesene izgube in izgube poslovnega
leta, je inštitut ugotovil, da v celotnem kapitalu zavarovalnice
ni več nenominiranega kapitala. Glede na določila sedmega
odstavka 9. člena ZLPZ-1 bi lahko zoper to poročilo zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., v petnajstih dneh od dneva vročitve podali pripombe. Poročilo, ki ga
je skladno z določili ZLPZ-1 pripravil inštitut, ima namreč
status izvedenskega mnenja v smislu 193. člena zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02), zato v primeru pripomb inštitut posamezno poročilo ponovno preizkusi in ustrezno dopolni oziroma
spremeni, če je to potrebno. Niti zavarovalnica niti Slovenska odškodninska družba, d.d., na navedeno poročilo nista
imeli pripomb. Podatki in ugotovitve, ki izhajajo iz poročila,
se opirajo na uradne računovodske izkaze zavarovalnice,
kot so bili posredovani za posamezna leta poslovanja Službi
družbenega knjigovodstva oziroma kasneje Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
nato pa Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, kar
je skladno z določili drugega odstavka 9. člena ZLPZ-1.
Ministrstvo za finance je v postopku ugotavljanja dejanskega
stanja razpisalo narok za ustno obravnavo, ki je bila opravljena dne 16. 4. 2003, na kateri je pooblaščenka zavarovalnice pojasnila, da se s podatki iz poročila inštituta v celoti
strinja. Tudi Slovenska odškodninska družba, d.d., je izjavila, da na predloženo poročilo inštituta nima pripomb, Vlada
Republike Slovenije pa tudi ne dvomi o pravilnosti podatkov,
ki izhajajo iz omenjenega poročila. Ker v celotnem kapitalu

Uradni list Republike Slovenije
zavarovalnice na dan zadnje spremembe ni nenominiranega
kapitala, uskladitev osnovnega kapitala in števila delnic ni
potrebna.
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po
22. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
8/00, 44/00, 81/00 in 42/02) takse prosta.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dopusten upravni spor. Delničarji Zavarovalnice Generali, d.d., Ljubljana,
Zavarovalnica Generali, d.d., Ljubljana, ter Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, lahko izpodbijajo to
odločbo s tožbo po postopku v upravnem sporu. Tožba se
vloži v roku 30 dni od prejema oziroma objave v Uradnem
listu Republike Slovenije na Upravno sodišče Republike Slovenije, Tržaška 68a, Ljubljana, v toliko izvodih, kolikor je
strank v postopku, s priloženim izvirnikom ali prepisom te
odločbe.
Št. 443-12/2002-5
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-1611-0090
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4888.

Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja
Zavarovalnice Maribor, d.d., Maribor

Na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št.
44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl. US) v zadevi
lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Maribor, d.d.,
Cankarjeva 3, Maribor, ki jo zastopa Drago Cotor, predsednik uprave je Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za finance, na 47. redni seji dne 13. 11.
2003 izdala naslednjo

ODLOČBO
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da v Zavarovalnici
Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica) na izhodiščni dan (1. 1. 1991) in na dan
zadnje spremembe (31. 12. 2000) ni nenominiranega kapitala.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da uskladitev
osnovnega kapitala in števila delnic v zavarovalnici ni potrebna.

O b r a z l o ž i t e v:
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl.
US; v nadaljnjem besedilu: ZLPZ-1) je uredil način določitve deleža nenominiranega kapitala v kapitalu zavarovalnic, prenos delnic, izdanih za nenominirani kapital v kapitalu zavarovalnic na Slovensko odškodninsko družbo, d.d.,
kot skrbnika, način določitve upravičencev do delnic za
nenominirani del kapitala zavarovalnice ob upoštevanju pri-

Št. 112

Uradni list Republike Slovenije
čakovanih upravičenj po 123. in 123.a členu zakona o
temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
(Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90) in prenos navadnih
delnic v last teh upravičencev (prvi odstavek 1. člena
ZLPZ-1). Vlada Republike Slovenije na predlog ministra,
pristojnega za finance, in po prejemu poročila iz tretjega
odstavka 9. člena ZLPZ-1 in morebitnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut), z
odločbo: ugotovi delež nenominiranega kapitala na izhodiščni dan, vse spremembe tega deleža po izhodiščnem
dnevu in usklajeni delež tega kapitala na dan zadnje spremembe (1. točka prvega odstavka 11. člena ZLPZ-1). Iz
navedene določbe izhaja, da Vlada Republike Slovenije
izda odločbo, s katero ugotovi, ali v zavarovalnici na izhodiščni dan obstaja nenominirani kapital in v kakšnem razmerju, vse spremembe tega deleža po izhodiščnem dnevu in usklajeni delež tega kapitala na dan zadnje
spremembe, kar pomeni, da Vlada Republike Slovenije
ugotovi dejansko stanje in izda odločbo ne glede na to, ali
v neki zavarovalnici obstaja nenominirani kapital.
Inštitut je v skladu z določili 9. člena ZLPZ-1 pripravil
poročilo o ugotovitvi deleža nenominiranega kapitala v Zavarovalnici Maribor (v nadaljnjem besedilu: poročilo), ki so ga
Vlada Republike Slovenije, zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., prejeli dne 23. 7. 2002. Kopija
tega poročila je bila posredovana Ministrstvu za finance dne
24. 7. 2002, ki skladno z določili prvega odstavka 11. člena
ZLPZ-1 predlaga izdajo te odločbe. Iz navedenega poročila
izhajajo ugotovitve, ki so navedene v izreku te odločbe.
Glede na določila sedmega odstavka 9. člena ZLPZ-1 bi
lahko zoper to poročilo zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., v petnajstih dneh od dneva vročitve
podali pripombe. Poročilo, ki ga je skladno z določili
ZLPZ-1 pripravil inštitut, ima status izvedenskega mnenja v
smislu 193. člena zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), zato v primeru
pripomb inštitut posamezno poročilo ponovno preizkusi in
ustrezno dopolni oziroma spremeni, če je to potrebno. Zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., na
navedeno poročilo nista imeli pripomb. Podatki in ugotovitve, ki izhajajo iz poročila, se opirajo na uradne računovodske izkaze zavarovalnice, kot so bili posredovani za posamezna leta poslovanja Službi družbenega knjigovodstva
oziroma kasneje Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, nato pa Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, kar je skladno z določili drugega odstavka 9. člena ZLPZ-1. Ministrstvo za finance je v
postopku ugotavljanja dejanskega stanja razpisalo narok za
ustno obravnavo, ki je bila opravljena dne 16. 4. 2003, na
kateri je pooblaščenec zavarovalnice pojasnil, da se s podatki iz poročila inštituta v celoti strinja. Tudi Slovenska
odškodninska družba, d.d., je izjavila, da na predloženo
poročilo inštituta nima pripomb, Vlada Republike Slovenije
pa tudi ne dvomi v pravilnost podatkov, ki izhajajo iz omenjenih poročil. Ker v celotnem kapitalu zavarovalnice na izhodiščni dan ni bilo nenominiranega kapitala, niti na dan zadnje
spremembe nenominiranega kapitala ni bilo, uskladitev
osnovnega kapitala in števila delnic ni potrebna.
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po
22. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
8/00, 44/00, 81/00 in 42/02) takse prosta.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dopusten upravni spor. Delničarji Zavarovalnice Maribor, d.d., Maribor, Za-
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varovalnica Maribor, d.d., Maribor, ter Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, lahko izpodbijajo to odločbo s tožbo po postopku v upravnem sporu. Tožba se vloži v
roku 30 dni od prejema oziroma objave v Uradnem listu
Republike Slovenije na Upravno sodišče Republike Slovenije, Oddelek v Mariboru, Vita Kraigherja 5, Maribor, v toliko
izvodih, kolikor je strank v postopku, s priloženim izvirnikom
ali prepisom te odločbe.
Št. 443-12/2002-7
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-1611-0090
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4889.

Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja
Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto

Na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št.
44/02, 70/02 – sklep US in 16/03 – odl. US) v zadevi
lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo
mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, ki jo zastopa mag.
Adolf Zupan, predsednik uprave je Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za finance, na 47. redni
seji dne 13. 11. 2003 izdala naslednjo

ODLOČBO
Vlada Republike Slovenije ugotavlja:
1. da je na izhodiščni dan (1. 1. 1991) vrednost celotnega kapitala Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova 5, Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica)
znašala 46,845.563 SIT, od tega nenominirani kapital
28,385.563 SIT oziroma 60,59%, nominirani kapital pa
18,460.000 SIT oziroma 39,41%;
2. da je bila v času po izhodiščnem dnevu (1. 1. 1991)
na podlagi sklepov skupščine zavarovalnice izplačana udeležba na dobičku (dividende) delničarjem nominiranega kapitala, zaradi česar so po izplačilih dividend nastale spremembe na deležu nenominiranega kapitala, in sicer:
– po izplačilu dividend v letu 1992 znaša delež 63,74%,
– po izplačilu dividend v letu 1993 znaša delež
66,71%,
– po izplačilu dividend v letu 1994 znaša delež
70,70%,
– po izplačilu dividend v letu 1995 znaša delež
76,50%;
3. da je zavarovalnica v bilanci stanja na dan 31. 12.
1996 izkazala negativni kapital v višini 2.353,665.056 SIT
kot posledica ugotovljene izgube poslovnega leta, zaradi
česar v celotnem kapitalu zavarovalnice na dan 31. 12.
1996 ni več nenominiranega kapitala;
4. da v zavarovalnici na dan zadnje spremembe
(31. 12. 2000) ni več nenominiranega kapitala.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da uskladitev
osnovnega kapitala in števila delnic zavarovalnice ni potrebna.
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O b r a z l o ž i t e v:

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl.
US; v nadaljnjem besedilu: ZLPZ-1) je uredil način določitve
deleža nenominiranega kapitala v kapitalu zavarovalnic, prenos delnic, izdanih za nenominirani kapital v kapitalu zavarovalnic na Slovensko odškodninsko družbo, d.d., kot skrbnika, način določitve upravičencev do delnic za nenominirani
del kapitala zavarovalnice ob upoštevanju pričakovanih upravičenj po 123. in 123.a členu zakona o temeljih sistema
premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ,
št. 17/90 in 82/90) in prenos navadnih delnic v last teh
upravičencev (prvi odstavek 1. člena ZLPZ-1). Zavarovalnica v času pravnoorganizacijskega preoblikovanja v delniško
družbo v letu 1990 ni imela pravne podlage za lastninjenje
družbenega kapitala, niti za ovrednotenje deleža družbenega kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice, prav tako ne
za določitev deležev, ki bi pripadli osebam, ki so v letu 1990
vplačale zavarovalne premije.
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, in po prejemu poročila iz tretjega odstavka
9. člena ZLPZ-1 in morebitnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut), z odločbo:
ugotovi delež nenominiranega kapitala na izhodiščni dan,
vse spremembe tega deleža po izhodiščnem dnevu in usklajeni delež tega kapitala na dan zadnje spremembe; ugotovi vrednost celotnega kapitala zavarovalnice na dan zadnje spremembe; odloči, ali se osnovni kapital zavarovalnice
uskladi na podlagi 7. oziroma 8. člena ZPLZ-1; v skladu s
7. oziroma 8. členom ZPLZ-1 ugotovi znesek usklajenega
osnovnega kapitala, število delnic in nominalno vrednost
delnic, na katerega je razdeljen, število novih delnic, ki se
izdajo za nenominirani kapital, ter število delnic, ki pripadajo
znanim delničarjem (prvi odstavek 11. člena ZLPZ-1). Iz
navedene določbe izhaja, da Vlada Republike Slovenije izda
odločbo, s katero ugotovi, ali v zavarovalnici obstaja nenominirani kapital in v kakšnem razmerju, kar pomeni, da Vlada Republike Slovenije ugotovi dejansko stanje in izda odločbo ne glede na to, ali v neki zavarovalnici obstaja
nenominirani kapital.
Inštitut je v skladu z določili 9. člena ZLPZ-1 pripravil
poročilo o ugotovitvi deleža nenominiranega kapitala v Zavarovalnici Tilia (v nadaljnjem besedilu: poročilo), ki so ga
Vlada Republike Slovenije, zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., prejeli dne 23. 7. 2002. Kopija
tega poročila je bila posredovana Ministrstvu za finance dne
24. 7. 2002, ki skladno z določili prvega odstavka 11. člena
ZLPZ-1 predlaga izdajo te odločbe. Iz navedenega poročila
izhajajo ugotovitve, ki so navedene v izreku te odločbe.
Glede na določila sedmega odstavka 9. člena ZLPZ-1 bi
lahko zoper to poročilo zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., v petnajstih dneh od dneva vročitve
podali pripombe. Poročilo, ki ga je skladno z določili
ZLPZ-1 pripravil inštitut, ima status izvedenskega mnenja v
smislu 193. člena zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), zato v primeru
pripomb inštitut posamezno poročilo ponovno preizkusi in
ustrezno dopolni oziroma spremeni, če je to potrebno. Zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., na
navedeno poročilo nista imeli pripomb. Podatki in ugotovitve, ki izhajajo iz poročila, se opirajo na uradne računovodske izkaze zavarovalnice, kot so bili posredovani za posamezna leta poslovanja Službi družbenega knjigovodstva
oziroma kasneje Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, nato pa Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, kar je skladno z določili druge-
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ga odstavka 9. člena ZLPZ-1. Ministrstvo za finance je v
postopku ugotavljanja dejanskega stanja razpisalo narok za
ustno obravnavo, ki je bila opravljena dne 16. 4. 2003, na
kateri je pooblaščenec zavarovalnice pojasnil, da se s podatki iz poročila inštituta v celoti strinja. Tudi Slovenska
odškodninska družba, d.d., je izjavila, da na predloženo
poročilo inštituta nima pripomb, Vlada Republike Slovenije
pa tudi ne dvomi v pravilnost podatkov, ki izhajajo iz omenjenih poročil. Ker v celotnem kapitalu zavarovalnice na dan
zadnje spremembe ni nenominiranega kapitala, uskladitev
osnovnega kapitala in števila delnic ni potrebna.
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po
22. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 8/00,
44/00, 81/00 in 42/02) takse prosta.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dopusten upravni spor. Delničarji Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto,
Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto, ter Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, lahko izpodbijajo to odločbo s tožbo po postopku v upravnem sporu. Tožba se vloži v
roku 30 dni od prejema oziroma objave v Uradnem listu
Republike Slovenije na Upravno sodišče Republike Slovenije, Tržaška 68a, Ljubljana, v toliko izvodih, kolikor je strank
v postopku, s priloženim izvirnikom ali prepisom te odločbe.
Št. 443-12/2002-6
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-1611-0092
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

4890.

Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja
Zavarovalnice Adriatic, d.d., Koper

Na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št.
44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl. US) v zadevi
lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Adriatic, d.d.,
Ljubljanska 3a, Koper, ki jo zastopa Dušan Novak, predsednik uprave, in Milena Georgievski, članica uprave, je Vlada
Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za finance, na 47. redni seji dne 13. 11. 2003 izdala naslednjo

ODLOČBO
Vlada Republike Slovenije ugotavlja:
1. da je na izhodiščni dan (1. 1. 1991) vrednost celotnega kapitala Zavarovalnice Adriatic, d.d., Koper, Ljubljanska 3a, Koper (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica) znašala 40,231.635 SIT, od tega nenominirani kapital
10,390.903 SIT oziroma 25,83%, nominirani kapital pa
29,840.732 SIT oziroma 74,17%;
2. da je bila v času po izhodiščnem dnevu (1. 1. 1991)
na podlagi sklepov skupščine zavarovalnice izplačana udeležba na dobičku (dividende) delničarjem nominiranega kapitala, opravljeno pa je bilo tudi povečanje delniškega kapitala z vložki znanih delničarjev, zaradi česar so nastale
spremembe na deležu nenominiranega kapitala, in sicer:
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– po izplačilu dividend v letu 1992 znaša delež
26,35%,
– po izplačilu dividend v letu 1993 znaša delež
26,59%;
3. da je zavarovalnica v bilanci stanja na dan 31. 12.
1994 izkazala negativni kapital v višini 266,461.949 SIT,
kot posledica ugotovljene izgube poslovnega leta, zaradi
česar v celotnem kapitalu zavarovalnice na dan 31. 12.
1994 ni več nenominiranega kapitala;
4. da v zavarovalnici na dan zadnje spremembe
(31. 12. 2000) ni več nenominiranega kapitala.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da uskladitev
osnovnega kapitala in števila delnic zavarovalnice ni potrebna.

O b r a z l o ž i t e v:
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 – sklep US in 16/03 – odl.
US; v nadaljnjem besedilu: ZLPZ-1) je uredil način določitve
deleža nenominiranega kapitala v kapitalu zavarovalnic, prenos delnic, izdanih za nenominirani kapital v kapitalu zavarovalnic na Slovensko odškodninsko družbo, d.d., kot skrbnika, način določitve upravičencev do delnic za nenominirani
del kapitala zavarovalnice ob upoštevanju pričakovanih upravičenj po 123. in 123.a členu zakona o temeljih sistema
premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ,
št. 17/90 in 82/90) in prenos navadnih delnic v last teh
upravičencev (prvi odstavek 1. člena ZLPZ-1). Zavarovalnica v času pravnoorganizacijskega preoblikovanja v delniško
družbo v letu 1990 ni imela pravne podlage za lastninjenje
družbenega kapitala, niti za ovrednotenje deleža družbenega kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice, prav tako ne
za določitev deležev, ki bi pripadli osebam, ki so v letu 1990
vplačale zavarovalne premije.
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, in po prejemu poročila iz tretjega odstavka
9. člena ZLPZ-1 in morebitnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut), z odločbo:
ugotovi delež nenominiranega kapitala na izhodiščni dan,
vse spremembe tega deleža po izhodiščnem dnevu in usklajeni delež tega kapitala na dan zadnje spremembe; ugotovi vrednost celotnega kapitala zavarovalnice na dan zadnje spremembe; odloči, ali se osnovni kapital zavarovalnice
uskladi na podlagi 7. oziroma 8. člena ZLPZ-1; v skladu s
7. oziroma 8. členom ZLPZ-1 ugotovi znesek usklajenega
osnovnega kapitala, število delnic in nominalno vrednost
delnic, na katerega je razdeljen, število novih delnic, ki se
izdajo za nenominirani kapital, ter število delnic, ki pripadajo
znanim delničarjem (prvi odstavek 11. člena ZLPZ-1). Iz
navedene določbe izhaja, da Vlada Republike Slovenije izda
odločbo, s katero ugotovi, ali v zavarovalnici obstaja nenominirani kapital in v kakšnem razmerju, kar pomeni, da Vlada Republike Slovenije ugotovi dejansko stanje in izda odločbo ne glede na to, ali v neki zavarovalnici obstaja
nenominirani kapital.
Inštitut je v skladu z določili 9. člena ZLPZ-1 pripravil
poročilo o ugotovitvi deleža nenominiranega kapitala v Zavarovalnici Adriatic (v nadaljnjem besedilu: poročilo), ki so ga
Vlada Republike Slovenije, zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., prejeli dne 23. 7. 2002. Kopija
tega poročila je bila posredovana Ministrstvu za finance dne
24. 7. 2002, ki skladno z določili prvega odstavka 11. člena
ZLPZ-1 predlaga izdajo te odločbe. Iz navedenega poročila
izhajajo ugotovitve, ki so navedene v izreku te odločbe. Iz
poročila inštituta, na katerega Vlada Republike Slovenije
opira svojo dokazno oceno, izhaja, da je uskladitev neno-
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miniranega kapitala zaradi povečanja delniškega kapitala z
vložki opravljena po stanju na dan zadnje bilance stanja
zavarovalnice pred sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala (31. 12. 1994), ker so v vrednosti delniškega
kapitala izkazana tudi vplačila vložkov, ki na ta dan še niso
bila vpisana v sodni register kot povečanje osnovnega kapitala, zaradi česar je inštitut prilagojeni celotni kapital zmanjšal za znesek povečanja osnovnega kapitala. Po odštetju
vložkov, ki še niso bili vpisani v sodni register, je zavarovalnica po stanju na dan 31. 12. 1994 imela negativni kapital.
Zaradi tega je izračunani usklajeni delež nenominiranega
kapitala po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni
register v letu 1995 negativen, kar pomeni, da nenominiranega kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice ni več. Glede na določila sedmega odstavka 9. člena ZLPZ-1 bi lahko
zoper navedeno poročilo inštituta zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d., v petnajstih dneh od dneva
vročitve podali pripombe. Poročilo, ki ga je skladno z določili ZLPZ-1 pripravil inštitut, ima status izvedenskega mnenja v smislu 193. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), zato v
primeru pripomb inštitut posamezno poročilo ponovno preizkusi in ustrezno dopolni oziroma spremeni, če je to potrebno. Zavarovalnica in Slovenska odškodninska družba, d.d.,
na navedeno poročilo nista imeli pripomb. Podatki in ugotovitve, ki izhajajo iz poročila, se opirajo na uradne računovodske izkaze zavarovalnice, kot so bili posredovani za posamezna leta poslovanja Službi družbenega knjigovodstva
oziroma kasneje Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, nato pa Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, kar je skladno z določili drugega odstavka 9. člena ZLPZ-1. Ministrstvo za finance je v
postopku ugotavljanja dejanskega stanja razpisalo narok za
ustno obravnavo, ki je bila opravljena dne 16. 4. 2003, na
kateri je pooblaščenec zavarovalnice pojasnil, da se s podatki iz poročila inštituta v celoti strinja. Tudi Slovenska
odškodninska družba, d.d., je izjavila, da na predloženo
poročilo inštituta nima pripomb, Vlada Republike Slovenije
pa tudi ne dvomi v pravilnost podatkov, ki izhajajo iz omenjenega poročila. Ker v celotnem kapitalu zavarovalnice na dan
zadnje spremembe ni nenominiranega kapitala, uskladitev
osnovnega kapitala in števila delnic ni potrebna.
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po
22. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 8/00,
44/00, 81/00 in 42/02) takse prosta.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dopusten upravni spor. Delničarji Zavarovalnice Adriatic, d.d., Koper, Zavarovalnica Adriatic, d.d., Koper, ter Slovenska odškodninska
družba, d.d., Ljubljana lahko izpodbijajo to odločbo s tožbo
po postopku v upravnem sporu. Tožba se vloži v roku 30 dni
od prejema oziroma objave v Uradnem listu Republike Slovenije na Upravno sodišče Republike Slovenije, Oddelek v
Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica, v toliko izvodih,
kolikor je strank v postopku, s priloženim izvirnikom ali prepisom te odločbe.
Št. 443-12/2002-4
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-1611-0089
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
4891.

Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega
lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo
visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do
Vučje vasi
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III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-27-7/00
Ljubljana, dne 7. novembra 2003.
EVA 2003-2511-0198

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in
58/03 – ZZK-1) minister za okolje, prostor in energijo
sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga državnega
lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo
visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena
do Vučje vasi
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno
razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od
Cvena do Vučje vasi (v nadaljnjem besedilu: predlog državnega lokacijskega načrta), ki ga je izdelalo podjetje
ZEU d.o.o., Murska Sobota, novembra 2003, št. projekta
LN/MS – 26/03, vključno s Poročilom o vplivih na okolje
za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov, desni breg
Mure na odseku Cven – Vučja vas od km 8+587,13 do km
20+976,00 (Aquarius d.o.o., maj 2003) in ostalimi strokovnimi podlagami.
II
Javne razgrnitve bodo potekale v času od 24. 11. do
23. 12. 2003:
– na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu
RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana;
– v prostorih Občine Križevci, Križevci 11, Križevci pri
Ljutomeru;
– v prostorih Zadružnega doma v Cvenu (Občina Ljutomer);
– v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Oddelek
za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe, III. vhod, 2. nadstropje, Kardoševa 2, Murska Sobota;
– v prostorih Občine Radenci, Radgonska cesta 9,
Radenci;
– v prostorih Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti
8, Veržej.
Javne obravnave bodo potekale:
– dne 10. 12. 2003 ob 16. uri v Kulturnem domu v
Križevcih in ob 18.30 v Kulturnem domu v Veržeju, Ulica
bratstva in enotnosti 8, Veržej ter
– dne 11. 12. 2003 ob 15.30 v KS Cven – v prostorih
Zadružnega doma v Cvenu; ob 17. uri v KS Krog – v prostorih Vaško kulturnega doma, Trubarjeva 25, Krog; in ob
19. uri v sejni sobi KS Radenci, Zdraviliško naselje Radenci.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in
posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno
ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot
zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov info.urspp@gov.si (v rubriko zadeva navesti
ključne besede »LN Mura: Cven – Vučja vas«) do konca
javne razgrnitve.

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

4892.

Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo plinovoda
M2 na odseku Rogatec – Rogaška Slatina

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in
58/03 – ZZK-1) minister za okolje, prostor in energijo
sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga državnega
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo plinovoda
M2 na odseku Rogatec – Rogaška Slatina
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec – Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: predlog lokacijskega načrta), ki ga je izdelalo
podjetje ZUM d.o.o. Maribor, št. naloge 655/2002 v oktobru 2003, vključno s Poročilom o vplivih na okolje (IBE
d.d., št. projekta P4M2.REK-B114/104A, julij 2003) in strokovnimi podlagami.
II
Javna razgrnitev bo potekala na Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Občine Rogatec, Ceste 11,
Rogatec in v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, Rogaška Slatina v času od 21. 11. 2003 do 21. 12.
2003.
Javni obravnavi bosta potekali 27. 11. 2003 s pričetkom ob 16.30 v sejni sobi Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina in s pričetkom ob 19. uri
dvorani graščine Strmol, Pot k ribniku 3, Rogatec.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge
vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni
obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve, ali posreduje na elektronski naslov
info.urspp@gov.si (v rubriko zadeva navesti ključne besede
»plinovod M2 na odseku Rogatec – Rogaška Slatina«) do
konca javne razgrnitve.
III
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika
izdelave lokacijskega načrta.

Št. 112
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IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-25-1/2003
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
EVA 2003-2511-0196
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

4893.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Bloke (2003–2012)

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Bloke
(2003–2012)
1
Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bloke z obdobjem veljavnosti
od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012, ki ga je izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, Cerknica. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerknica.

4894.

Št. 322-01-05-10/01/2
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0288

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vače (2003–2012)

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Vače
(2003–2012)
1
Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vače z obdobjem veljavnosti
od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012, ki ga je izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Litija, Litijska cesta 20, Litija. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Litija.
4
V času javne razgrnitve bo v prostorih Gasilskega doma na Vačah organizirana javna obravnava. Datum javne
obravnave bo v istih prostorih ter na kraju javne razgrnitve
objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-8/2001/2
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0290
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4
Kraj in datum javne obravnave bosta na kraju javne
razgrnitve objavljena naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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4895.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Gorica

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka spremembe
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Gorica

Stran
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1
Javno se razgrne osnutek spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica (Uradni
list RS št. 61/99), ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gorica, Vipavska cesta 57, Nova Gorica. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gorica.
4
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-1-11/91
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0289
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4896.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ruše
(2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010), št.
12-06/01 z dne 3. decembra 2001, ki ga je izdelal Zavod
za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Ruše, ki meri 6.933 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Maribor in Ruše, oziroma v katastrskih občinah Tabor,
Studenci, Limbuš, Laznica, Bistrica pri Limbušu, Bistrica pri
Rušah, Ruše, Lobnica, Zgornji Vrhov Dol, Hrastje, Pekre,
Zgornje Radvanje, Spodnje Radvanje, Razvanje, Spodnji
Vrhov Dol in Ob železnici.
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3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ruše je z dnem 1. januarja
2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.336,12 ha, od katere je:
– 3.041,67 ha večnamenskih gozdov in 294,45 ha
gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
– 2.151,89 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb,
344,29 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 809,65
ha državnih gozdov in 30,29 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 355,3 m3/ha, od tega 177,5 m3/ha
iglavcev in 177,8 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 8,76 m3/ha, od tega
4,06 m3/ha iglavcev in 4,70 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Ruše (2001–2010) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov
v gozdnogospodarski enoti Ruše, določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.607,99 ha,
– ekološke funkcije na površini 392,6 ha in
– socialne funkcije na površini 394,15 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Ruše (2001–2010) določeni cilji gospodarjenja z gozdom
in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ruše za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 187.136 m3, od tega
100.572 m3 iglavcev in 86.564 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 298,12 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 68,82 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo s 7.200
količki ali tulci in s premazom na površini 4,81 ha, zaščita
pred boleznimi in žuželkami v obsegu 130 delovnih dni in
zaščita pred požari v obsegu 21 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali z vzdrževanjem
travinj v obsegu 10 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 2 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 22,5 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Ruše (2001–2010) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ruše
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Mari-
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bor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Ruše, Falska cesta 126, Ruše, in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-3/01/7
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2002-2311-0173
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4897.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Remšnik (2002–
2011)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Remšnik
(2002–2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Remšnik (2002–2011), št.
12-16/02 z dne 14. marca 2002, ki ga je izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Remšnik, ki meri 4.642
ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v
občinah Podvelka in Radlje ob Dravi, oziroma v katastrskih
občinah Radelca, Vas, Remšnik, Brezni vrh, Zgornja Kapla,
Javnik, Brezno in Kozji vrh.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Remšnik je z dnem 1.
januarja 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.382,63 ha, od katere je 2.803,23 ha
zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 26,05 ha zasebnih
gozdov v lasti pravnih oseb in 553,35 ha državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 353,6 m3/ha, od tega 283,0 m3/ha
iglavcev in 70,6 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 9,97 m3/ha, od tega 7,77 m3/ha
iglavcev in 2,20 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Remšnik (2002–2011) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega ob-
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močja Maribor (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov
v gozdnogospodarski enoti Remšnik, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.092,63 ha,
– ekološke funkcije na površini 359,23 ha in
– socialne funkcije na površini 368,25 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Remšnik (2002–2011) določeni cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Remšnik za
obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 193.047 m3, od tega
168.183 m3 iglavcev in 24.864 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 621,71 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 57,89 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 241,06 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo z
20.983 količki ali tulci, zaščita pred žuželkami v obsegu 89
delovnih dni, zaščita pred boleznimi v obsegu 32 delovnih
dni in zaščita pred požari v obsegu 28 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali z vzdrževanjem
grmišč na površini 2,8 ha, vzdrževanjem travinj na površini
32,53 ha ter postavitvijo valilnic in opravljanjem drugih podobnih del v obsegu 6,2 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 6,25 km,
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak v dolžini
6,45 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Remšnik (2002–2011) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Remšnik v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2011
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Remšnik (2002–2011).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Remšnik (2002–2011) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Podvelka, Podvelka 1, Podvelka,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Remšnik (2002–2011).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 322-01-12-4/01/7
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2002-2311-0180
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4898.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Destrnik (2002–
2011)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Destrnik
(2002–2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Destrnik (2002–2011), št.
12-34/02 z dne 11. marca 2002, ki ga je izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Destrnik, ki meri
13.802,77 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Maribor, v občinah Destrnik, Videm pri Ptuju, Markovci,
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas in Ptuj,
oziroma v katastrskih občinah Hvaletinci, Vitomarci, Drbetinci, Trnovska vas, Biš, Bišečki vrh, Trnovski vrh, Ločki vrh,
Ločič, Svetinci, Desenci, Levanjci, Dolič, Destrnik, Vintarovci, Jiršovci, Krčevina pri Vurbergu, Grajenščak, Drstelja,
Janežovci, Janežovski vrh, Zgornji Velovlek, Spodnji Velovlek, Slomi, Podvinci, Pacinje, Kicar, Rogoznica, Nova vas
pri Ptuju, Mestni vrh, Grajena, Krčevina pri Ptuju, Brstje,
Spuhlja, Nova vas pri Markovcih, Markovci in Zabovci.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Destrnik je z dnem 1. januarja 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.303,51 ha, od katere je:
– 3.032,78 ha večnamenskih gozdov, 259,90 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski
ukrepi dovoljeni, in 10,83 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
– 2.725,91 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb,
24,42 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb in 553,18 ha
državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 272,5 m3/ha, od tega 55,4 m3/ha
iglavcev in 217,1 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 72,77 m3/ha, od tega
13,66 m3/ha iglavcev in 59,11 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Destrnik (2002–2011) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov,
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analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov
v gozdnogospodarski enoti Destrnik, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– ekološke funkcije na površini 538,92 ha in
– socialne funkcije na površini 77,84 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Destrnik (2002–2011) določeni cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Destrnik za
obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 151.516 m3, od tega
29.567 m3 iglavcev in 121.949 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 334,27 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 83,36 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo s 5.712
količki ali tulci, zaščita pred žuželkami v obsegu 62 delovnih
dni, zaščita pred boleznimi v obsegu 22 delovnih dni in
zaščita pred požari v obsegu 19 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali z vzdrževanjem
grmišč na površini 1,75 ha, vzdrževanjem vodnih površin v
obsegu 15 delovnih dni ter postavitvijo valilnic in opravljanjem drugih podobnih del v obsegu 5 delovnih dni.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Destrnik (2002–2011) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Destrnik v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2011
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Destrnik (2002–2011).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Destrnik (2002–2011) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Ptuj, Zoisova pot 5, Ptuj, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Destrnik (2002–2011).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-6/01/7
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2002-2311-0182
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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4899.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek
(2000–2009)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek
(2000–2009)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski
načrt gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek (2000–
2009), št. 12-05/00 z dne 3. decembra 2001, ki ga je
izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Vurberg-Duplek, ki meri
3.964,09 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Maribor, v Občini Duplek, oziroma v katastrskih občinah
Zgornji Duplek, Spodnji Duplek, Završka vas, Zimica, Jablance, Zgornja Korena, Spodnja Korena, Žikarce, Ciglence, Dvorjane in Vurberg.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Vurberg-Duplek je z dnem
1. januarja 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 1.370,47 ha, od katere je:
– 900,41 ha večnamenskih gozdov, 459,42 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski
ukrepi dovoljeni, in 10,64 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
– 897,16 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 3,43
ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb in 469,88 ha državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 265,4 m3/ha, od tega 46,5 m3/ha
iglavcev in 218,9 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 8,14 m3/ha, od tega 1,46
m3/ha iglavcev in 6,68 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Vurberg-Duplek (2000–2009) je ob upoštevanju
usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti
razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vurberg-Duplek,
določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 553,88 ha,
– ekološke funkcije na površini 452,84 ha in
– socialne funkcije na površini 10,65 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Vurberg-Duplek (2000–2009) določeni cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vurberg-Duplek
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za obdobje od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2009
določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 57.160 m3, od tega
10.679 m3 iglavcev in 46.481 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 265,3 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 40,76 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo s 13.674
količki ali tulci in v obsegu 220 delovnih dni, zaščita pred
boleznimi in žuželkami v obsegu 185 delovnih dni, zaščita
pred požari v obsegu 40 delovnih dni ter ostalo varstvo v
obsegu 142 delovnih dni,
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak v dolžini 3 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Vurberg-Duplek (2000–2009) so določeni ukrepi in
načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vurberg-Duplek v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do
31. decembra 2009 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in
ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek (2000–2009).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek (2000–2009) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Lenart, Kraigherjeva 19b,
Lenart, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek
(2000–2009).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-6/00/6
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2000-2311-0278
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4900.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011)

Stran
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1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011), št.
12-19/02 z dne 19. aprila 2001, ki ga je izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Boč, ki meri 4.161,69 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v Občini Slovenska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Dežno, Jelovec, Poljčane, Studenice, Hrastovec in Stari grad.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Boč je z dnem 1. januarja
2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 2.736,40 ha, od katere je:
– 1.101,51 ha večnamenskih gozdov, 1.614,41 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski
ukrepi dovoljeni, in 20,48 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
– 1.933,59 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb,
21,41 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb in 781,40 ha
državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 288,3 m3/ha, od tega 31,5 m3/ha
iglavcev in 256,8 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 8,28 m3/ha, od tega
1,05 m3/ha iglavcev in 7,23 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Boč (2002–2011) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov
v gozdnogospodarski enoti Boč, določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.133,52 ha,
– ekološke funkcije na površini 249,85 ha in
– socialne funkcije na površini 64,02 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Boč (2002–2011) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Boč za obdobje
od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 123.817 m3, od tega
15.253 m3 iglavcev in 108.564 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 386,85 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 82 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo s
17.700 količki ali tulci, zaščita pred boleznimi in žuželkami
v obsegu 46 delovnih dni in zaščita pred požari v obsegu
16 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali z vzdrževanjem
grmišč na površini 1,6 ha, vzdrževanjem travinj na površini
41,0 ha ter postavitvijo valilnic in opravljanjem drugih podobnih del v obsegu 120 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 5,85 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Boč (2002–2011) so določeni ukrepi in načini nji-
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hove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Boč
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2011 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor,
Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega
bataljona 5, Slovenska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana,
kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Boč (2002–2011).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-5/01/7
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2002-2311-0181
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4901.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–
2011)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Iška-Otave
(2002–2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011), št.
05-33/02 z dne 3. aprila 2003, ki ga je izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Iška-Otave, ki meri
5.074,15 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Postojna, v občinah Cerknica in Bloke, oziroma v katastrskih občinah Jeršice, Osredek, Ravne pri Žilcah, Štrukljeva
vas, Žilce, Otave, Kožljek, Kranjče, Cajnarje, Kremenca in
Zales.

Št. 112
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3. člen
V gozdnogospodarski enoti Iška-Otave je z dnem 1.
januarja 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.799,54 ha, od katere je:
– 3.672,86 ha večnamenskih gozdov in 126,68 ha
gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
– 3.469,06 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in
330,48 ha državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 226,7 m3/ha, od tega 153,4 m3/ha
iglavcev in 73,3 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 5,16 m3/ha, od tega
3,15 m3/ha iglavcev in 2,01 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Iška-Otave (2002–2011) je ob upoštevanju usmeritev
iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja
gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Iška-Otave, določeno, da
so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način
gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.140,91 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.041,34 ha in
– socialne funkcije na površini 227,16 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Iška-Otave (2002–2011) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Iška-Otave za
obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 99.907 m3, od tega
66.260 m3 iglavcev in 33.647 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 545,11 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 39,62 ha,
– zaščita pred divjadjo s premazom na površini 9,68 ha
in v obsegu 14 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali z vzdrževanjem
travinj na površini 7,4 ha,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 7 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Iška-Otave (2002–2011) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Iška-Otave v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2011 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Iška-Otave (2002–2011).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, Cerkni-
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ca, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija
v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-7/01/6
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0107
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4902.

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov
državnega proračuna

Na podlagi petega odstavka 11. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o programski klasifikaciji izdatkov državnega
proračuna
1. člen
Ta pravilnik določa programsko klasifikacijo izdatkov
državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: programska
klasifikacija).
2. člen
Izdatki državnega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna se v skladu s
programsko klasifikacijo razvrščajo v:
1. področja proračunske porabe,
2. glavne programe in
3. podprograme.
Področja proračunske porabe in glavni programi so
določeni v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
Podprogrami se določijo v postopku priprave predloga
proračuna, predloga rebalansa proračuna ali predloga sprememb proračuna.
3. člen
Programska klasifikacija se uporablja pri pripravi predloga državnega proračuna in finančnih načrtov neposrednih
uporabnikov državnega proračuna ter pri njihovem izvrševanju.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o funkcionalno-programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 43/00).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 74745/03
Ljubljana, dne 24. septembra 2003.
EVA 2003-1611-0166
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti
1002 Varstvo brezposelnih
1003 Aktivna politika zaposlovanja
11
1101
1102
1103
1104
1105

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
Program reforme kmetijstva in živilstva
Splošne storitve v kmetijstvu
Gozdarstvo
Ribištvo

Področje porabe, glavni program:

12

01
POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

1201

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN
Urejanje sistema na področju pridobivanja in
distribucije energetskih surovin
Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in
distribucije električne energije
Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in
distribucije jedrske energije
Urejanje in nadzor na področju predelave in
distribucije nafte in zemeljskega plina
Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje
tudi premogovništvo)
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije

Priloga
Področja porabe in glavni programi

1202

02
0201
0202
0203
0204
0205

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
Urejanje na področju fiskalne politike
Fiskalni nadzor (Računsko sodišče)
Davčna in carinska administracija
Privatizacija in nadzor

03
0301
0302
0303

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Zunanje zadeve in konzularne storitve
Mednarodno sodelovanje in udeležba
Mednarodna pomoč

1206

04
0401
0402
0403
0404
0405

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Kadrovska uprava
Informatizacija uprave
Druge skupne administrativne službe
Upravne službe na lokalnem nivoju
Vzpostavitev južne meje

1301
1302
1303
1304
1305
1306

05
0501
0502
0503
0504

ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja
Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Programi v podporo znanosti
Tehnološki razvoj

06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacija vladne in lokalne ravni
0602 Splošni transferi občinam
07
0701
0702
0703

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Splošne in skupne funkcije
Vojaška obramba in nacionalna varnost
Civilna zaščita in protipožarna varnost

08
0801
0802
0803
0804

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Notranje zadeve
Policijska in kriminalistična dejavnost
Obveščevalno varnostna dejavnost
Vzpostavitev južne meje

1203
1204
1205

13

14
1401
1402
1403
1404

GOSPODARSTVO
Urejanje in nadzor na področju gospodarstva
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Urejanje in nadzor na področju bančništva in
zavarovalništva
1405 Urejanje in nadzor iger na srečo
1406 Tehnološki razvoj
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne
zadeve
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
16
1601
1602

09
PRAVOSODJE
0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne
zadeve
0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč
0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva
0904 Uprava in delovanje zaporov
0905 Odškodnine
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Urejanje in nadzor na področju prometa
Cestna infrastruktura
Železniški promet in infrastruktura
Letalski promet in infrastruktura
Vodni promet in infrastruktura
Telekomunikacije in pošta

1603
1604
1605

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA IZGRADNJA
Prostorska politika in splošne administrativne
zadeve
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Podpora privatne stanovanjske izgradnje
Gradbena regulativa in nadzor
Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije

17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva
1702 Primarno zdravstvo
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1703
1704
1706
1707

Bolnišnično zdravstvo
Nadomestila, povračila in odškodnine
Preventivni programi zdravstvenega varstva
Drugi programi na področju zdravstva

18
1801
1802
1803
1804
1805

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
Ohranjanje kulturne dediščine
Programi v kulturi
Podpora posebnim skupinam
Šport in prostočasne aktivnosti

19
1901
1902
1903
1904
1905
1906

IZOBRAŽEVANJE
Urejanje izobraževalnega sistema
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Primarno in sekundarno izobraževanje
Terciarno izobraževanje
Drugi izobraževalni programi
Pomoči šolajočim

20
2001
2002
2003
2004

SOCIALNO VARSTVO
Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
Varstvo otrok in družine
Posebni programi pomoči prebivalstvu
Izvajanje programov socialnega varstva

21
POKOJNINSKO VARSTVO
2102 Pokojnine
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2301 Blagovne rezerve
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija
24
PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE
2401 Plačila sredstev v proračun Evropske unije

4903.

Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev
za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode
v kmetijstvu

Na podlagi petega odstavka 43. člena zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o vsebini in obliki vloge upravičencev
za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode
v kmetijstvu
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obliko vloge za dodelitev
sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: vloga).
2. člen
Vlogo vloži nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in z njo uveljavlja
dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
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za vsako posamezno kmetijsko rastlino posebej, ki jo prideluje na enoti rabe.
3. člen
(1) Vlogo sestavljajo obrazci iz priloge, ki je sestavni
del tega pravilnika, in sicer:
– obrazec A za povračilo škode v kmetijstvu;
– obrazec B za kmetijska zemljišča v uporabi;
– obrazec C za sušo;
– obrazec Č za pozebo;
– obrazec D za neurje.
(2) Za vsako naravno nesrečo se odda svoja vloga, pri
čemer je treba:
– obvezno izpolniti obrazec A,
– izpolniti obrazec B, če nosilec kmetijskega gospodarstva ni vložil zbirne vloge za pridobitev subvencij,
– izpolniti obrazec C, Č ali D, odvisno od vrste naravne
nesreče.
(3) Vloga se vloži na občinsko komisijo za zbiranje vlog
upravičencev, na območju občine v kateri ima nosilec kmetijskega gospodarstva kmetijska zemljišča. Če ima kmetijska zemljišča v več občinah, mora oddati vlogo na vsako
izmed občinskih komisij teh občin.
(4) Občinska komisija iz prejšnjega odstavka preveri,
ali so obrazci čitljivo izpolnjeni s pisalom, ki piše modro ali
črno in ali so izpolnjena vsa zahtevana polja.
4. člen
(1) Obrazci vlog se lahko izpolnjujejo ročno, z uporabo
predtiskanih obrazcev ali z uporabo elektronskih medijev.
Vloge, ki se izpolnjujejo ročno morajo biti izpolnjene s pisalom, ki piše modro ali črno.
(2) Vlogo mora nosilec kmetijskega gospodarstva podpisati.
5. člen
(1) Zapisniki občinskih komisij, imenovanih v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so nosilcu kmetijskega gospodarstva popisovale
posledice suše v letu 2003 se v zvezi z akontacijo za odpravo posledic suše v letu 2003, štejejo za vlogo po tem
pravilniku.
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu s
programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2003 upravičenci do akontacij za odpravo posledic suše v letu 2003, morajo vlogo iz prejšnjega
odstavka dopolniti najpozneje do 31. januarja 2004, in sicer:
– s podatkom o končni poškodovanosti kmetijske rastline,
– z dokazilom o izplačilu zavarovalnine za poškodovane kmetijske pridelke, če je kmetijske rastline zavaroval za
škodo v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-15-44/2003
Ljubljana, dne 11. novembra 2003.
EVA 2003-2311-0291
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4904.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 2003

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični
urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, oktober 2003
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih oktobra 2003 v primerjavi s septembrom
2003 je bil 0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra 2003 je bil 0,014.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra
2003 je bil 0,001.
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4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra 2003 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,023.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
oktobra 2003 v primerjavi s septembrom 2003 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2003 je bil 0,042.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do oktobra 2003 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra
2003 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,048.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2003 v primerjavi s povprečjem leta 2002 je bil 0,053.
Št. 941-04-15/03
Ljubljana, dne 7. novembra 2003.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

ČRENŠOVCI
4905.

v tisoč tolarjih

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Črenšovci za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16.
člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99,
92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci
na 7. seji dne 6. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2003

Skupina/Podskupina kontov

71

72

1. člen
V odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2003
(Uradni list RS, št. 8/03) se spremeni 2. člen in se glasi:

73

»2. člen
A) Bilanca prihodkov in odhodkov

74
v tisoč tolarjih

Skupina/Podskupina kontov

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
70 Davčni prihodki

Proračun leta 2003

495.370
222.526
137.201

40

Proračun leta 2003

700 Davki na dohodek in dobiček
117.980
703 Davki na premoženje
4.460
704 Domači davki na blago in storitve
14.761
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
85.325
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
6.000
711 Takse in pristojbine
3.015
712 Denarne kazni
200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.000
714 Drugi nedavčni prihodki
72.110
Kapitalski prihodki
2.168
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
2.168
Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
270.676
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
270.676
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
546.337
Tekoči odhodki
73.224
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
17.760
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.200

Stran

15370 / Št. 112 / 14. 11. 2003

Uradni list Republike Slovenije
v tisoč tolarjih

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2003

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
II. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)

46.864
–
5.400
192.141
6.500
20.170
10.400
155.071
–
237.694
237.694
43.278
43.278
-50.967

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2003

IV. Prejeta vplačila 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.)

Proračun 2003

VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.)

+50.967

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38/7-03
Črenšovci, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi
58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS,
št. 18/99, 92/99, 22/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 7. redni seji dne 6. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju Občine Črenšovci se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
2. člen
Zazidana stavbna zemljišča so 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 gradnjo stavb
in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano
stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele
na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa
se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov

4906.

3. člen
Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera
je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih
dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso
namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave
in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih
objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture
in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in
otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
II. MERILA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA
4. člen
Nadomestilo se plačuje na območjih Občine Črenšovci katera so s prostorskim izvedbenim aktom določeno kot
območje naselij, zaselkov.
5. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave;
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– lega stavbnega zemljišča;
– vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega
zemljišča;
– izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v
gospodarski dejavnosti.
6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne komunalne rabe in možnosti priključka na objekte in naprave
se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. cesta v protiprašni izvedbi – 15 točk,
2. vodovod – 15 točk,
3. kanalizacija – 15 točk,
4. elektrika – 15 točk,
5. telefon – 10 točk,
6. javna razsvetljava – 10 točk.
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka
na vodovod, kanalizacijo, telefon in elektriko, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi
dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih
objektov in naprav.
7. člen
Glede na lego se stavbna zemljišča razvrstijo v eno
območje.
8. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namena uporabe so
zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
A) na stavbna zemljišča za stanovanjske objekte,
B) na stavbna zemljišča za poslovno, trgovsko, turistično in obrtno dejavnost,
C) na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih dejavnosti,
D) na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarsko-proizvodne dejavnosti,
9. člen
Število točk za stavbne parcele se glede na vrsto dejavnosti oziroma namene uporabe ter lege kjer leži, določi
po naslednji tabeli:
lega zemljišča, namen
Lega zemljišča\namen
Število točk

A
30

B
60

C
30

D
80

10. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne
ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti:
Dejavnost

Bančništvo, zavarovalništvo, poštni promet
Trgovina, gostinstvo, obrtne storitve
Projektiranje in sorodne storitve

Št. točk

40
30
40

11. člen
Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem,
gostinski vrtovi, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov ter druge površine potrebne za opravljanje
poslovne dejavnosti se točkujejo po enakih kriterijih, kot za
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zazidana stavbna zemljišče iz tega odloka brez upoštevanja
točk za komunalno opremo iz 6. člena tega odloka.
Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinske vrtove se upoštevajo dejanske
površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa
brez objektov.
12. člen
Nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku točkuje po enakih kriterijih, kot za zazidano stavbno zemljišče, pri
čemer pa se ne točkuje komunalna opremljenost zemljišča
po 6. členu tega odloka.
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.
Kadar je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena kombinirana dejavnost (stanovanjska in poslovna) se
upošteva kriterij, ki je za zavezanca za plačilo nadomestila
ugodnejši.
III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
13. člen
Poleg primerov navedenih v drugem odstavku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih, so oproščeni plačevanja
nadomestila tudi občani, katerih skupni mesečni prejemki
na družinskega člana ne presegajo zajamčenega osebnega
dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno
in socialno varnost.
Občinski urad lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge nezgode) oprosti zavezanca plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo
socialno varnost zavezanca in njegove družine.
14. člen
Zavezancu za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – pravne osebe in samostojni podjetniki lahko
pri občinski upravi vložijo zahtevek za oprostitev plačila za
nadomestilo stavbnega zemljišča, če bi plačilo nadomestila
predstavljalo znatno breme in bi bila s tem ogrožena njihova
dejavnost, ali če so pričeli z opravljanjem dejavnosti in imajo
večje obveznosti iz naslova vloženih sredstev. Občinska
uprava lahko v celoti ali delno oprosti zavezanca plačila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. O oprostitvi
odloča občinska uprava in pri tem upošteva možnost pridobivanja dohodka in obveznosti iz naslova vloženih sredstev
(krediti, investicije). Občinska uprava lahko delno ali v celoti
oprosti zavezanca plačila nadomestila, če bo zavezanec ta
sredstva vložil v razširitev dejavnosti in novo zaposlovanje
delavcev. O oprostitvi plačila nadomestila se izda odločba.
Oprostitev je možna največ za dobo enega leta in jo lahko
zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva. Skupna
oprostitev je možna za največ dobo treh let.
15. člen
Občani in civilno pravne osebe lahko vložijo zahtevek
za delno oprostitev plačila nadomestila, če bi obveznost
plačila nadomestila ogrožala socialno varnost zavezanca in
njegove družine. O oprostitvi odloča na predlog zavezanca
občinska uprava.
Pri odločitvi občinska uprava upošteva celotno premoženjsko stanje zavezanca in možnosti pridobivanja dohodka
ter zahteva od občana ali civilno-pravne osebe, da predloži
ustrezna dokazila. O oprostitvi plačila nadomestila se izda
odločba. Oprostitev plačila je možna največ za eno leto in jo
lahko zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva.
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16. člen
Občanu, ki je v petih letih pred veljavnostjo tega odloka organizirano združeval sredstva za izgradnjo komunalnih
objektov in naprav se pri točkovanju za dobo 5 let odštejejo
točke za komunalne objekte in naprave iz 6. člena, za katere je združeval sredstva.
O oprostitvi odloča občinski urad na podlagi zahtevka
zavezanca. Zavezanec je dolžan zahtevke priložiti ustrezna
dokazila o združevanju sredstev.
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– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu
potrebni za odmero nadomestila (21. člen),
– ne prijavi spremembe v 15 dneh od dneva nastanka
(21. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 20.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekrške iz prve in druge
alinee tega člena z denarno kaznijo 20.000 SIT.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
17. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 9., 11.
in 12. člena tega odloka se za zazidano stavbno zemljišče
določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 9., 11.
in 12. člena tega odloka se za nezazidano stavbno zemljišče določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišče in z
vrednostjo točke za izračun nadomestila.
18. člen
Davčni urad RS ugotovi obveznost občanov, ki so zavezanci plačila nadomestila z odločbo. Obveznost se odmeri letno.
Davčni urad RS z odločbo določi število točk za določitev obveznosti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov in
obrtnikov, ki so zavezanci plačila nadomestila.
Pravne osebe, samostojni podjetniki in obrtniki poravnavajo svoje obveznosti po dvanajstinah.
Zavezanci so dolžni plačevati svoje obveznosti v roku
30 dni po prejemu odločbe o odmeri nadomestila.
19. člen
Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se
obračunavajo zamudne obresti skladno z zakonom o davku
občanov.
Vrednost točke za izračun nadomestila določa občinski svet s sklepom, najpozneje do 31. 12. za prihodnje leto.
20. člen
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
zazidano stavbno zemljišče znaša 0,050 SIT.
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
nezazidano stavbno zemljišče znaša 0,010 SIT.
21. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradne evidence.
Na zahtevo uprave za javne prihodke ali občinske uprave so zavezanci za plačilo nadomestila dolžni v 15 dneh
sporočiti podatke potrebne za odmero nadomestila.
Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan Davčnemu
uradu RS oziroma drugemu pristojnemu organu sporočiti
vse spremembe za odmero nadomestila v 15 dneh po nastanku spremembe.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo100.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki:

22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju občine
preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave pomurskih občin, št. 1/88).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41/7-03
Črenšovci, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

4907.

Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev
na območju Občine Črenšovci

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) ter 16. člena
statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99,
27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na
7. redni seji dne 6. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev
na območju Občine Črenšovci
1. člen
Število otrok v oddelkih vrtcev na območju Občine
Črenšovci presega število otrok kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96,
44/00 in 78/03) za največ dva otroka v oddelku v naslednjih razmerah oziroma okoliščinah:
– če je to možno glede na število vpisanih otrok in
njihovo starost;
– v primerih, ko je vpis toliko povečan, da bi bila potrebna odklonitev otrok;
– zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 43/7-03
Črenšovci, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

SLOVENJ GRADEC
4908.

Odlok o priznanjih Mestne občine Slovenj
Gradec

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) je Občinski svet
mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji dne 5. 11. 2003
sprejel

ODLOK
o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Mestne občine Slovenj
Gradec, sestavo komisij za priznanja in pogoje ter postopek
podeljevanja priznanj.
2. člen
Priznanja Mestne občine Slovenj Gradec so:
1. naziv častni občan Mestne občine Slovenj Gradec,
2. nagrade Mestne občine Slovenj Gradec,
3. plakete Mestne občine Slovenj Gradec.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
Naziv častni občan
3. člen
Naziv častni občan Mestne občine Slovenj Gradec je
najvišje priznanje, ki se ga podeli posameznikom, ki imajo
posebne zasluge za razvoj, ugled in uveljavljanje občine na
lokalni, državni in mednarodni ravni in za izredne dosežke
na kateremkoli področju človeške ustvarjalnosti.
Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec
4. člen
Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec so:
– občinska nagrada,
– Bernekerjeva nagrada,
– Vrunčeva nagrada.
5. člen
Občinsko nagrado se podeli občanom, fizičnim in pravnim osebam za velike dosežke pri napredku in ugledu Mestne občine Slovenj Gradec, za večletno delo in rezultate na
področju gospodarstva in družbenih dejavnosti (razen za
področja, za katera se podeli druga nagrada), ki pomenijo
pomemben prispevek k razvoju občine, dela in življenja v
njej ter za njeno uveljavitev v širšem prostoru.
6. člen
Bernekerjevo nagrado se podeli za izjemne uspehe in
dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s profesionalnim ali ljubiteljskim kulturnim delovanjem
oziroma ustvarjalnostjo v književnosti, dramski umetnosti,
glasbi in plesu, upodabljajoči umetnosti, filmu in radiu, arhitekturi in oblikovanju, varovanju kulturne dediščine in za
stvaritve, ki so pomemben prispevek v zakladnico kulture
občine.
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Bernekerjevo nagrado lahko prejmejo posamezniki za
pomembno življenjsko delo v kulturi in izjemno uveljavitev na
svojem ustvarjalnem področju, tudi, če so dobili že druga
priznanja.
7. člen
Vrunčevo nagrado se podeli za aktivno delovanje in
izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže
posameznik ali skupina s pedagoškim in strokovnim delovanjem v vzgoji, izobraževanju in telesni kulturi, ki pomenijo
pomemben prispevek k ugledu in uveljavljanju občine.
Vrunčevo nagrado lahko prejmejo pedagoški delavci
za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno
uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.
Plakete Mestne občine Slovenj Gradec
8. člen
Plakete Mestne občine Slovenj Gradec so:
– plaketa Mestne občine Slovenj Gradec,
– Bernekerjeva plaketa,
– Vrunčeva plaketa.
9. člen
Plaketo Mestne občine Slovenj Gradec se podeli občanom, pravnim in fizičnim osebam za pomembne uspehe
pri razvoju in ugledu občine na kateremkoli področju gospodarskega ali družbenega življenja.
10. člen
Bernekerjevo plaketo se podeli posameznikom ali skupini, ki deluje na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
kot priznanje za uspešno in izvirno kreacijo oziroma enkraten neponovljiv dosežek, ki pomeni prispevek h kulturni
rasti ljubiteljske kulture.
Bernekerjevo plaketo lahko prejmejo društva in skupine za uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture.
11. člen
Vrunčevo plaketo se podeli za pomembne pedagoške
uspehe na področju vzgoje, izobraževanja in telesne kulture
pedagoškim delavcem, posameznikom ali skupini.
12. člen
Vsako leto se lahko podeli največ eno nagrado in tri
plakete s posameznega področja.
Nagrad in plaket Mestne občine Slovenj Gradec v posameznem koledarskem letu ni potrebno podeliti, če tako iz
utemeljenih razlogov odloči občinski svet oziroma komisija.
13. člen
Priznanja občine lahko prejmejo tudi kandidati, ki niso
občani Mestne občine Slovenj Gradec oziroma ne delujejo
na območju občine, in kandidati iz tujine, če so s svojim
delom izjemno prispevali k razvoju, ugledu in uveljavljanju
Mestne občine Slovenj Gradec.
III. SESTAVA KOMISIJ ZA PRIZNANJA
14. člen
Priznanja podeljuje župan Mestne občine Slovenj Gradec na predlog občinskega sveta oziroma komisij, ki strokovno opredelijo podelitev posameznih priznanj.
15. člen
Občinski svet imenuje tri komisije iz vrst strokovnjakov
na področju, za katerega se podeljuje priznanje:
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– komisija za podelitev občinskih priznanj,
– komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj,
– komisija za podelitev Vrunčevih priznanj.

16. člen
Komisijo za podelitev občinskih priznanj sestavlja
sedem članov, od katerih so najmanj trije člani občinskega
sveta. Člane komisije predlagajo politične stranke.
17. člen
Komisijo za podelitev Bernekerjevih priznanj sestavlja
sedem članov, od katerih so trije predstavniki profesionalne
kulture (predlagajo jih javni zavodi ali druge profesionalne
organizacije), trije predstavniki ljubiteljske kulture (predlagajo jih Zveza kulturnih društev ali druge organizacije s področja dela ljubiteljske kulture) in en član občinskega sveta.
18. člen
Komisijo za podelitev Vrunčevih priznanj sestavlja
sedem članov, od katerih je pet predstavnikov šolstva in
vzgojnega varstva, en član zavoda za šolstvo in en član
občinskega sveta.
Člane komisije predlagajo javni zavodi ali druge organizacije oziroma ustanove s področja šolstva in vzgojnega
varstva.
IV. POGOJI IN POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
19. člen
Postopek določanja kandidatov za posamezna priznanja se izvede na podlagi predhodnega javnega razpisa.
Komisija vsako leto objavi razpis v občinskih sredstvih
javnega obveščanja in na oglasni deski občine najmanj
60 dni pred podelitvijo priznanj.
20. člen
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– vrsto in število priznanj,
– področja, za katera se podeljujejo,
– osnovne kriterije za podelitev,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k predlogu,
– rok za oddajo predlogov,
– dikcijo o obvezni navedbi naslova predlagatelja.
21. člen
Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v
pisni obliki in mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju,
– natančne podatke o kandidatu,
– utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo vrste priznanja,
– morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki predloga fizične in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo za eno isto priznanje.
Posamezen kandidat lahko prejme samo eno priznanje
za isti dosežek.
22. člen
Komisija obravnava le predloge, ki so bili predloženi
pravočasno. Nepravočasnih in nepopolnih predlogov ne
obravnava.
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23. člen
Komisija obravnava predloge in o njih odloča z večino
glasov vseh članov. V postopku obravnave lahko zaprosi za
dodatno mnenje ustrezne institucije in strokovne delavce.
O podelitvi Vrunčevih in Bernekerjevih priznanj odločita strokovni komisiji in o tem obvestita župana in občinski
svet.
O podelitvi občinskih priznanj odloči občinski svet na
predlog strokovne komisije. Občinski svet predlog komisije
potrdi ali zavrne z večino glasov vseh navzočih članov.
24. člen
Naziv častni občan in priznanja Mestne občine Slovenj
Gradec se podelijo na zaključni prireditvi ob občinskem
prazniku, Bernekerjeva priznanja na svečanosti ob slovenskem kulturnem prazniku, Vrunčeva priznanja pa na svečanosti ob dnevu prosvetnih delavcev.
25. člen
Ob razglasitvi naziva častni občan Mestne občine Slovenj Gradec se na podlagi sklepa izda posebna listina, v
katero se vpiše ime in priimek ter datum podelitve naziva s
kratko utemeljitvijo.
Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec obsegajo spominsko plaketo in denarno nagrado. Denarna nagrada za
občinsko nagrado znaša tri zadnje objavljene povprečne
bruto plače v RS, denarna nagrada za Bernekerjevo in Vrunčevo nagrado pa dve zadnje objavljeni povprečni bruto plači
v RS.
Plakete obsegajo spominsko plaketo in denarno nagrado v višini polovice zadnje objavljene povprečne bruto
plače v RS.
26. člen
Župan lahko med letom brez javnega razpisa podeli
priznanje Mestne občine Slovenj Gradec za izjemne dosežke na kateremkoli delovnem področju, v obliki posebne
listine.
V. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Finančna sredstva za podelitev občinskih priznanj se
zagotovijo v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec.
28. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi z podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava, ki vodi tudi evidenco o podeljenih priznanjih.
29. člen
Ob sprejetju tega odloka občinski svet imenuje komisijo za podelitev Bernekerjevih priznanj in komisijo za podelitev Vrunčevih priznanj. Sedanjo Komisijo za odlikovanja,
nagrade in priznanja pa preimenuje v Komisijo za podelitev
občinskih priznanj.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
občinskih priznanjih Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 7/91).
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 015-04-1/2003
Slovenj Gradec, dne 6. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
4909. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
obrtno zazidavo »Bistrica«

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in
65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
7. redni seji dne 27. 10. 2003 določil

ODLOK
o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno
zazidavo »Bistrica«
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Meja poteka v smeri JZ po osi Kolodvorske ulice in se
zalomi proti JV po robu parc. št. 1582/5, zavije na jug po
parc. meji št.1582/1. Potem zavije proti JV po robu parc. št.
1583, naprej po robu parc. št. 1585/1, zalomi se na SV po
robu parc. št. 1657/4 ter parc. št. 2560. Potem preseka
traso nove Žolgarjeve ul. in gre po osi ceste. Na to zavije
proti JZ po parceli št. 2695 do JZ vogala kompleksa ter
zavije na sever do meje s parc. št. 1661/2, zavije po robu
parcele št. 1665/1 na SZ in potem na SV po robu parc. št.
1661/4: 1661/5; 1661/6, preseka parc. št. 2506 in parc.
št.1576. Potem nadaljuje po robu parc. št. 1579/3 in po
robu parc. št. 1578/2; 1578/3; 1578/4; 1578/5. Potem
preseka parc. št. 1500, gre po robu parc. št. 1580/2;
1580/1;1392/4, se zalomi in gre po SZ robu parc. št.
1392/3, preseka parc. št. 1385/3 ter nadaljuje in se zaključi pri začetni točki (A0).
Površina ureditvenega območja zajema 28,838 ha.
5. člen
Ureditveno območje zajema naslednje parcele št:
1385/1-del,1385/3-del, 1386-del, 1392/1, 1392/2,
1392/3, 1500-del, 1576-del, 1578/2, 1578/3, 1578/4,
1578/5, 1579/3, 1579/4, 1580/1, 1580/2, 1582/1,
1582/5, 1583, 1585/1, 1657/4, 1660, 1661/1, 1661/4,
1661/5, 1661/6, 1665/1, 2501-del. 2506-del, 2560,
2561, 2562, 2563, 2695-del, vse k.o. Slovenska Bistrica.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za kompleks
stanovanjsko obrtne zazidave “Bistrica”, ki ga je izdelalo
podjetje Projektivni biro 91 d.o.o. Maribor, pod št. proj.
0226 z datumom Oktober 2003 (v nadaljevanju besedila:
ZN), in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Soglasja in pogoji, ki so jih k ZN iz 1. člena tega odloka
podali soglasjedajalci, so sestavni del tega odloka.
3. člen
ZN iz 1. člena tega odloka vsebuje besedilo in grafične
priloge.
Besedilo obsega:
– splošni del,
– tekstualni del,
– priloge-pogoji in soglasja.
Grafični prikazi obsegajo:
1. Izsek iz dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica
2. Obstoječe stanje v M=1:1000.
3. Pregledna zazidalna situacija v M=1:1000.
4. Arhitektonska zazidalna situacija v M=1:500.
5. Namensko oblikovalne značilnosti v M=1:500.
6. Prometna in komunalna ureditev v M=1:500.
7. Etapnost izgradnje v M=1:500.
8. Situacija odvodnjavanja in kanalizacije v M=1:500.
9. Idejne zasnove objektov arhitekture v M=1:200.
II. MEJA OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
4. člen
Ureditveno območje zajema parcele v katastrski Občini Slovenska Bistrica.
Opis meje je podan na osnovi katastrskega načrta, v
smeri gibanja urinega kazalca. Začetna točka (A0) opisa
meje leži na skrajnji severozahodni točki območja.

III. USKLAJENOST ZN S PROSTORSKIMI SESTAVINAMI
PLANSKIH AKTOV OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
6. člen
Območje ZN, ki ga določa meja iz 4. člena tega odloka je z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97,
72/99 in 59/03) je območje ZN predvideno za ureditev
stanovanjsko-obrtne in proizvodne cone.
IV. NAMEMBNOST OBMOČJA
7. člen
Obravnavano območje zajema tri funkcionalne celote, ki jih deli mestna cesta – južna obvoznica in interni
ulici. Zahodni del območja – prva funkcionalno območje,
je v celoti namenjen za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočo infrastrukturo. Predvidena je izgradnja 50 hiš.
Drugo in tretje funkcionalno območje sta predvideni za
izgradnjo obrtniških storitvenih in proizvodnih objektov. Na
stiku med območji ter v bližini obstoječe avtobusne postaje
je predvidena izgradnja dvonastropnih poslovnoobrtniških
blokov in oskrbnega centra. V blokih je predvidena kapaciteta ca. 110 enot poslovno storitvenih prostorov, ki se po
potrebi lahko združujejo v večje enote.
Skozi območje poteka trasa visokonapetostnega
110 kV daljnovoda ter zavarovani arheološki rezervat z nekdanjo rimsko cesto. Na teh površinah veljajo posebni režimi
za posege v prostor. Vzdolž trase rimske ceste bo potekala
rekreacijska in turistična pot namenjena le za pešce in kolesarje.
V obrtni coni je predvidena gradnja 12 večjih industrijskih hal s poslovnimi aneksi ter 33 manjših obrtniških objektov namenjenih za družinske proizvodno-storitvene obrate.
Po potrebi je parcele možno združevati v večje enote.
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Območje poslovno-proizvodnih blokov vsebuje 6 objektov ter objekt oskrbnega centra.
Predvidene ceste ločimo glede na pomembnost. Imamo lokalno obvoznico na kateri niso predvidena parkirišča
in so križišča opremljena s smernimi pasovi. Lokalne mestne ulice in interne napajalne ceste vsebujejo parkirne površine. Za potrebe oskrbnega centra je predvideno posebno parkirišče.
Skupaj je na območju ZN predvidena izgradnja 531
parkirnih mest.
Ob obrtniško proizvodnih objektih so predvidene notranje manipulacijske ploščadi.
Predvidena je izgradnja treh otroških igrišč ter ureditev
večnamenskih ploščadi za obiskovalce vzdolž trase rimske
poti.
Preostale površine so ozelenjene. Ob igriščih ter ob
ulicah se zasadijo pasovi dreves oziroma drevoredi. Križišča
in ostale pomembnejše pozicije na kompleksu se zaznamujejo z intenzivno obdelanimi hortikulturnimi vložki.
V. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE
8. člen
Urbanistični pogoji za oblikovanje:
V listu namensko-oblikovalnih značilnosti so podani horizontalni gabariti ter odmiki objektov.
Individualne stanovanjske hiše so predvidene kot enonadstropne, poslovno-stanovanjski bloki so dvonadstropni s
podkletitvijo.
Za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš se upoštevajo določila 6. in 10. člena odloka o začasnih PUP za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
16/93, 79/01 in 35/02). Če stavba v posameznih karakteristikah odstopa od predpisanih (tlorisni gabariti, volumni
prostorov, razmerja stranic, kritina), je potrebno pridobiti
soglasje urbanistične komisije.
Obrtniški objekti so predvideni do etažnosti p+1, z
največ dvonadstropnimi aneksi. Višina hale ali aneksa pri
odkapu znaša maksimalno 10 m od zunanje ploščadi.
Objekt oskrbnega centra bo zgrajen v pritlični izvedbi.
9. člen
Tolerance horizontalnih in vertikalnih gabaritov so omejene z maksimalnim odstopanjem v vrednosti ± 10% od
predvidenih mer.
Kota pritličja v zaprtih objektih mora biti višja od kote
okoliškega terena za vsaj 10 cm.
10. člen
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v grafični prilogi.
Pred pričetkom zakoličbe je potrebno vse kote preveriti na
terenu.
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Parkirno mesto za avtomobil je minimalnih dim.
5 x 2,30 m.
Interni promet je rešen z jasnimi ločitvami med motornim in pešaškim prometom, le del pešpoti je dvonamenski
in služi kot servisna pot do nekaterih vsebin.
Pešpoti in ploščadi za pešce bodo tlakovane z betonskimi tlakovci, granitnimi kockami ali lomljenim kamnom,
možna je tudi asfaltna izvedba. Če so na tlakovani ploščadi
zasajena drevesa, morajo imeti zaščitno rozeto za navodnjavanje.
Komunalno in energetsko omrežje
Vodovod
12. člen
Predvidena oskrba z vodo bo potekala z cevovodi iz
nodularne litine. Razvod cevovodov poteka vzporedno s
predvideno kanalizacijo.
Nov oskrbovalni cevovod iz nodularne litine LN DN200
bo priključen na obstoječi cevovod DN300 v severovzhodnem delu Slovenske Bistrice v obstoječem jašku. Novi
razvod NL DN200 prečka potok Bistrico in Kolodvorsko
cesto in se v Leskovarjevi ulici razcepi na razvod NL DN100
in NL DN150.
Razvod (NL DN100) služi za oskrbo predvidene stanovanjske zazidave. Od njega se odcepi osem slepi krakov NL
DN80 za oskrbo stanovanjskih hiš.
Okoli celotnega območja ureditve poteka razvod NL
DN150, ki služi za potrebe po požarni vodi. Ta zanka je s
podaljškom LN DN100 v Žolgarjevi ulici navezana na razvod
LŽ DN100 v Titovi cesti, s čimer je omogočeno krožno
napajanje območja ureditve.
Za oskrbo z vodo služijo trije med sabo vzporedni cevovodi NL DN100.
Predvidena sta še dva povezovalna priključka, in sicer
NL DN150 v novi lokalni zbirni cesti, katerega podaljšek NL
DN80 se v Kolodvorski cesti priključi na obstoječi cevovod
LŽ DN80 ter krajši cevovod NL DN100 v Borisa Winterja
ulici.
Predvidena je možnost izgradnje razvoda za tehnološko vodo, vendar le po izgradnji novih zajemov vode, ki bi
bili zunaj območja ZN.
Pri snovanju proizvodnih obratov ki bi rabili večjo količino tehnološke vode je potrebno zagotoviti racionalno porabo in po možnosti večkratno kroženje in uporabo iste vode.
Požarno varnost zagotavljajo hidranti DN80, ki so nadzemni ali podzemni.
Pri pripravi projektne dokumentacije je treba upoštevati določila občinskega odloka o oskrbi z vodo na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 65/02) in
pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnega vodovoda na območju Občine Slovenska Bistrica.
Kanalizacija in odvodnjavanje

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
Promet
11. člen
Glavna cestna prometnica je južna obvoznica za Slovensko Bistrico. Križišča so na njej predvidena s pasovi za
spremembo smeri. Širina ceste je 6 m, obojestransko je
pločnik širine 2 m.
Interne ceste – širina asfaltirane ceste je min. 5 m,
širina pločnika min. 1,20 m.

13. člen
Predvidi se ločeni sistem kanalizacije.
Padavinska voda strešin se spelje direktno v kanalizacijo in naprej na zbirni kanal meteornih voda z izpustom v
potok Bistrica.
Meteorne vode cestišč, parkirišč in drugih utrjenih površin, kjer lahko pričakujemo povečano onesnaženje odpadne vode se pred izpustom v kanalizacijo spelje na ustrezno
dimenzionirane lovilce olja ali bencina.
Sušni odtoki sanitarna odpadna voda za približno 500
stanovalcev se spelje direktno v zbirni fekalni kanal in naprej
na ČN Slovenska Bistrica.
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Dodatno onesnažene sanitarne vode (Uradni list RS,
št. 35/97) morajo pred izpustom v javno kanalizacijo biti
očiščene v ustrezno dimenzioniranih lovilcih maščob in mineralnih olj.
Vse trase bodočih kanalov se predvidijo v načrtovanih
prometnih površinah.
Kanalizacija v celoti mora biti izvedena vodotesno kar
mora biti dokazano z atesti izvajalca. Vsi pokrovi na povoznih površinah se predvidijo okrogli litoželezni za težki promet na zaklepanje.
Posamični objekti se na javno kanalizacijo locirano v
načrtovani prometni površini priključujejo preko revizijskega
jaška.
Dodatni sistem predčiščenja meteornih ali sanitarnih
odpadnih voda morajo biti locirani na površinah v lasti uporabnika naprave. V primeru cest in javnih parkirišč pa na
površinah, ki nemotijo javnega prometa a zagotovo omogočajo dostop in vzdrževanje naprav.
Za priključitev na javno kanalizacijo, oziroma zbirne
kanale in čistilno napravo je potrebno upoštevati naslednje:
– odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 18/02),
– določila iz soglasja Komunalnega podjetja Slovenska
Bistrica in Direkcije Republike Slovenije za ceste,
– pred priključitvijo kanalizacije na obstoječi kanalizacijski sistem je potrebno izdelati hidravlično preveritev prevodnosti in geodetski posnetek obstoječe kanalizacije.
Elektrika in javna razsvetljava
14. člen
Ze omrežje so podani pogoji Elektro Maribor, PE Slovenska Bistrica.
Razvodi se izvedejo podzemno ob cestah in poteh,
usklajeno z razvodi šibkega toka in zunanje razsvetljave.
Za izvedbo električnega omrežja je potrebno izdelati
projektno dokumentacijo, v skladu s pogoji upravljalca elektroomrežja ter idejnim projektom elektroenergetskega omrežja, ki ga je izdelal Elektro Maribor.
Telefonsko omrežje in CATV
15. člen
Za omrežje so podani pogoji Telekom Slovenije, PE
Maribor.
Za izvedbo omrežja je potrebno naročiti projekt za izvedbo TK priključkov na omrežje.
Za izvedbo TK omrežja je potrebno izdelati projektno
dokumentacijo, v skladu s pogoji Telekoma Slovenije ter
idejnim projektom TK omrežja, ki ga je izdelal Telekom Slovenije, PE Maribor.
Ogrevanje in priprava tople vode
16. člen
Predvidena je individualno ogrevanje objektov. Ogrevalna medija sta lahko kurilno olje ali zemni plin. Rezervoar
za gorivo mora biti v podzemni izvedbi. Celotno naselje bo
pokrito z mrežo razvoda zemeljskega plina.
Celotna mreža razvoda zemeljskega plina mora pokriti
toplotne potrebe celotne ureditve.
Komunalni odpadki
17. člen
V skladu z odlokom Občine Slovenska Bistrica o ravnanju s komunalnimi odpadki je predvideno ločeno zbiranje
in odvoz odpadkov.
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Ob prometnicah je potrebno postaviti zadostno število
košev za smeti.
Ostali odpadki, glede na naravo in lastnosti, morajo biti
obravnavani v skladu z veljavno zakonsko regulativo.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE
18. člen
Na območju kompleksa ni evidentiranih objektov naravne dediščine.
Čez obravnavano območje predvidene pozidave poteka arheološko območje Slovenska Bistrica–Rimska cesta.
V predelu najdišča velja enoten varstven režim, v preostalem pa varstvo zahteva arheološki nadzor nad posegi.
Kolikor se pri izvedbi del na območju ZN naleti na
najdbe in pozitivno arheološko plast se dela začasno ustavijo in na stroške investitorja Zavod za varstvo kulturne dediščine izvede zaščitna arheološka izkopavanja.
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA
19. člen
V ureditveni zasnovi so upoštevani pogoji varstva pred
požarom.
K vsem objektom je omogočen dovoz urgentnih vozil.
Predvidena je zadostna oskrba z vodo za gašenje ter izgradnja hidrantnega omrežja.
Odmiki med objekti zagotavljajo pogoje za omejevanje
širjenja ognja ob požaru.
20. člen
Geotehnične in hidrološke pogoje za temeljenje posameznih objektov in izvedbo drugih ureditev mora vsak investitor pridobiti pred izdajo dovoljenja za gradnjo oziroma za
poseg v prostor.
Pri izdelavi ZN so upoštevani smernice Zdravstvenega
inšpektorata RS. Pri projektiranju objektov je potrebno ugotoviti imisijske vrednosti morebitnega onesnaževanja zraka
in določiti preventivne ukrepe.
Upoštevati je treba dovoljene emisije hrupa glede na
okolje v keterem se bo projektirani objekt nahajal in preprečiti pretirane emisije.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
21. člen
Predvidena je izgradnja v več etapah:
– v 1. etapi je izvedba komunalne infrastrukture, dovozne ceste, del parkirišč in objektov ter naselje enodružinskih hiš zahodno od južne obvoznice,
– v 2. etapi bo kompletno zaključen program izgradnje
na območju I,
– v 3. etapi bo kompletno zaključen program izgradnje
na območju II, po spremembi namenske rabe zemljišča v
dolgoročnem planu občine.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
22. člen
Investitorji morajo pri izvajanju ZN, gradnji in uporabi
objektov, naprav in rabi zemljišč upoštevati:
– pogoje in zahteve soglasjedajalcev priložene ZN,
– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določilih tega odloka,
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– morajo ohraniti namembnosti površin in objektov, kot
so določene s tem odlokom,
– možna je združitev več parcel v en večji kompleks ob
pridobitvi soglasja urbanistične komisije.
Za komunalno opremo zemljišč je odgovorna Občina
Slovenska Bistrica. Finančna sredstva se zagotavljajo tudi s
strani investitorjev.
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II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta meri ca.
31.487 m2 in obsega parcele št. 1039 – del, 1134/1 – del,
1135, 1134/3 – del, 1132, 1131/1, 1131/3, 1131/4,
1131/5, 1249/2, 1249/1, 1248/1 – del, 1130, 1129/1,
1129/2, vse v k.o. Slovenska Bistrica.

XI. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Površine se smejo uporabiti le v namene, ki so določeni v ZN iz 1. člena tega odloka.
24. člen
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del ZN.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
26. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije
Št. 10/032-01/7-9/2003
Slovenska Bistrica, dne 27. oktobra 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

4910.

Odlok o zazidalnem načrtu za individualno
stanovanjsko gradnjo “KUGL” Slovenska
Bistrica

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in
65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
7. redni seji dne 27. 10. 2003 določil

ODLOK
o zazidalnem načrtu za individualno
stanovanjsko gradnjo “KUGL” Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za individualno stanovanjsko gradnjo “KUGL” Slovenska Bistrica, ki
ga je izdelal IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica pod št. projekta 75/ZN/2001. Projekt je sestavni del tega odloka in
vsebuje:
– tekstualni del
– strokovna podloga za cono “A”, (izdelal junija
2002, BIRO 2001, Maksimilijana Ozimič Zorič s.p.)
– strokovna podloga za cono “B” in “C”, (izdelal oktobra 2002, IBIS d.o.o.)
– grafične priloge
– soglasja in mnenja.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Celotno območje je namenjeno gostejši individualni
stanovanjski gradnji in nestanovanjskim objektom.
Objekti so locirani ob stanovanjskih ulicah, ki potekajo
po sredi območja.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
4. člen
Zazidalni načrt je zasnovan na obstoječi in predvideni
parcelaciji.
Območje je razdeljeno na 34 gradbenih parcel velikosti od 640 do 1.042 m2, razen ene večje parcele, na
katerih so stanovanjski objekti dim. 10 m x 12 m s toleranco ± 2 m. Predvideno število prebivalcev v območju ocenjujemo na 140.
Stanovanjski objekti so zasnovani ob novih stanovanjskih ulicah. Objekti so locirani vsaj 6 m od cestnega sveta in
4 m od tujih parcelnih mej.
Tloris objektov: podolgovat tloris, razmerje med osnovnima stranicama mora biti 1:1,2 ali več. Zunanji gabarit
stanovanjskih objektov je 10 m x 12 m s toleranco ± 2 m v
razpoložljivih smereh.
Višina objektov: praviloma so objekti pritlični s koto
pritličja največ 0,5 m nad raščenim terenom in pri katerih je
kolenčni zid na podstrešju visok do 1,20 m ali enonadstropni, pri katerih je kota pritličja največ 0,30 m nad terenom,
višina kapi pa 5,5 m nad koto pritličja.
Etažnost objektov: objekti bodo etažnosti P + M. Objekti imajo lahko tudi klet, če to dopuščajo terenske in geološke razmere, klet naj sega maks. 0,80 m nad terenom.
Streha: simetrične dvokapnice z naklonom 350–450°,
izjemoma je lahko naklon manjši, ker so okoliški objekti
pozidani s položnejšimi nakloni streh.
Smer glavnega slemena objekta mora biti vzporedna
daljši stranici objekta. Osvetlitve podstrešnih prostorov so
dovoljene s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin.
Kritina: kritina mora biti temne ali opečne barve (žgana
opeka).
Fasade: Obdelava in barva fasad mora biti prilagojena
bližnjim objektom. Barva fasad naj bodo pastelne.
Garaže so lahko v objektih ali kot prizidek, vendar
veljajo odmiki od parcelnih mej, oblika in materiali kot za
stanovanjske objekte.
Objekti bodo grajeni klasično ali montažno, z leseno
strešno konstrukcijo. Okna za osvetlitev mansardnih prostorov bodo vertikalna ali v strešini. Stavbno pohištvo bo leseno, iz PVC ali Al materialov.
Ureditev okolja objektov se izvede sonaravno z avtohtonimi drevninami in rastlinjem. Dovozi in dohodi v objekte
se tlakujejo. Zaradi varovanja objektov in posesti je možno
parcele ograditi z ograjami višine 1,20 m.
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5. člen
Tolerance
Zazidalni načrt določa namembnost, tlorisne in višinske gabarite objektov.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe tlorisnih dimenzij objektov iz zakoličbene situacije v pasu ± 2 m v razpoložljivih smereh, ulični niz
mora biti ohranjen,
– spremembe v višini objektov za ± 1 m,
– manjše spremembe velikosti gradbenih parcel, glede na dejansko stanje na terenu.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA,
ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA
UREJANJA
6. člen
Prometno omrežje
Območje zazidalnega načrta je dostopno iz Šolske in
Jenkove ulice. Cestno omrežje znotraj obravnavanega območja se izgradi v celoti na novo.
Za ureditev območja je potrebno najprej odmeriti koridor bodoče povezovalne ceste v širini 8 m in zgraditi podaljšek Šolske ulice (6,50 m asfaltiranega vozišča in 1,50 m
pločnika) na skrajnem vzhodnem delu območja.
Za napajanje novih stanovanjskih objektov v območju
so predvidene nove dovozne ceste, ki prečno povezujejo
bodočo povezovalno cesto in Jenkovo ulico.
Cesta v coni “A” je podaljšek Jenkove ulice do povezovalne ceste. Cesto, ki poteka po trasi obstoječe poti v coni
“B”, razširimo in podaljšamo tako, da bo prečno povezala
Jenkovo ulico in predvideno povezovalno cesto (podaljšek
Tomšičeve ulice II). V razdalji ca. 103 m od Jenkove ulice je
od nove dovozne ceste speljana proti jugu slepa cesta in
napaja sedem parcel v sredi cone “C”. Na koncu slepe ulice
je predvideno obračališče, ki je primerno za obračanje interventnih in drugih vozil (npr. za odvoz smeti).
Vse nove stanovanjske ulice so predvidene v svetli
širini 6 m. Gabarit cest je predviden v širini 3,50 m vozišča
(asfalta) + 1,50 m pločnika + 1 m bankine, utrjene in ureje
kot zeleni pas. Stanovanjske ulice morajo biti javne.
Mirujoči promet se ureja s parkiranjem na dovozih pred
garažami. Interni priključki so pravokotni na dovozno cesto
– stanovanjsko ulico. Priključki so širine 3,50 m s priključnimi radiji od 3,50 m do 4 m.
7. člen
Vodovodno in hidrantno omrežje
Oskrba s pitno vodo
Za potrebe oskrbe s pitno vodo je potrebno zgraditi
sekundarno vodovodno omrežje, ki bo zadoščalo tudi za
požarno varnost.
Hidrantno omrežje
Za potrebe protipožarne zaščite je potrebno na predvidenem sekundarnem vodovodnem omrežju namestiti dva
nova nadzemna hidranta NH 80.
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Fekalna kanalizacija
Sanitarne odplake je potrebno voditi preko ustrezno
dimenzioniranih večprekatnih greznic z iztokom na novozgrajeno kanalizacijo območja, po izgradnji centralne čistilne
naprave je potrebno urediti povezavo odtočne kanalizacije
mimo greznic.
Električno omrežje
Za priključitev območja stanovanjskih objektov je potrebno zgraditi nizkonapetostni zemeljski kabelski izvod iz
obstoječe trafopostaje TP Bloki -3. Glavni vod bo potekal
vzhodno od koridorja povezovalne ceste. Nizkonapetostni
kabli bodo potekali ob parcelnih mejah na obeh straneh
novih stanovanjskih ulic. Kabelske prostostoječe omarice
bodo zgrajene ob cestah na parcelnih mejah.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se bo urejala po celotni izgradnji
območja.
Telekomunikacijsko in KTV omrežje
V območju urejanja je potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko omrežje. Postavitev KTV omrežja je možna
skupno, po dogovoru med upravljalci.
Pred izgradnjo predvidenih objektov je potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za dograditev TK
omrežja.
Ogrevanje
V objektih se predvidijo individualna kurišča na lahko
kurilno olje ali utekočinjen naftni plin.
8. člen
Tolerance
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in
energetskem urejanju prostora, če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo
koncepta zazidalnega načrta.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
9. člen
Vode
Pred izpustom meteornih vod z manipulacijskih in cestnih površin jih je potrebno predhodno očistiti na zadostno
dimenzioniranih lovilcih olja in bencina.
Fekalne odpadne vode iz predvidenih objektov je
potrebno do izgradnje centralne čistilne naprave odvajati
v ustrezno dimenzionirane vodotesne večprekatne greznice z iztokom na novozgrajeno kanalizacijo, nato pa mimo greznic.
Zrak

Kanalizacijsko omrežje
Meteorna kanalizacija
Celotno območje predvidene pozidave je potrebno priključiti na novo predvideno mešano kanalizacijo. Meteorne
vode z manipulacijskih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih lovilcih olja in
bencina.

Kot energetski vir je predvideno lahko kurilno olje ali
utekočinjen naftni plin. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno z veljavnimi predpisi.
Hrup
Namembnost predvidene zazidave je stanovanjska, zato ne bo vplivov, ki bi poslabšale stanje hrupa v okolju.
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Odpadki

X. KONČNE DOLOČBE

Vsak objekt na območju mora biti opremljen z zabojnikom za komunalne odpadke, odvoz smeti pa urejen na
centralno deponijo komunalnih odpadkov.

13. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica.

Požarna varnost

14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

V zazidalnem načrtu so upoštevani pogoji 22. člena
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Upoštevan je tudi pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Dovozi do posameznih objektov na območju zazidave
so urejeni tako, da omogočajo dovoz gasilskim in interventnim vozilom in izpoljnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti, obstoječimi in predvidenimi, zagotavljajo požarno varnost.
Požarno vodo je zagotoviti z izgradnjo nadzemnega
hidranta na novozgrajenem vodovodnem omrežju.

15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/7-8/2003
Slovenska Bistrica, dne 27. oktobra 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

VII. ETAPNOST GRADITVE
10. člen
Zazidalni načrt omogoča etapno izvajanje. Po izgradnji
primarne prometne, komunalne in energetske infrastrukture
je možna etapna gradnja v skladu s potrebami in finančnimi
možnostmi posameznih investitorjev.
Površine, ki ne bodo realizirane v predvideni fazi, morajo biti vizuelno urejene.
Površine v lasti Občine Slovenska Bistrica se odprodajo v skladu z veljavno zakonodajo. Lokalna skupnost ni investitor prometne (vključno s povezovalno cesto kot podaljšek
Šolske ulice do Špindlerjeve ulice), komunalne in energetske infrastrukture.
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
11. člen
Pri izvajanju posegov v prostor se morajo upoštevati
pogoji soglasij, ki so sestavni del tega zazidalnega načrta.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
12. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci zazidalnega načrta upoštevati:
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata
investitor in izvajalec upoštevati določila zazidalnega načrta.
Pred pričetkom del mora investitor in izvajalec preveriti
lego eventualno obstoječih komunalnih in energetskih naprav, jih po potrebi zavarovati, zaščititi ali premestiti pod
pogoji upravljalcev.
Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja zazidalnega
načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili
zazidalnega načrta, je potrebno le-tega novelirati.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo ter pri
tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
Investitorji morajo vso predvideno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo vključno s povezovalno cesto kot podaljšek Šolske ulice do Špindlerjeve ulice izgraditi, pridobiti uporabno dovoljenje, izvesti odmero in
komunalno infrastrukturo prenesti brezplačno v javno dobro
ter v upravljanje izvajalcem javnih gospodarskih služb.

4911.

Odlok o uvedbi povračila za priključno
zmogljivost vodovodnega priključka

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 27. 10.
2003 sprejel

ODLOK
o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
vodovodnega priključka
1. člen
S tem odlokom se določa višina, način obračunavanja
in plačevanja povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje.
2. člen
Povračilo za priključno zmogljivost so dolžni plačevati
vsi uporabniki vode, ki so ali se bodo priključili na javno
vodovodno omrežje.
3. člen
Sredstva zbrana s povračilom za priključno zmogljivost
se v skladu s sanacijskim programom koristijo za:
– zagotavljanje novih vodnih virov;
– investicijska vzdrževanja in novogradnjo objektov in
naprav na javnih vodovodnih sistemih;
– zaščito in izboljšanje kvalitete pitne vode na obstoječih črpališčih;
– kritje obratovalnih stroškov objektov in naprav na sistemu zbiranja, čiščenja in distribucije vode;
– odkup zemljišč na vodnih virih in plačilo odškodnine
zaradi zmanjšanja kmetijske proizvodnje in omejenega gospodarjenja v gozdovih;
– pokrivanje stroškov oskrbe z vodo v izrednih razmerah.
4. člen
Višino povračila za priključno zmogljivost, ki je odvisna od vrste uporabnika in porabljene vode, zaračunava
upravljalec vodovodnega omrežja ob obračunu za porabljeno vodo.

Št. 112
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Na vodovodnih sistemih, kjer uporabniki nimajo vgrajenih vodomerov, se za povračilo za priključno zmogljivost
obračuna znesek 1.000 SIT na odjemno mesto mesečno.
Za porabo vode v namene kmetijske proizvodnje (vzreja živali) se uporabi merilo porabe vode 1,2 m3/GVŽ.
5. člen
Višina povračila za priključno zmogljivost vodovodnega
priključka znaša 500 SIT na odjemno mesto na mesec in
glede na porabljeno količino vode v skladu z naslednjo
lestvico:
Poraba vode:
Vrednost povračila na m3
3
do 15 m
27 SIT
od 15 m3 do 30 m3
35 SIT
45 SIT
od 30 m3 do 45 m3
od 45 m3 do 100 m3
55 SIT
od 100 m3 naprej
65 SIT
Višina povračila za priključno zmogljivost se enkrat letno (v mesecu novembru) uskladi z rastjo cen življenjskih
stroškov v Republiki Sloveniji. O uskladitvi odloči občinski
svet.
6. člen
Obračunavanje povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka se začne najkasneje v roku 60 dni po
uveljavitvi odloka. Upravljavci javnih vodovodnih sistemov so
dolžni nakazovati zbrana sredstva v proračun Občine Slovenska Bistrica mesečno.

4912.

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

Javni zavod
OŠ Pohorski odred
Slovenska Bistrica
OŠ Poh. odred - dislocirana enota
POŠ Zg. Ložnica
OŠ Poljčane
OŠ Antona Ingoliča
Sp. Polskava
POŠ Zg. Polskava
POŠ Pragersko
OŠ Anice Černejeve
Makole
OŠ Gustava Šiliha Laporje
OŠ Črešnjevec
OŠ Šmartno na Pohorju
OŠ Partizanska bolnišnica Jesen
Tinje
OŠ Minke Namestnik Sonje
POŠ Kebelj
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica - enota Sonček
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica - enota Ciciban

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica

Na podlagi 21., 29. in 65. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00
in 28/01), 3., 25. in 105. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in
31/00) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet
občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 27. 10.
2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem
redu in miru v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 47/97 in 78/01).
2. člen
Za poglavjem II. se doda novo II.1 poglavje in členi 6.a
do 6.d, ki se glasijo:

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/7-10/2003
Slovenska Bistrica, dne 27. oktobra 2003.
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“II.1. VARSTVO OBJEKTOV DRUŽBENEGA POMENA
6.a člen
Prepovedano je zadrževanje od 22. ure do 6. ure zjutraj v času od 1. novembra do 30. aprila in od 23. ure do
6. ure zjutraj v času od 1. maja do 31. oktobra na območjih
osnovnih šol in vrtcev v Občini Slovenska Bistrica. Prepoved velja za območja z naslednjimi parcelnimi številkami in
katastrskimi območji:

Parcelna številka
713, 714, 715, 716
1405, 1406/1
421/3, 86
62/2, 96/1, 96/2
1/1
37/1, 37/5, 38/3
1012/4, 1012/6, 1012/15
437/1, 437/5, 438/2, 438/3, 439/2,
76, 77
47/1, 47/2, 46/1, 46/2
46/4
142
1460, 1461/1, 1461/2, 1320/1
STP 299, 64/3

Katastrska občina
Slov. Bistrica
Slov. Bistrica
Zg. Ložnica
Brezje pri Poljčanah
Sp. Polskava
Zg. Polskava
Sp. Polskava
Jelovec
Laporje
Črešnjevec
Šmartno na Pohorju
Tinjska gora
Slov. Bistrica
Kot

665, 666

Slovenska Bistrica

763/4, 756/1

Slovenska Bistrica
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Javni zavod
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica - enota Čebelica
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica
– enota Krtek Makole
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica
– enota Pragersko
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica - enota
Sp. Polskava
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica
– enota Zg. Polskava
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica
– enota Mehurčki Poljčane
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica
– enota Leskovec
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica
– enota Pikapolonica Poljčane
Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica
– enota Studenice

Uradni list Republike Slovenije
Parcelna številka

Katastrska občina

772

Slovenska Bistrica

429/2

Jelovec

1015/18

Sp. Polskava

44/1.S

Sp. Polskava

34/3

Zg. Polskava

180/1
664/35
509/1, 509/2
54

Pekel
Črešnjevec
Pekel
Studenice

6.b člen
Prepovedano je zadrževanje od 22. ure do 6. ure zjutraj v času od 1. novembra do 30. aprila in od 23. ure do 6. ure
zjutraj v času od 1. maja do 31. oktobra na nepokritih športnih objektih, ki se nahajajo na naslednjih parcelnih številkah in na
naslednjih katastrskih območjih:
Športni objekt
Kopališče Slov. Bistrica
Nogometno in igrišče za odbojko
Zg. Polskava
Bazen Poljčane
Nogometno igrišče Poljčane
Rokometno igrišče Poljčane
Nogometno igrišče
Sp. Polskava
Nogometni stadion
Slovenska Bistrica
Rokometno igrišče
Slovenska Bistrica
Tenis igrišče (grad)
Slovenska Bistrica
Pomožno nogometno igrišče
Slovenska Bistrica
Tenis igrišča
Slovenska Bistrica
Igrišče ob ribniku Tinje
Tenis igrišče Vrhole
Asfaltna ploščad
Tenis igrišče in igrišče
za odbojko Črešnjevec
Športno letališče
vzletališče Črešnjevec
Asfaltna ploščad Studenice
Rokometno igrišče Pragersko
Asfaltna ploščad Leskovec

Parcelna številka
840, 841, 842, 843

Katastrska občina
Slov. Bistrica

3/3, 10/1
247/1
23/2, 24,25, 26, 29/1
23/1

Zg. Polskava
Poljčane
Pekel
Pekel

105/1

Sp. Polskava

754

Slov. Bistrica

750/4

Slov. Bistrica

1461/2

Slov. Bistrica

750/1

Slov. Bistrica

748/3
187/3
1016, 1039
1017
1001/2
399
283
1012/8, 1012/6
664/48

Slov. Bistrica
Tinjska gora
Vrhole pri Prihovi
Vrhole pri Prihovi
Črešnjevec
Črešnjevec
Studenice
Sp. Polskava
Črešnjevec
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Upravljalci športnih objektov lahko čas, določen v prvem odstavku tega člena skrajšajo, če traja obratovalni čas
športnega objekta dlje kot do 22. oziroma 23. ure. Obratovalni čas mora biti izobešen na vidnem mestu ob vhodu v
objekt.
6.c člen
Prepovedano je zadrževanje od 22. ure do 6. ure zjutraj v času od 1. novembra do 30. aprila in od 23. ure do
6. ure zjutraj v času od 1. maja do 31. oktobra na javnih
površinah, ki se nahajajo na naslednjih parcelnih številkah in
na naslednjih katastrskih območjih:
Javna površina
Otroško igrišče –
Tomšičeva ulica
Slovenska Bistrica
Park -grajski
Slovenska Bistrica

Parcelna številka

Titov park
Slovenska Bistrica

777, 778

Slov. Bistrica

733, 730, 726, 728, 727, 729,
732, 737, 717

Slov. Bistrica

763/1, 763/2, 763/3, 755

Slov. Bistrica

6.d člen
Nadzor nad izvajanjem 6.a, 6.b in 6.c člena izvajajo
upravljalci objektov. Nadzor nad izvajanjem poleg upravljalcev izvajajo tudi pooblaščeni izvajalci varovanja.
6.e člen
V primeru da izvajalec nadzora ugotovi kršitve določil
6.a, 6.b in 6.c člena tega odloka je kršitev dolžan prijaviti
Policiji, ki ukrepa v skladu s svojimi pooblastili.”
4.člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/7-12/2003
Slovenska Bistrica, dne 27. oktobra 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

4913.

Katastrska občina

Pravilnik o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na
območju Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) in v skladu s
15. členom odloka o oskrbi z vodo na območju Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 65/02) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 27. 10.
2003 sprejel

PRAVILNIK
o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju
Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določa organizacija in način
oskrbe z vodo v izrednih razmerah na območju Občine
Slovenska Bistrica.

(2) Izredne razmere v oskrbi z vodo v okviru tega pravilnika pomenijo razmere, ki ogrožajo, omejujejo ali povsem
onemogočajo normalno oskrbo z vodo in vključujejo:
– oskrbo z vodo na vododeficitarnih območjih, kjer ni
zadostnih vodnih virov in ustreznih javnih in individualnih
vodovodnih sistemov;
– oskrbo z vodo v primeru suše, ko obstoječi vodni viri
s svojimi zajetji ne zadovoljujejo osnovnih potreb življenja,
gospodarstva in kmetijstva in
– oskrbo z vodo v primeru onesnaženj obstoječih aktivnih vodnih virov.
2. člen
(1) Ta pravilnik je obvezen za vse izvajalce in uporabnike pri oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju Občine
Slovenska Bistrica.
(2) V oskrbo z vodo v izrednih razmerah so vključeni
naslednji izvajalci:
– občinska uprava,
– občinski štab civilne zaščite,
– Komunala Slovenska Bistrica,
– OKP Rogaška Slatina,
– gasilska društva,
– lokalni upravljavci javnih vodovodnih sistemov.
(3) Seznam vseh izvajalcev v oskrbi z vodo v izrednih
razmerah ter njihove odgovorne osebe z osnovnimi podatki
o dostopnosti (naslov, telefon) pripravi občinska uprava –
Oddelek za okolje in prostor, ta ga hrani in tudi posreduje v
vednost vsem vključenim iz tega seznama.
3. člen
(1) Nosilec in skrbnik nad izvajanjem oskrbe z vodo v
izrednih razmerah je občinska uprava – Oddelek za okolje
in prostor (v nadaljevanju: nosilec). Nosilcu nudita strokovno pomoč Občinski štab civilne zaščite in Komunala Slovenska Bistrica.
(2) Vsi upravljavci javnih vodovodnih sistemov so dolžni
pravočasno opozoriti nosilca o pomanjkanju vode v okviru
svojih vodovodnih sistemov. Nosilec posreduje informacijo
o pomanjkanju vode štabu civilne zaščite občine.
(3) Štab civilne zaščite zbira informacije o pomanjkanju
vode pri individualnih gospodinjstvih, ki niso vključena v
javne vodovodne sisteme. Informacijo o tem pomanjkanju
posreduje nosilcu.
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(4) Nosilec zbira in obdeluje informacije o nastajanju
izrednih razmer oskrbe z vodo ter obvesti župana, ko nastopi potreba po aktiviranju sil za oskrbo z vodo.
(5) Sile za oskrbo z vodo v izrednih razmerah aktivira
župan Občine Slovenska Bistrica s posebnim sklepom.
II. VSEBINA IN NAČIN PRIPRAVE OCENE ZA
AKTIVIRANJE SIL ZA OSKRBO Z VODO V IZREDNIH
RAZMERAH TER ZAGOTOVITEV POTREBNIH
SREDSTEV
4. člen
(1) V skladu z določilom prejšnjega člena, je tudi nosilec načrtovanja oskrbe z vodo v izrednih razmerah je Občinska uprava – Oddelek za okolje in prostor. Pri načrtovanju
aktivno sodelujeta in nudita vso strokovno pomoč Občinski
štab civilne zaščite in Komunala Slovenska Bistrica.
(2) Nosilec načrtovanja je skrbnik vseh podatkov, vezanih na pomanjkanje vode in oskrbo z vodo v izrednih razmerah, ter katastra o vzrokih za nastale izredne razmere oskrbe
z vodo.
5. člen
(1) Nosilec načrtovanja v 6 mesecih po sprejetju tega
pravilnika določi obliko zbiranja podatkov o pomanjkanju
vode in način in obliko katastrskega vodenja podatkov o
vzrokih za izredne razmere oskrbe z vodo.
(2) Nosilec načrtovanja upošteva v evidenci katastrskega zapisa o vzrokih za izredne razmere oskrbe z vodo na
območju občine štiri sklope:
– neurejene razmere oskrbe z vodo na vododeficitarnih območjih,
– posledice klimatske suše,
– posledice onesnaženja vodnih virov
– ostale eventuelne razmere, ki povzročijo izredne razmere oskrbe z vodo na območju občine.
6. člen
(1) Nosilec načrtovanja vsako leto, v zadnjih 3 mesecih
leta, izdela na podlagi zbranih podatkov preteklih let in katastra izrednih razmer oskrbe z vodo načrt ukrepov za naslednje leto.
(2) V načrtu ukrepov oskrbe z vodo v izrednih razmerah za plansko leto je opredeljeno:
– predvideni obseg ukrepov ob izrednih razmerah oskrbe z vodo, kjer se določi vrsta, značilnost in verjetnost
izrednih razmer oskrbe z vodo;
– potrebne sile in sredstva ter razpoložljive vire, kjer se
določi zadolžitev posameznih izvajalcev ter njihova odgovornost, finančna in druga sredstva, potrebna za predviden
obseg oskrbe z vodo v izrednih razmerah ter predvidijo
njihovi viri in razpoložljivost;
– organizacija in izvedba opazovanja, obveščanje in
alarmiranje, kjer se določi način postopke zbiranja, obdelave in posredovanja podatkov, obveščanje in alarmiranje izvajalcev oskrbe z vodo v izrednih razmerah ter prizadetih
uporabnikov;
– aktiviranje sil in sredstev, kjer se natančno določi
način in postopke aktiviranja izvajalcev in sredstev za oskrbo z vodo v izrednih razmerah;
– upravljanje in vodenje, kjer se natančno opredelijo
pristojnosti in naloge izvajalcev oskrbe z vodo v izrednih
razmerah ter se vključi imena in položaj oseb, ki so pooblaščene za aktiviranje posameznih postopkov ob izrednih razmerah oskrbe z vodo.
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7. člen
(1) Prvi načrt ukrepov oskrbe z vodo v izrednih razmerah pripravi nosilec načrtovanja v 6 mesecih po sprejetju
tega pravilnika.
(2) Nosilec načrtovanja je skrbnik tega načrta in nato
vsako leto upošteva spremembe in dopolnitve v skladu z
zbranimi podatki, določenimi trendi in izvedenimi sanacijskimi ukrepi za ublažitev izrednih razmer oskrbe z vodo.
8. člen
Načrt ukrepov oskrbe z vodo v izrednih razmerah za
posamezno plansko leto se upošteva v proračunu občine.
III. NAČIN IZVAJANJA OSKRBE Z VODO V IZREDNIH
RAZMERAH
9. člen
(1) Nosilec načrtovanja mora predhodno določiti, v
skladu z dogovorom z upravljavci javnih vodovodnih sistemov, mesta odvzema za vodo in možno količino vode za
potrebe oskrbe z vodo v izrednih razmerah.
(2) Mesta odvzema se z vsemi osnovnimi podatki vodijo v evidenci katastrskega zapisa oskrbe z vodo v izrednih
razmerah.
(3) V skladu z veljavno zakonodajo morajo biti mesta
odvzema vode za potrebe oskrbe z vodo v izrednih razmerah vključena kot kontrolna točka v sistemu notranje kontrole po sistemu HACCP posameznih upravljavcev javnih vodovodnih sistemov.
10. člen
(1) Nosilec načrtovanja razpiše sprejem vlog za izvajanje transporta vode v cisternah v izrednih razmerah ter izda
potrdilo o usposobljenosti za izvajanje tega transporta.
(2) Transport vode v cisternah lahko na območju občine izvajajo le tiste pravne in fizične osebe, ki imajo potrdilo o
usposobljenosti.
(3) Potrdilo o usposobljenosti se lahko izda le, če ima
izvajalec transporta vode v cisternah interni akt notranje
kontrole po sistemu HACCP, v katerega je vključen način
izvajanja dezinfekcije cistern in zagotovitev preprečevanja
onesnaženja vode od prevzema na mestu odvzema vode do
predaje uporabniku.
11. člen
(1) Občina zagotovi možnost strokovnega izvajanja dezinfekcije cistern za prevoz pitne vode pri Komunali Slovenska Bistrica.
(2) Komunala Slovenska Bistrica pripravi v treh mesecih po sprejemu tega pravilnika način izvajanja dezinfekcije
ter oceno potrebnih sredstev za ureditev in vzdrževanje mesta dezinfekcije s potrebno shrambo dezinfekcijskih sredstev.
12. člen
Prizadeti uporabniki so dolžni sami poskrbeti za primerno in varno shrambo vode po predaji dostavljene vode.
13. člen
(1) Oskrba z vodo v izrednih razmerah se aktivira na
podlagi sklepa župana.
(2) Oskrba z vodo v izrednih razmerah se izvaja v skladu z načrtom ukrepov oskrbe z vodo v izrednih razmerah,
določenim v 6. členu tega pravilnika.
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IV. POTREBA PO VODI IN STROŠKI DOBAVE
14. člen
(1) V primeru izrednih razmer v oskrbi z vodo na določenem območju nosilec določi v okviru aktiviranja ukrepov
za oskrbo z vodo v izrednih razmerah prioriteto zagotavljanja
oskrbe z vodo, ob kateri upošteva vrsto izrednih razmer,
količino vode, ki jo ima na razpolago in poselitev ter dejavnosti na prizadetem območju.
(2) Če se pojavljajo problemi pri zagotavljanju primernih količin in kakovosti vode, je potrebno zagotavljati vodo
po naslednjem prioritetnem redu:
1. gospodinjstva,
2. posebne dejavnosti (zdravstveni dom, otroški vrtci,
šole, vojašnica),
3. v okviru kmetijske dejavnosti za gospodarsko uporabne živali,
4. življenjsko pomembni obrati,
5. oskrbovalne, storitvene in gostinske dejavnosti,
6. upravna poslopja,
7. prehrambena industrija,
8. ostala industrija in zagotavljanje požarne vode.
15. člen
(1) Izhodišča za potrebo po vodi v izrednih razmerah,
ki jih upošteva nosilec v okviru svojega načrtovanja, so naslednja:
1. najmanjša potreba po pitni vodi je 2,5 l/os. dan in
velja kot oskrba za ljudi izključno za primer potrebe faze
preživetja, ta potreba velja za vse starostne razrede in jo je
potrebno upoštevati kot rezervo za 14 dni;
2. iz individualnih vodnjakov, ki niso vključeni v javni
vodovodni sistem, se v izrednih razmerah predvidi 15
l/os.dan;
3. v javnih vodovodnih sistemih je potrebno zagotoviti
do 60 l/os. dan;
4. dodatno je potrebno upoštevati za ambulantnega
bolnika 30 l/os. dan;
5. za vzrejo živali se upošteva do 40 l/GVŽ.dan, minimalno 10 l/dan (1GVŽ = 1 konj ali govedo nad 2 leti starosti, 2 konja ali govedi pod 2 leti starosti, 5 svinj, 10 ovc ali
koz in ustrezno število manjših živali s skupno težo 500 kg);
6. vse ostale potrebe se morajo določiti odvisno od
konkretnega primera.
(2) Kolikor je le mogoče, je potrebno požarno vodo ter
vodo za razkuževanje in razstrupljanje zagotavljati iz neodvisnih virov.
16. člen
(1) Sredstva za zagotavljanje oskrbe z vodo v izrednih
razmerah se zagotovijo iz prispevka ob ceni vode, določenega v skladu z občinskimi akti, ki ga plačujejo vsi uporabniki javnih vodovodnih sistemov na območju občine.
(2) Uporabniki javnih vodovodnih sistemov, ki plačujejo
prispevek za oskrbo z vodo v izrednih razmerah, plačajo
dobavljeno vodo v teh razmerah po normalni ceni vode.
(3) Uporabniki, ki ne plačujejo prispevka za oskrbo z
vodo v izrednih razmerah, plačajo dobavljeno vodo v takšnih
razmerah po dejanskih stroških, ki jih oceni nosilec oskrbo
z vodo v izrednih razmerah.
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pripraviti predlog sanacijskih ukrepov, glede na posamezne
vzroke izrednih razmer oskrbe z vodo.
(2) Predlog sanacijskih ukrepov potrdi občinski svet in
ga upošteva v proračunu občine.
18. člen
(1) Nosilec oskrbe z vodo v izrednih razmerah je v
sodelovanju z občinskim štabom civilne zaščite in Komunale Slovenska Bistrica zadolžen za obveščanje ter izobraževanje uporabnikov.
(2) Uporabniki se obvestijo v primeru nastalih izrednih
razmer oskrbe z vodo na krajevno običajen način.
(3) Nosilec oskrbe z vodo v izrednih razmerah pripravi
v enem letu po sprejemu tega pravilnika osnovni program
izobraževanja uporabnikov v obliki predstavitvene knjižice o
problemu oskrbe z vodo v izrednih razmerah na območju
Občine Slovenska Bistrica.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Izvajalci oskrbe z vodo v izrednih razmerah morajo
uskladiti svojo dejavnost v skladu s tem pravilnikom v roku
šestih mesecev po njegovi uveljavitvi.
20. člen
Plan potreb po vodi v izrednih razmerah in njihovo
zagotavljanje je obvezni del planiranja javne infrastrukture
oskrbe z vodo na območju občine.
21. člen
Vsebina pravilnika se lahko na osnovi strokovnih ugotovitev, katerih rezultat je boljša in zanesljivejša oskrba z
vodo v izrednih razmerah, dopolni po postopku, kot je bil
sprejet ta pravilnik.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 10/032-01/7-11/2003
Slovenska Bistrica, dne 27. oktobra 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

SLOVENSKE KONJICE
4914.

Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske
Konjice

V. OBVEZNI SANACIJSKI UKREPI ZA OBLAŽITEV
IZREDNIH RAZMER

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee prvega odstavka
56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97) in na podlagi 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 9. redni seji
dne 30. 10. 2003 sprejel

17. člen
(1) Nosilec načrtovanja oskrbe z vodo v izrednih razmerah mora na podlagi zbranih podatkov in ocen trendov

ODLOK
o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice

Stran
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1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 – v
nadaljevanju: odlok) se skladno z določili 218. člena zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) dodata člena
5.a in 5.b.
2. člen
Za 5. členom se doda 5.a člen, ki se glasi:
»Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo 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 gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture.«
3. člen
Za 5.a členom se doda 5.b člen, ki se glasi:
»Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.«
4. člen
V skladu z določili 5.a in 5.b člena se smiselno uporablja vsebina veljavnega odloka in se bo nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča po že veljavnem odloku pobiralo v skladu s 5.a in 5.b členom tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200/0007/99
Slovenske Konjice, dne 30. oktobra 2003.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

ŠKOFJA LOKA
4915.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej
Škofja Loka

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl.
US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02)
in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 5.
redni seji dne 23. 10. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Škofja Loka uskladi delovanje
javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), ureja
njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter
temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina
financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Občina Škofja Loka. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Občine Škofja Loka izvaja Občinski svet občine Škofja Loka.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Loškega muzeja Škofja Loka
s sedežem v Škofji Loki, katerega ustanoviteljica je Občina
Škofja Loka.
Občinska uprava mesta Škofja Loka je 27. avgusta
1939 ustanovila Mestni muzej v Škofji Loki s sedežem v
Rotovžu na Mestnem trgu. Občinska skupščina Škofja Loka
je 19. junija. 1963 izdala odločbo (št. 63-9/1963-2) o ustanovitvi Loškega muzeja Škofja Loka. Novo odločbo o ustanovitvi (št. 022-7/1982-2) je Skupščina občine Škofja Loka
izdala 30. junija. 1982. Občinski svet občine Škofja Loka je
23. decembra 1999 sprejel odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Loški muzej Škofja Loka (Uradni list RS, št. 8/00).
3. člen
Osnovno poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje javne in matične službe ter vodenje registra premične
kulturne dediščine na območju občin Škofja Loka, Gorenja
vas-Poljane, Železniki, Žiri, to je na območju nekdanjega
zgodovinsko zaokroženega Loškega gospostva. Svoje poslanstvo zavod vrši s predstavljanjem zgodovine gospostva v
arheološki, zgodovinski, umetnostnozgodovinski, etnološki
in prirodoslovni zbirki, skrbi za redno strokovno dopolnjevanje in prenavljanje zbirk z novimi raziskovalnimi dognanji,
opravlja razstavno, konservatorsko, informacijsko in pedagoško dejavnost, vzdržuje celoten grajski kompleks z muzejem na prostem na grajskem vrtu. Izvaja likovno-galerijsko
dejavnost in ustvarja lastno likovno zbirko v skladu z zbiralno
in galerijsko politiko.
Loški muzej Škofja Loka je v slovenskem in mednarodnem prostoru prepoznaven predvsem po zbirkah srednjeveških cehovskih obrti v mestnem jedru in obrteh na podeželskem območju do začetkov industrializacije, ob tem pa
interdisciplinarno predstavlja razvoj krajev, prebivalstva in
medsebojnih odnosov od poselitve loškega območja do
danes. Muzej skrbi za dostopnost zbirk tudi ljudem s posebnimi potrebami.
4. člen
Ime zavoda: Loški muzej Škofja Loka.
Sedež javnega zavoda: Škofja Loka.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v pravnem prometu, ki jih določa ta odlok.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Kranju pod registrsko številko Srg 95/00723, reg. vložek
1/00272/00.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej
Škofja Loka

5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
opravlja znotraj javne službe naloge:
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– evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva
zavoda,
– varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s
poslanstvom muzeja,
– razvija vlogo osrednjega muzeja na območju nekdanjega Loškega gospostva za področja svojih zbirk, kar bo
potekalo v obliki tekočega dialoga z uporabniki muzeja in
muzejskimi partnerji,
– posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za
dostopnost podatkov javnosti,
– letni program razstav in prireditev usklajuje z razstavnimi termini drugih kulturnih ustanov v občinah nekdanjega
Loškega gospostva,
– vodi strokovno knjižnico za področje svojih dejavnosti, ki je odprta strokovni javnosti, učencem, dijakom in
študentom, in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po
zahtevanih standardih in zakonodaji,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške
zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja ter druge oblike
promocijskega materiala s področja dejavnosti muzeja,
– aktivno sodeluje pri kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji in raziskovalnimi ustanovami v regiji, državi ali mednarodno,
– pri konzervatorsko-preparatorski dejavnosti se povezuje s Konzervatorskim oddelkom Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani in ostalimi muzeji ter omogoča konserviranje in prepariranje predmetov drugih muzejev v skladu s
svojim letnim programom,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za ljudi s posebnimi potrebami,
– pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna za zgodovino,
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov,
sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za
popularizacijo svoje dejavnosti,
– sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami,
združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja z
raziskovalnim, strokovnim delom in tehničnimi sredstvi,
– vzdržuje strokovno knjižnico,
– opravlja restavratorske, konzervatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja,
– pridobiva gradiva, pomembna za zgodovino,
– prizadeva si dosegati visoko kvaliteto dela znotraj
vseh področij dela in odgovornosti muzeja na način, da bo
pritegoval, usposabljal in zaposloval sposobne sodelavce,
– omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za kustose, pedagoge, dokumentaliste in konzervatorje,
– omogoča dostopnost do podatkov, programov in stalnih zbirk ljudem s posebnimi potrebami,
– muzej pripravlja likovne razstave v Galeriji Loškega
muzeja, Galeriji Ivana Groharja, Galeriji Franceta Miheliča in
razstavišču Okrogli stolp,
– ogled likovnih razstav je možen vse leto in je brezplačen,
– poleg stalne razstave in likovnih razstav, muzej pripravi vsaj enkrat letno muzeološko razstavo iz svojih zbirk,
– skrbi za naravno dediščino na nepremičninah, s katerimi upravlja.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi
naslednje naloge:
– vodi evidenco nezakonito odtujenih predmetov kulturne dediščine,
– oddaja prostore za razstave, kulturne in druge prireditve ter storitve,
– načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s
poslanstvom muzeja,
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– nudi strokovne usluge pravnim in fizičnim osebam,
– prodaja publikacijo vseh vrst s svojega delovnega
področja ter izdeluje in prodaja fotografsko dokumentacijo,
reprodukcije vseh vrst, replike in aplicirane predmete, izvedene iz svojega gradiva.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v
skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– O 92.521 dejavnost muzejev
– O 92.522 varstvo kulturne dediščine
– O 92.511 dejavnost knjižnic
– O 92.512 dejavnost arhivov
– O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O 92.340 druge razvedrilne dejavnosti
– O 92.40 dejavnost tiskovnih agencij
– O 1.411 oskrbovanje parkov, vrtov
– O 92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve
– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K 73.202 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
– K 73.101 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
– K 74.810 fotografska dejavnost
– K 74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K 74.873 druge poslovne dejavnosti, d.n.
– K 72.300 obdelovanje podatkov
– K 72.600 druge računalniške storitve
– K 74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
– G 52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– G 52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– H 55.301 dejavnost restavracij in gostiln
– DE 22.110 izdajanje knjig
– DE 22.130 izdajanje revij in periodike
– DE 22.150 drugo založništvo
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– direktor zavoda,
– svet zavoda.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu
z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja
zavoda.
Direktor zavoda
8. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda
ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje Občinski svet občine Škofja Loka,
na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko župan Občine Škofja
Loka povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je
lahko ponovno imenovan.
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Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen
čas, čas trajanja mandata.
V primeru, da direktorju predčasno preneha mandat in
se ne izpelje redni postopek imenovanja, kot tudi, da je bil
izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče
prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil
izbran, Občinski svet občine Škofja Loka imenuje vršilca
dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto.
9. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka izobrazba družboslovne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri univerzitetni izobrazbi ali najmanj 10 let delovnih izkušenj pri visoki izobrazbi,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat za direktorja zavoda mora ob prijavi na javni
razpis, poleg ostalih dokazil, priložiti tudi program dela zavoda za mandatno obdobje.
10. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za
katerega je imenovan, zaradi razlogov, ki jih določata zakon
o zavodih in ZUJIK.
Občinski svet občine Škofja Loka mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta
zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu
dati možnost, da se o njih izjavi.
Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje,
da soglaša z razrešitvijo.
11. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem
mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih
organov,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo zavoda in zagotavlja javnost dela,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
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– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti
delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo
prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo
določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje
pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in drugi
predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda.
K aktom iz druge, tretje, pete, šeste, sedme in enajste
alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
12. člen
Pooblastila direktorja:
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v
okviru finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen pri prometu z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje
ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in
sistemizaciji delovnih mest.
Svet zavoda
13. člen
Svet zavoda sestavlja devet članov, in sicer:
– šest predstavnikov ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda in
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti:
Člane sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja,
imenuje Občinski svet občine Škofja Loka.
Način izvolitve članov, ki predstavljajo zaposlene v zavodu, se določi z aktom, ki ga izda direktor zavoda. Volitve
se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom
mandata.
Člane sveta zavoda, ki so predstavniki uporabnikov
oziroma zainteresirane javnosti, imenujejo:
– enega člana; Muzejsko društvo Škofja Loka,
– enega člana; Kulturniška zbornica Slovenije.
14. člen
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe
izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let. Po preteku
mandata so lahko ponovno imenovani.
Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja ter predstavnike uporabnikov in zainteresirane javnosti o poteku mandata
članom sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom in jih
pozvati na dostavo predlogov.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
15. člen
Naloge sveta zavoda:
– opravlja naloge sveta in strokovnega sveta,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
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– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju
in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude
za reševanje teh vprašanj,
– daje soglasje k predlogu direktorja o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda.
16. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v
roku 30 dni po imenovanju oziroma po prejemu predlogov.
Svetu zavoda prične teči mandat z dnem imenovanja.
17. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, če:
– mu preneha delovno razmerje, ki je podlaga za članstvo v svetu,
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem
postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
18. člen
Zavod upravlja z Loškim gradom, muzejem na prostem
in letnim gledališčem, Grajska pot 13, Škofja Loka: zemljiškoknjižni izpisek vložna številka 1424, katastrska občina
Škofja Loka:
parc. št. 536
parc. št. 537
parc. št. 538
parc. št. 542
parc. št. 544
parc. št. 546
parc. št. 548/1
parc. št. 132.S
Skupna površina znaša

2036 m2
12308 m2
3359 m2
1140 m2
572 m2
352 m2
1641 m2
2162+780+500 m2
24850 m2.

Upravlja z vso opremo, ki je v teh prostorih, in inventariziranimi muzejskimi predmeti.
Zavod upravlja tudi z galerijsko zbirko Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka.
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19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna in proračuna Občine Škofja
Loka.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– na državnih in mednarodnih razpisih,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju
sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in
obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi lahko razpolaga.
22. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last
ustanovitelja.
23. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last Občine
Škofja Loka. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
24. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata Republika Slovenija do višine sredstev, ki se v tekočem letu
zagotavljajo iz državnega proračuna, in Občina Škofja Loka
do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz občinskega proračuna za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih
od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo nujne naloge
obstoječi organi.
Obstoječemu strokovnemu svetu preneha mandat po
konstituiranju novoimenovanega sveta zavoda.
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Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
26. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt
morata biti sprejeta najkasneje do 29. 11. 2003. Do sprejema novega akta o sistemizaciji delovnih mest velja obstoječi
akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in s tem
odlokom.
27. člen
Dokler ni izpolnjen pogoj iz 131. člena ZUJIK poteka
financiranje Loškega muzeja tako kot doslej.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 8/00).
29. člen
Na podlagi tega odloka direktor poskrbi za vpis javnega zavoda Loški muzej v sodni register.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 028-4/2003
Škofja Loka, dne 23. oktobra 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

4916.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 180. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 218. člena
zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je
Občinski svet občine Škofja Loka na 5. redni seji dne 23.
10. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju Občine Škofja Loka se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja nadomestila, zavezance, merila za določitev višine nadomestila,
način določitve višine, oprostitve in kazni za prekrške po
tem odloku.
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II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
IN ZAVEZANCI
2. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu.
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo so:
I. območje:
– stavbna zemljišča v ožjem mestnem jedru;
II. območje:
– stavbna zemljišča s strnjeno pozidavo ob mestnih
vpadnicah in pomembnejših razvojnih predelih mesta;
III. območje:
– pretežno zazidana stavbna zemljišča izven mesta, na
pomembnejših predelih z razvito prometno in gospodarsko
infrastrukturo ob komunikacijskih in infrastrukturnih koridorjih;
IV. območje:
– redkeje zazidana stavbna zemljišča in manjša lokalna
naselja ob komunikacijskih in infrastrukturnih koridorjih in
ostala stavbna zemljišča na območju občine, ki so opremljena z vodovodom, in električnim omrežjem.
3. člen
Meje območij iz prejšnjega člena, na katerih se za
uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo, so razvidne iz grafične priloge (Priloga 1) k odloku v merilu 1: 5000
in je sestavni del tega odloka.
Grafični prikazi območij, po prvem odstavku tega člena, so na vpogled pri izpostavi Davčne uprave RS in pri
oddelku občinske uprave, pristojnem za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči.
4. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna
oseba zasebnega ali javnega prava, ne glede na naslov
stalnega prebivališča ali registracije, ki je lastnik ali uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju Občine
Škofja Loka (posestnik oziroma imetnik pravice rabe, razpolaganja, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora,
imetnik stanovanjske pravice oziroma na tem območju opravlja dejavnost).
Lastnik in najemnik v najemni pogodbi določita medsebojne obveznosti v zvezi s plačilom nadomestila. V primeru,
da take določbe ni in najemnik kot posestnik ne izvršuje
svoje obveznosti po tem odloku, za njega solidarno odgovarja lastnik.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. lega, namembnost stavbnega zemljišča in dejavnost,
2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami ter dejanske možnosti priključitve na te objekte in naprave.
6. člen
Po dejavnosti se stavbna zemljišča na območjih iz
2. člena tega odloka uvrstijo v naslednje skupine:
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A) gospodarske in poslovne dejavnosti ter kmetijstvo in
gozdarstvo,
B) poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti,
C) javne službe, storitve in družbene dejavnosti,
D) stanovanjska dejavnost.
Podrobnejša razdelitev dejavnosti je prikazana v razpredelnici (Priloga 2), ki je sestavni del tega odloka.
Glede na lego in dejavnost se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk:
Območje
dejavnost

število točk
I

II

A Za gospodarske in poslovne
dejavnosti, kmetijstvo
in gozdarstvo
240 240
B Za poslovne, storitvene
in trgovske dejavnosti
120 220
C Za namene javnih služb,
storitev in družbene dejavnosti 120 140
D Za stanovanjsko dejavnost
90 100

III

IV

220 170
200 120
120 90
70 50

Pri nezasedenih prostorih se pri izračunu nadomestila
upošteva dosedanja dejavnost oziroma uporaba.
Kjer se obstoječa dejavnost ne sklada s predvideno
dejavnostjo in namembnostjo v prostorskem aktu, se pri
točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa
dejavnost.
Za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva namembnost, ki je določena v planskih dokumentih občine. V primeru mešano določene namembnosti se upošteva višje število točk.
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi napravami individualne in skupne rabe ter dejanske
možnosti priključitve na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Število točk za dejavnost
Opremljenosti s komunalnimi napravami A

1. Opremljenost s cestami
a) Zasilni cestni dovoz,
makadamska utrditev cestišča,
protiprašna utrditev cestišča
b) Asfaltirana utrditev cestišča
2. Opremljenost z vodovodom
3. Opremljenost s kanalizacijo
4. Opremljenost z elektriko
5. Opremljenost s plinovodom
6. Opremljenost z javno
razsvetljavo

B

C

D

75
90
90
125
90
50

75
90
75
100
75
50

60
75
65
90
65
50

20
25
25
45
25
25

20

20

15

5

8. člen
Osnova za odmero nadomestila je površina prostora ali
zemljišča.
Za zazidana stavbna zemljišča (stanovanja in poslovni
prostori) se površina določi v kvadratnih metrih, ki je:
– čista tlorisna površina stanovanja v večstanovanjskih
objektih (celotna površina vseh zaprtih prostorov stanovanja
in pomožnih prostorov k stanovanju v objektu);
– čista tlorisna površina individualne stanovanjske hiše
(celotna površina vseh zaprtih prostorov, ki služijo stanovanju kot so sobe, predsobe, hodniki s stopnišči, kuhinja,
kopalnice, shrambe, kleti in kurilnice nad višino 2,10 metra,
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mansarde, garaže in drugih pomožnih zaprtih prostorov hiše
ter površina podstrehe, kjer višina presega 1,40 metra);
– za garaže – prostostoječe, vrstne ali v prizidkih, se
upošteva dejanska izmera ne glede na to, ali spadajo k
stanovanjem ali k individualnim hišam;
– čista tlorisna površina poslovnega prostora (celotna
zaprta površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki
tvorijo z njim funkcionalno celoto). Kot površina poslovnega
prostora po tem odloku se šteje tudi tlorisna površina zemljišča, ki služi poslovni dejavnosti. To so primeroma: nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno
uporabljene manipulativne površine. Poslovne površine po
tem odloku so tudi teniška igrišča, kampi, odprti bazeni in
kopališča in se jih točkuje po vrsti rabe oziroma namembnosti, kot to določa 6. člen tega odloka.
Za nezazidana stavbna zemljišča se površina za odmero nadomestila določi v kvadratnih metrih, kot določa zakon, ki ureja področje graditve objektov.
Kot vir podatkov o površinah stavbnega zemljišča se
uporabljajo podatki iz javnih listin in uradnih evidenc. V primeru razhajajočih se podatkov ali dvoma se podatki pridobijo z ugotovitvenem postopku.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
9. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plača:
– za zazidana stavbna zemljišča in prostore, ki jih neposredno za namen obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,
– za zazidana stavbna zemljišča in prostore v uporabi
tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna
predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij,
ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje za uporabo stavbnih zemljišč, kjer so urejene zelene površine in parki za javni namen.
Nadomestilo se ne plačuje za objekte, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo (gospodarske zgradbe, rastlinjaki in podobni objekti).
10. člen
Plačevanje nadomestila se na vlogo stranke za dobo 5
let oprosti zavezanca, ki je fizična oseba in kupi stanovanje v
novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot posamezen
del stavbe ali zgradi družinsko stanovanjsko hišo, če je ob
ceni stanovanja oziroma v dokazljivem delu v ceni stanovanja ali za gradnjo družinske stanovanjske hiše Občini Škofja
Loka neposredno plačal stroške za opremljanje stavbnega
zemljišča (odločba občine o odmeri komunalnega prispevka). Doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z
dnem, ko organ prejme popolno vlogo.
Plačevanje nadomestila se na vlogo stranke za dobo 5
let oprosti zavezanca, ki na nezazidanem stavbnem zemljišču gradi objekt za gospodarski in poslovni namen, kmetijstvo in gozdarstvo (A) in za poslovni, storitveni in trgovski
namen (B) in je za gradnjo takega objekta Občini Škofja
Loka neposredno plačal stroške za opremljanje stavbnega
zemljišča (odločba občine o odmeri komunalnega prispevka) ali kot investitor z občino sklenil urbanistično pogodbo.
Doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z dnem,
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ko gradbeno dovoljenje za objekt postane dokončno. Gradbeno dovoljenje mora biti sestavni del vloge.
O oprostitvi plačevanja nadomestila na vlogo zavezanca odloči Občina Škofja Loka.
Neuporaba posameznih prostorov objekta ni razlog
oprostitve plačila nadomestila. Nezmožnost plačevanja zaradi gmotnega položaja zavezanca se obravnava po predpisih, ki urejajo socialno področje.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se seštevek točk po točkovanju iz
6. in 7. člena pomnoži s površino iz drugega odstavka 8. člena tega odloka (stanovanjska ali poslovna površina zavezančevega objekta) in pomnoži z vrednostjo točke za izračun
nadomestila.
Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče se določi tako, da se seštevek točk po točkovanju
iz 6. in 7. člena pomnoži s površino iz tretjega odstavka
8. člena tega odloka (površina zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča) in pomnoži z vrednostjo točke za
izračun nadomestila.
12. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofja Loka določi do
konca leta za naslednje leto občinski svet občine s sklepom
in je lahko različna za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče ter za nezasedene poslovne prostore.
Če občinski svet ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta
revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za
obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja.
13. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki
in evidence.
Zavezanci so dolžni Občini Škofja Loka ali izpostavi
davčnega urada v roku 30 dni po nastanku spremembe
sporočiti podatke in obvestila, ki so pomembni za odmero
nadomestila kot so: sprememba zavezanca, spremembo
vrste dejavnosti ali namembnosti, spremembo poslovne ali
stanovanjske površine, spremembo stalnega prebivališča
oziroma naslova, kjer sprejemajo poštne pošiljke. Če zavezanci ne sporočijo spremembe, se za odmero uporabijo
podatki, s katerim razpolaga Davčni urad RS ali občina ali
se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.
Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva
od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je nastala
sprememba.
14. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu Davčni
urad RS za odmerno leto na podlagi določene vrednosti
točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku ter drugih podatkov in obvestil, ki so ji jih zavezanci dolžni sporočiti
ali ji podatke posreduje Občina Škofja Loka ali jih DURS
zbere po uradni dolžnosti. Na podlagi javnega pooblastila in
medsebojne pogodbe lahko za račun Občine Škofja Loka
postopek priprave baze in postopek odmere opravi pooblaščena gospodarska družba.
Izterjavo zavezancev po tem odloku opravlja Davčna
uprava RS po zakonu o davčnem postopku.
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15. člen
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje
nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti,
zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec
ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
Davčna uprava RS je dolžna o pritožbah zavezancev
obvestiti občino. O odpisu zaradi neizterljivosti, zastaranju,
odpisu obresti in podobnih posegih v prihodek občinskega
proračuna, je Davčna uprava RS od občine dolžna pridobiti
soglasje.
VI. NADZORSTVO
16. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpekcija, pristojna za javne finance in Nadzorni odbor občine
Škofja Loka.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Zavezanec, ki ne sporoči spremembo podatkov, potrebnih za odmero ali na zahtevo upravnega organa ne da
podatkov po 13. členu tega odloka ali sporoči nepravilne
podatke, stori prekršek in se kaznuje:
– pravna oseba z denarno kaznijo 200.000 SIT;
– posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo 150.000 SIT;
– odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo
60.000 SIT;
– posameznik z denarno kaznijo 60.000 SIT.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Vrednost točke po določbah 12. člena tega odloka za
leto 2004 znaša 0,048 SIT za zazidano stavbno zemljišče in
0,048 SIT za nezazidano stavbno zemljišče.
19. člen
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se za
leto 2004 plačuje le za gospodarski in poslovni namen,
kmetijstvo in gozdarstvo (A) in za poslovni, storitveni in trgovinski namen (B) le na II. območju.
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se za
leto 2005 plačuje za vse namene po 6. členu tega odloka le
na II. območju.
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se za
leto 2006 in naprej plačuje za vse namene po 6. členu tega
odloka in za vsa območja po 2. členu tega odloka.
20. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/85, 18/86, 19/88, 14/89 in Uradni list RS, št. 34/90 in 7/91).
Postopki, pričeti pred dnem uveljavitve tega odloka, ki
še niso pravnomočno zaključeni, se končajo po določbah
tega odloka.
21. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
1. januarja 2004.

Št. 112

Uradni list Republike Slovenije
Št. 464-1/2003
Škofja Loka, dne 23. oktobra 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

/ 14. 11. 2003 / Stran 15393

Stran

15394 / Št. 112 / 14. 11. 2003

Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA 2:

26.3
26.4

Standardna klasifikacija dejavnosti 2002 - 6. člen
A) gospodarske in poslovne namene ter kmetijstvo in gozdarstvo:
10
Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in
lignita, šote
10.1
Pridobivanje črnega premoga
10.2
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
10.3
Pridobivanje šote
11
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
11.1
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
11.2
Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in
zemeljskega plina brez iskanja nahajališč
12
Pridobivanje uranovih in torijevih rud
12.0
Pridobivanje uranovih in torijevih rud
13
Pridobivanje rud
13.1
Pridobivanje železove rude
13.2
Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove
in torijeve rude
14
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
14.1
Pridobivanje kamna
14.2
Pridobivanje peska in gline
14.3
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil
14.4
Pridobivanje soli
14.5
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
19
Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov,
razen oblačil
19.1
Strojenje in dodelava usnja
19.2
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov
19.3
Proizvodnja obutve
20
Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov
iz lesa. Plute, slame in protja, razen pohištva
20.1
Žaganje in skobljanje ter impregniranje lesa
20.2
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč
20.3
Stavbno mizarstvo
20.4
Proizvodnja lesene embalaže
20.5
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja
23
Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega
goriva
23.1
Proizvodnja koksa
23.2
Proizvodnja naftnih derivatov
23.3
Proizvodnja jedrskega goriva
24
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih
vlaken
24.1
Proizvodnja osnovnih kemikalij
24.2
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
24.3
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov
24.6
Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih
kemičnih izdelkov
24.7
Proizvodnja umetnih vlaken
25
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
25.1
Proizvodnja izdelkov iz gume
25.2
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
26
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov
26.1
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
26.2
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste
za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne
keramike

26.5
26.6
26.7
26.8
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
34
34.1
34.2
34.3
35
35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
37
37.1
37.2
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za gradbeništvo
Proizvodnja cementa, apna, mavca
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa in mavca
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja brusilnih in drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov
Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
Proizvodnja cevi
Druga primarna predelava železa in jekla
Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin
Livarstvo
Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in
naprav
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija
Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna
mehanična dela
Proizvodnja rezilnega in drugega ogrodja, ključavnic, okovja
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
Proizvodnja strojev in naprav
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje
mehanske energije, razen motorjev za letala in
motorna vozila
Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in drugih
naprav za splošno rabo
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
Proizvodnja obdelovalnih strojev
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
Proizvodnja orožja in streliva
Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic, polprikolic
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje
Proizvodnja drugih vozil in plovil
Gradnja in popravilo ladij, čolnov
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za
invalide
Proizvodnja drugih vozil
Reciklaža
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
Proizvodnja hrane, pijač in krmil
Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in
proizvodnja mesnih izdelkov
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov
Proizvodnja krmil in hrane za živali
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15.8
15.9
16
16.0
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
18
18.1
18.2
18.3
21
21.1
21.2
24.4
24.5
30
30.0
31
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
32
32.1
32.2
32.3
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
36
36.1
36.2
36.3

Proizvodnja drugih živil
Proizvodnja pijač
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tekstilij
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Tkanje tekstilij
Plemenitenje tekstilij
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Proizvodnja drugih tekstilij
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov
Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov
Proizvodnja usnjenih oblačil
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov
iz papirja in kartona
Proizvodnja vlaknin, papirja, kartona
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
Proizvodnja farmacevtskih surovin in
preparatov
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
Proizvodnja električnih strojev in naprav
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike
Proizvodnja izolirnih električnih kablov in žic
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk
Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila
ter druge električne opreme
Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike
Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in
optičnih instrumentov ter ur
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter
ortopedskih pripomočkov
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme
Proizvodnja ur
Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti
Proizvodnja pohištva
Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov
Proizvodnja glasbil

36.4
36.5
36.6
45
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
01
02
05
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Proizvodnja športnih izdelkov
Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač
Druge predelovalne dejavnosti
Gradbeništvo
Pripravljalna dela na gradbiščih
Gradnja objektov in delov objektov
Inštalacije pri gradnjah
Zaključna gradbena dela
Dajanje strojev in naprav za rušenje v najem
skupaj z upravljavci strojev
Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve,
razen urejanja in vzdrževanja parkov, vrtov in
zelenih športnih površin (01.411)
Gozdarstvo in gozdarske storitve
Ribištvo in ribiške storitve

B) poslovne, storitvene in trgovske namene:
40

Oskrba z električno energijo, plinom, paro in
toplotno vodo
40.1
Oskrba z električno energijo
40.2
Oskrba s plinastimi gorivi
40.3
Oskrba s paro in toplo vodo
41
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
41.0
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
65
Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov
65.1
Denarno posredništvo
65.2
Drugo finančno posredništvo
66
Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov,
razen obveznega socialnega zavarovanja
66.0
Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov,
razen obveznega socialnega zavarovanja
67
Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu
67.1
Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu,
razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov
67.2
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
70
Poslovanje z nepremičninami
70.1
Poslovanje z lastnimi nepremičninami
70.2
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.3
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
92.71 Prirejanje iger na srečo
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin
22
Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa
22.1
Založništvo
22.2
Tiskarstvo in z njim povezane storitve
22.3
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
50
Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil;
trgovina na drobno z motornimi gorivi
50.1
Trgovina z motornimi vozili
50.2
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.3
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila
50.4
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo
50.5
Trgovina na drobno z motornimi gorivi
51
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili
51.1
Posredništvo
51.2
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi
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51.3
51.4
51.5
51.8
51.9
52
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
52.6
52.7
55
55.1
55.2
55.3
55.4
55.5
63
63.1
63.2
63.3
63.4
71
71.1
71.2
71.3
71.4
72
72.1
72.2
72.3
72.4
72.5
72.6
74
74.1

74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
95
95.0
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Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki
Trgovina na debelo z izdelki široke prodaje
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom
Druga trgovina na debelo
Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
popravila izdelkov široke porabe
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno z rabljenim blagom
Trgovina na drobno zunaj prodajaln
Popravila izdelkov široke porabe
Gostinstvo
Dejavnosti hotelov in podobnih obratov
Dejavnosti domov, kampov in drugih nastavitvenih
obratov (razen 55.234)
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
Točenje pijač
Dejavnosti menz ter priprava in dostava hrane
(catering)
Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij
Prekladanje, skladiščenje
Druge pomožne dejavnosti v prometu
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
Dejavnosti drugih prometnih agencij
Dajanje strojev in opreme brez upravljavcev v
najem, izposojanje izdelkov široke porabe
Dajanje avtomobilov v najem
Dajanje drugih vozil v najem
Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in
drugih strojev in opreme v najem
Izposojanje izdelkov široke porabe
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem
povezane dejavnosti
Svetovanje o računalniških napravah
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Vzdrževanja in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav
Druge računalniške dejavnosti
Druge poslovne dejavnosti
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje; podjetniško svetovanje
Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Oglaševanje
Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne
sile
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Čiščenje objektov in opreme
Raznovrstne poslovne dejavnosti
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
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C) javne službe, storitve in družbene dejavnosti:
64
64.1
64.2
75

Pošta in telekomunikacije
Poštna in kurirska dejavnost
Telekomunikacije
Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno
socialno zavarovanje, brez stanovanj v okviru
dejavnosti 75.120
75.1
Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna
politika skupnosti
75.2
Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost
75.3
Obvezno socialno zavarovanje
90
Dejavnosti javne higiene
90.0
Dejavnosti javne higiene
91
Dejavnosti združenj, organizacij
91.1
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih
združenj
91.2
Dejavnost sindikatov
91.3
Dejavnost drugih organizacij
92
Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti,
razen prirejanja iger na srečo (92.71)
92.1
Filmska in video dejavnost
92.2
Radijska in televizijska dejavnost
92.3
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge
razvedrilne dejavnosti
92.4
Dejavnost tiskovnih agencij
92.5
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
kulturne dejavnosti
92.6
Športna dejavnost
92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
93
Druge storitvene dejavnosti
93.0
Druge storitvene dejavnosti
60
Kopenski promet; cevovodni transport
60.1
Železniški promet
60.2
Drug kopenski promet
60.3
Cevovodni transport
61
Vodni promet
61.1
Pomorski promet
60.2
Promet po rekah, jezerih, prekopih
62
Zračni promet
62.1
Zračni promet na rednih linijah
62.2
Izredni zračni promet
80
Izobraževanje
80.1
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
80.2
Srednješolsko izobraževanje
80.3
Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno
izobraževanje
80.4
Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
85
Zdravstvo in socialno varstvo
85.1
Zdravstvo
85.2
Veterinarstvo
85.3
Socialno varstvo
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
in nastanitve za krajši čas v delavskih domovih in
prenočiščih
73
Raziskovanje in razvoj
73.1
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
73.2
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike
99
Eksteritorialne organizacije in združenja
D) stanovanjske namene:
Stanovanja (tudi objekti za začasno bivanje)
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4917.

Odlok o odpravi naselja Lenart nad Lušo in
njegovi združitvi z naseljem Sv. Lenart ter
preoštevilčenje naselja

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86),
14. člena pravilnika o določanju imena naselij in ulic ter o
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80)
in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na
5. redni seji dne 23. 10. 2003 sprejel

ODLOK
o odpravi naselja Lenart nad Lušo in njegovi
združitvi z naseljem Sv. Lenart ter preoštevilčenje
naselja
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Škofja Loka
odpravi naselje Lenart nad Lušo, ki se združi z naseljem Sv.
Lenart tako, da območje dosedanjega naselja Lenart nad
Lušo in območje dosedanjega naselja Sv. Lenart tvorita
enotno naselje Sv. Lenart.
Z združitvijo naselja se opravi tudi preoštevilčenje.
2. člen
V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka Območna geodetska uprava Kranj – izpostava Škofja Loka
izvede vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk.
3. člen
Vsi državni organi, ki vodijo svoje evidence, so dolžni v
roku enega leta po uveljavitvi tega odloka uskladiti svoje
evidence s tem odlokom.
4. člen
Stroške za izdelavo tablic s hišno številko nosi Občina
Škofja Loka.
Stroške za zamenjavo osebnih dokumentov nosijo prizadeti občani.
5. člen
Občina Škofja Loka naroči tablice s hišno številko.
Lastniki oziroma uporabniki oštevilčenih stavb morajo
namestiti hišne tablice najkasneje v roku 30 dni po prejemu
obvestila s strani Občine Škofja Loka o prevzemu hišne
tablice. V roku enega leta mora lastnik oziroma upravljalec
odstraniti z objekta staro hišno tablico. V tem času sta lahko
na stavbi nova in stara tablica.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 016-1/2003
Škofja Loka, dne 23. oktobra 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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TIŠINA

4918.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma v Občini Tišina

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 38/03) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine
Tišina na 8. redni seji dne 7. 11. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva
in turizma v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in postopki za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma
na območju Občine Tišina (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu
za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na
podlagi sklepa občinskega sveta objavi župan Občine Tišina.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma so:
a) Podjetja:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednje velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za
priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so pri pristojnem sodišču vložila zahtevo
za vpis v sodni register.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 3. člena uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 38/03). Pri podjetnikih posameznikih se
ti pogoji smiselno upoštevajo.
Do pomoči po tem pravilniku so upravičena samo podjetja, ki imajo sedež in dejavnost na območju Občine Tišina. Fizične osebe morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Tišina.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja
v težavah in sektor kmetijstva.
b) Strokovne službe, društva in njihove zveze, krožki,
združenja, ki delujejo in so registrirana na območju Občine
Tišina na področju pospeševanja razvoja obrti, podjetništva
in turizma.
4. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma Občine Tišina se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za naslednje namene:
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– subvencioniranje obrestne mere za najete kredite,
– dotacije za materialne investicije,
– promocijo izdelkov in storitev malih in srednje velikih
podjetij (udeležbe na sejmih in razstavah),
– pospeševanje zaposlovanja,
– sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev.
5. člen
Zgornja višina intenzivnosti pomoči po tem pravilniku
velja ne glede na to, iz katerih virov (sredstev občinskega
proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je
pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen
ni dobila državne pomoči oziroma če jo je, koliko oziroma
kakšen delež je že dobil iz drugih virov.
Izjave ni potrebno predložiti upravičencem, ki so financirani iz 5. ukrepa (sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev):
II. UKREPI
6. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma so:
1. Subvencioniranje obrestne mere za kredite
Namen: subvencija obrestne mere za kradite za financiranje naslednjih naložb:
– materialne investicije: vlaganja v zemljišča, zgradbe
in opremo,
– nematerialne investicije: nakup patentov, licenc,
know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, prenove in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– stroški nakupa opreme.
Med upravičene materialne stroške ne spadajo izdatki
za nakup transportnih sredstev in transportne opreme:
– stroški nakupa licenc, patentov, kow-how in nepatentiranega tehničnega znanja.
Višina pomoči:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša
do 5% skupne letne obrestne mere za kredite,
– doba subvencioniranja je do 5 let, ne glede na dolžino trajanja posojilnega razmerja,
– višina pomoči (znesek subvencioniranja obrestne mere) ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Pogoji:
– subvencijo obrestne mere lahko pridobi prosilec, ki
ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih
sredstev,
– minimalni znesek posojila za katerega se subvencionira obrestna mera je 1,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije se mora ohraniti
v Občini Tišina vsaj 5 let po njenem zaključku.
2. Dotacije za materialne investicije
Namen: spodbujati vlaganja v materialne naložbe (naložbe v zgradbe in opremo) podjetij in razširitev turistične
ponudbe ter povečanje nastanitvenih zmogljivosti.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov,
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– stroški nakupa (kupnina) in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost (material, gradbena in obrtniška dela),
– stroški nakupa opreme.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup
transportnih sredstev in transportne opreme.
Višina pomoči:
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih
stroškov investicije.
Pogoji:
– nepovratna sredstva lahko pridobi prosilec, ki ima
med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– investicija, ki je predmet subvencije se mora ohraniti
v Občini Tišina vsaj 5 let po njenem zaključku,
– investicija se mora izvesti v tekočem letu,
– predložitev predračunov oziroma računov za nakup
strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
3. Promocija izdelkov in storitev – udeležbe na sejmih
in razstavah
Namen: sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini, da se predstavijo potencialnim kupcem in predstavijo svoje izdelke in storitve.
Upravičeni stroški:
– stroški najema stojnice pri udeležbi na sejmu ali razstavi (najem prostora, priključkov, vitrin).
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov sodelovanje na sejmih
in razstavah.
Pogoji:
– pomoč se lahko dodeli samo za prvo udeležbo na
določenem sejmu ali razstavi,
– občina bo sofinancirala stroške udeležbe na sejmih
in razstavah ob predložitvi ustreznih dokazil (računov).
4. Pospeševanje zaposlovanja
Namen: pospeševanje samozaposlovanja, odpiranje
novih delovnih mest, zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba, ki se zaposluje mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– mora biti državljan RS,
– prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
– ima stalno prebivališče na območju Občine Tišina,
– sedež dejavnosti (podjetja) mora biti na območju Občine Tišina,
– novo odprto delovno mesto mora obstajati vsaj dve
leti po prejeti pomoči za ta namen
– prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 30% sredstev za novo zaposlitev iz lastnih virov.
Višina pomoči: višina pomoči ne sme presegati 55%
stroškov bruto plač za novo odprta delovna mesta povezana
z investicijo za obdobje dveh let.
5. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen: Spodbujanje delovanja posameznih društev in
njihovih zvez, strokovnih služb, krožkov in združenj s področja turizma, podjetništva in obrti, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Sredstva za investicije v
prostore društva niso predmet tega pravilnika.
Pomoč se nameni za izvedbo:
– strokovnega dela,
– prireditev, sodelovanja med društvi, izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev), čistilnih akcij,
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– promocije (organizacija razstav, demonstracij in sodelovanje na sejmih, razstavah ipd.) in izdelave promocijskega materiala in strokovnih publikacij,
– druge dejavnosti društev.
Upravičeni stroški:
– stroški strokovnega dela (najemnine za prostore,
vzdrževanje poslovnih prostorov, materialni stroški za delovanje društva),
– stroški prireditev, srečanj, čistilnih akcij,
– stroški izobraževanja in organizacije izobraževanj in
usposabljanja,
– stroški povezani s promocijo društva, občine in regije (sejmi, razstave in predstavitve: stroški najema prostorov,
priključkov, vitrin, transportni stroški oseb in tovora),
– stroški izdelave promocijskega materiala, gradiva in
strokovnih publikacij (stroški priprave in tiskanja, stroški izdelave drugih promocijskih izdelkov – material in storitve).
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa oziroma posamezne aktivnosti, če ni financirana v okviru programa.
Pogoji: upravičenci predložijo najmanj naslednjo dokumentacijo:
– opisni in finančno ovrednoten letni program dela
oziroma aktivnost,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva.
7. člen
Prejemnik pomoči ne more pridobiti sredstev iz ukrepa
1 (subvencioniranje obrestne mere za kredite) in iz ukrepa 2
(dotacijo za materialne naložbe) za isto investicijo. Upravičenec lahko prejme za isto investicijo sredstva občinskega
proračuna samo na podlagi enega instrumenta pomoči.
Upravičeni stroški začetnih investicij (ukrep 1) in upravičeni stroški novih delovnih mest (ukrep 4) se lahko združujejo, vendar skupaj ne smejo preseči zgornje intenzivnosti
pomoči, ki znaša 55% upravičenih stroškov. Pri združevanju
upravičenih stroškov morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz
tretjega odstavka uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 38/03).
III. POSTOPEK
8. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev v obliki javnega razpisa,
natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na
krajevno običajen način.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vloge.
9. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji
obravnava odbor za gospodarstvo in gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: odbor). V primeru nepopolnih vlog
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odbor pisno pozove vlagatelja na dopolnitev vloge in določi
rok za dopolnitev. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna. Za popolne vloge odbor izdela
poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov
sredstev. Predlog upravičencev do regresiranja obrestne
mere za kredite (ukrep 1) pripravi odbor v sodelovanju s
poslovno banko upravičenca.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča občinska
uprava s sklepom.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev o pritožbi je dokončna.
Če načrtovana sredstva po posameznih namenih presegajo realizirana, o prerazporeditvah odloča župan na predlog odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
IV. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Prejemnik pomoči po 1. ukrepu (subvencioniranje obrestne mere za kredite) mora po končanem investiranju oziroma najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi kreditne
pogodbe, podati pisno vsebinsko in finančno poročilo o
namenski porabi posojila za katerega je bila subvencionirana obrestna mera.
Prejemnik pomoči po 4. ukrepu (sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev) mora ob koncu izvedbe programa/aktivnosti oziroma najpozneje do konca februarja naslednjega leta podati pisno poročilo o namenski porabi
sredstev.
11. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev na podlagi
tega pravilnika spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje podjetništva, obrti in turizma,
tahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana.
Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor
občine.
12. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev, v primerih ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) opremo in druga
osnovna sredstva, sofinancirana iz sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-32/03-1
Tišina, dne 10. novembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.
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Pravilnik za sofinanciranje letnih programov
športa v Občini Tržič

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00,
100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02), 7. in 9. člena
zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 10. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in
79/01) je Občinski svet občine Tržič na 6. redni seji dne
29. 10. 2003 sprejel

PRAVILNIK
za sofinanciranje letnih programov športa
v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za
izbor in sofinanciranje programov športa, pomembnih za
razvoj športa v Občini Tržič ter spremljanje namenske porabe sredstev.
2. člen
Za dodelitev sredstev, na podlagi javnega razpisa, lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– vzgojno-varstveni zavodi (VVZ),
– osnovne šole (OŠ),
– športna društva,
– združenja in zveze,
– zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki
in druge organizacije, registrirane za dejavnosti v športu, ki
izpolnjujejo določene pogoje,
– izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine s
posebnimi potrebami.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le
za tisti športni program, ki ga tudi dejansko sam izvaja ali
organizira.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v Občini
Tržič.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi
predpisi in delujejo najmanj leto dni,
– da imajo sedež v Občini Tržič,
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva), plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa
zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo Občini Tržič podatke o
članstvu, poročila o realizaciji športnih programov, načrt
aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
športnih programov.
3. člen
Sekretar Športne zveze Občine Tržič (v nadaljevanju:
sekretar) na področju športa spremlja namensko porabo
sredstev in izvajanje letnega programa športa in je na zahte-
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vo Občine Tržič dolžan predložiti ustrezne dokumente in
podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev ter omogočiti nadzor. Oblikuje pobude
in predloge za izboljšanje stanja športa v Občini Tržič, nudi
strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem športnih programov, načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev za delo v športu ter izvaja promocijo, obveščanje
in informiranje športne dejavnosti v Občini Tržič. Za naštete
dela in naloge župan Občine Tržič s sekretarjem sklene
pogodbo o delu.
II. POSTOPEK IZBORA
4. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev športnih
programov vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje
župan s sklepom. Komisijo sestavljajo delavec Občinske
uprave občine Tržič in štirje predstavniki izvajalcev športnih
programov. Predsednik komisije mora zaradi odločanja po
določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, imeti
opravljen izpit iz upravnega postopka. Tajniške naloge za
potrebe komisije opravlja sekretar, naveden v 3. členu tega
pravilnika.
5. člen
Na podlagi sprejetega letnega programa športa, ki ga
pripravi sekretar Športne zveze in sprejme Občinski svet
občine Tržič, Občinska uprava občine Tržič pripravi razpisno dokumentacijo z navedbo potrebnih dokazil, ki jih morajo izvajalci športnih programov predložiti k vlogi.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo javnega razpisa,
– izvajalce, ki lahko kandidirajo s športnimi programi,
– športne programe, ki so predmet razpisa,
– skupno višino sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje izvajanja športnih programov,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega razpisa na razpolago vlagateljem na vpogled in za
izročitev.
6. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
krajevno običajen način, najkasneje v mesecu decembru za
prihodnje leto s predvidenimi sredstvi.
7. člen
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je
določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v
zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega
se nanaša in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«.
Vloge se označijo po času prejema in s tem se določi vrstni
red odpiranja vlog in obravnave.
8. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija iz 4. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: strokovna komisija) in se
izvede v roku, ki je predviden v razpisu. V roku dostavljene
in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot
so bile predložene.
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9. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev športnih programov, mora strokovna komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov strokovne komisije, ter
navedbo kateri člani strokovne komisije so odsotni,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in navzoči člani strokovne komisije.
V primeru, da je vloga nepopolna, jo lahko vlagatelj
dopolni v roku 8 dni po prejemu poziva za dopolnitev vloge.
Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v
obsegu, kot je določeno s pozivom, se zavrže.
10. člen
Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog in jih
oceni na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in v skladu z merili. Na podlagi ocene vlog, zbira
točk in določene vrednosti točke, pripravi strokovna komisija predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani strokovne komisije. Odločbo o
odobritvi ali zavrnitvi vloge izda predsednik komisije v roku
30 dni od dneva odpiranja.
11. člen
Vlagatelj, ki meni, da je bila njegova vloga neutemeljeno zavrnjena ali, da so mu bila z odločbo odobrena denarna
sredstva v prenizkem znesku, lahko v roku 15 dni od dneva
vročitve navedene odločbe vloži pritožbo, s katero zahteva
preveritev pravilnosti (utemeljenosti) izpodbijane odločbe o
odobritvi ali zavrnitvi. V pritožbi za preveritev pravilnosti (utemeljenosti) odločbe o odobritvi ali zavrnitvi, mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. O pritožbi
zoper odločbo odloča župan Občine Tržič.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
Župan je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene
navedbe in v roku 60 dni izdati odločbo, s katero odloči o
pritožbi. Zoper odločitev župana je možen upravni spor.
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dnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila sredstev iz
občinskega proračuna do dneva vračila le-teh v občinskem
proračunu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, izhajajoč iz
določil tega pravilnika.
14. člen
Sekretar iz 3. člena tega pravilnika spremlja namensko
porabo sredstev in izvajanje letnega programa izvajalcev:
– s polletnim poročilom izvajalca o poteku letnega programa,
– z zaključnim poročilom izvajalca o realizaciji programa in porabi sredstev,
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o namenski
porabi in izvedbi letnega programa.
15. člen
Če sredstva po izvedbi javnega razpisa po sklenjenih
pogodbah ostanejo neporabljena ali so ostala neporabljena
zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan
lahko na predlog strokovne komisije ta sredstva s posebnim
sklepom razporedi za nabavo športnih rekvizitov, opreme in
izobraževanje kadrov ali nameni izvajalcem drugih športnih
programov.
16. člen
V primeru, da občinski proračun za tekoče leto ni sprejet, se športni programi, izbrani na javnem razpisu za tekoče
leto, začasno sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za
preteklo leto.
Sofinanciranje programov poteka skladno z določili zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) in drugih zakonskih aktov, ki opredeljujejo izplačila iz občinskega proračuna v obdobju začasnega financiranja.
17. člen
Pogoje, merila in normative za izvajanje letnega programa športa v Občini Tržič, sprejme Strokovna komisija za
prijavo in vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa iz proračuna Občine Tržič, katere potrdi župan Občine Tržič.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Z odločbo o odobritvi iz 10. oziroma 11. člena tega
pravilnika, se izbrane izvajalce športnih programov pozove k
podpisu pogodbe. Če izbrani izvajalec v roku, določenem v
odločbi, ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od
vloge za sofinanciranje.
13. člen
Obvezne sestavine pogodbe med Občino Tržič in izbranim izvajalcem športnega programa so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter transakcijski ali drugi račun izvajalca športnih programov,
– vrste, vsebina in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– višina dodeljenih sredstev za posamezne programe
oziroma naloge, ki so predmet sofinanciranja,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju
programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev,
– način nadzora izvajanja športnih programov oziroma
nalog,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi
sredstev, sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zamu-

18. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini
Tržič (Uradni list RS, št. 7/03).
19. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po istem postopku, kot sam pravilnik.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
razdelitev proračunskih sredstev za programe športa za leto
2004.
Št. 621-02/02-04
Tržič, dne 29. oktobra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.
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Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
gradnjo v Arji vasi

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. in
24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet
občine Žalec dne 23. 10. 2003 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo
v Arji vasi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi (v nadaljevanju: ZN), ki ga je
izdelal Razvojni center IUP d.o.o. Celje pod št. 092/02 v
septembru 2003. ZN je skladen s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94,
11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96,
72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje
sestavine:
A) tekstualni del,
B) soglasja in mnenja,
C) grafične priloge.
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu zazidalnega načrta iz prvega člena tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Zazidalni načrt za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi vključuje zazidalne površine med odprtim jarkom in stanovanjsko cesto v obstoječi stanovanjski soseski Arja vas vzhodno
od območja Mlekarne Celeia.
Ureditveno območje zazidalnega načrta vključuje naslednje parcele v k.o. Levec:
1448/25,
1448/167,
1448/18,
1448/168,
1448/169 in 1448/170.
Ureditveno območje meri ca. 0,645 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Celotno območje je skladno z usmeritvami programskih zasnov (Uradni list RS, št. 94/02) namenjeno dopolnilni stanovanjski gradnji.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE, TOLERANCE
5. člen
Na območju ZN so predvideni naslednji posegi:
1. Gradnja sedmih enodružinskih stanovanjskih prostostoječih hiš ter pripadajoča prometna, komunalna in energetska infrastruktura,
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2. pri prometni infrastrukturi je predvidena ureditev dovoznih priključkov z obstoječe stanovanjske ceste in peš
dostopov,
3. ureditev zelenih površin.
6. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja so:
– ohranitev obodne prometne infrastrukture in zgrajene komunalne in energetske infrastrukture,
– upoštevanje obstoječe parcelacije.
7. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja,
– upoštevati odmik gradbenih linij od obstoječih objektov in prometnic,
– dovoljena je členitev fasade do maksimalne gradbene linije,
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov,
– novi objekti morajo biti enotno oblikovani in usklajeni
z obstoječo zazidavo,
– strehe morajo biti dvokapnice s čopi, ca. 30° naklonom, smerjo slemena vzhod-zahod (le objekt št. 1 severozahod-jugovzhod) in enotno kritino s strukturo opeke ter v
opečni barvi,
– oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin na fasadah naj izhaja iz funkcije objekta,
– izbira materialov pri obdelavi fasad naj bo enotna,
– pri oblikovanju fasad je treba upoštevati elemente
oblikovanja v prisotni arhitekturni krajini,
– parkirne površine bodo urejene na ali ob dovoznih
priključkih v sklopu funkcionalnih zemljišč,
– za gradnjo je treba pridobiti geotehnične pogoje gradnje.
Okvirni tlorisni gabariti in etažnost:
– 1-7 stanovanjska hiša tlorisnih dimenzij 13,20 m x
10 m,
– garaža v prizidku tlorisnih dimenzij 6,80 m x 6,20 m,
– predvidena etažnosti: stanovanjska hiša P+1 ali
P+1P, garaža P.
8. člen
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
– funkcionalna zemljišča so določena v grafičnih prilogah, ohranjajo se parcelne meje,
– ureditev funkcionalnih zemljišč kot dovozne, parkirne in manipulacijske površine ter zelenice,
– izvedba utrjenih površin znotraj funkcionalnih zemljišč v asfaltu ali tlakih,
– dovoljena je postavitev lesenih ali žičnih ograj višine
1,20 m. Gradnja zidanih ograj ni dovoljena.
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
Zelenice bodo zasajene z drevjem in pokrovnim grmičevjem ter zatravljene. Neformalne skupine dreves bodo
sestavljene iz avtohtonih iglavcev in listavcev in zasajene
tako, da bodo tvorile zelene bariere med posameznimi parcelami.
9. člen
Tolerance
Zazidalni načrt določa namembnost objektov, tlorisne
in višinske gabarite.
V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti
in gradbena linija objektov, ki upoštevajo odmike od stanovanjske ceste in parcelnih mej.
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Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti
stanovanjskega objekta v poslovno-stanovanjski pod pogojem, da dejavnost ne bo prekomerno onesnaževala okolja in
bistveno poslabšala bivalnih pogojev v stanovanjski soseski.
Za vsako spremembo namembnosti je treba predhodno izdelati oceno vplivov na okolje, na podlagi katere bo možno
presojati o ustreznosti posega v prostor.
Kot toleranca je dopustna povečava tlorisnih gabaritov
za 10% pod pogojem, da spremembe gabarita ne bodo
poslabšale bivalnih pogojev v soseski in zmanjšanje tlorisnih
gabaritov do 20%.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA
IN ENERGETSKEGA UREJANJA
10. člen
Za upravljanje z vodami veljajo naslednji pogoji:
– območje po zasnovah ureditev visokovodnega režima v Spodnji Savinjski dolini ni poplavno,
– meteorne vode s strešin objektov je treba odvajati v
meteorno kanalizacijo preko peskolovov,
– sanitarne odplake iz predvidenih objektov je treba
odvajati v javno kanalizacijo, ki bo priključena na obstoječ
mešan kanalizacijski sistem,
– odmik predvidenih objektov od odprtega jarka ne
sme biti manjši od 5 m.
11. člen
Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo
naslednji pogoji:
– izvedba dovoznih priključkov na obstoječo stanovanjsko servisno cesto, ki je povezana z lokalno cesto št. 8242.
12. člen
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v obliki zanke (DN ∅ 100 mm) in priključitev na obstoječi vodovod na severu (glavni vod PE ∅ 110 mm),
– ureditev hišnih priključkov z vodomernimi jaški iz novega vodovodnega omrežja,
– izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti
v predpisanih rastrih in odmikih,
– pred izgradnjo vodovodnega omrežja je treba izdelati
projekte za izvedbo ter nanje pridobiti soglasje upravljavca,
– za glavno vejo vodovoda PE ∅ 110 mm je treba
zagotoviti varovalni pas 2 x 3 m.
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja novega kanalizacijskega omrežja za odvajanje meteornih in sanitarnih odplak v ločenem sistemu in
priključitev omrežja na obstoječe mešano javno kanalizacijsko omrežje,
– odvodnja meteornih vod s strešin objektov v meteorno kanalizacijo z iztokom v površinski odvodnik preko peskolovov, pred iztokom v površinski odvodnik je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda (zatravitev, travne
plošče),
– odvodnja fekalnih odplak preko fekalnega kanala, ki
se priključi na obstoječo mešano kanalizacijo,
– pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je treba izdelati projekte za izvedbo in pri tem upoštevati veljavne
tehnične predpise ter ostale pogoje soglasjedajalca.
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14. člen
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izvedba nizkonapetostnega električnega kabelskega
omrežja za napajanje predvidenih objektov,
– vsa dela in prestavitve je treba izvajati v soglasju in
pod nadzorom upravljalca v skladu z ustrezno izdelano tehnično dokumentacijo in ob upoštevanju veljavnih tehničnih
predpisov, standardov in varnostnih ukrepov.
15. člen
Za telefonsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– navezava na obstoječe TK omrežje, ki poteka na
južnem delu ureditvenega območja,
– za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezni
elaborat (PGD, PZI) in nanj pridobiti soglasje upravljavca.
16. člen
Ogrevanje objektov:
– ureditev z individualnimi izvedbami centralnega ogrevanja v vsakem posameznem objektu, energetski vir je zemeljski plin ali lahko kurilno olje.
17. člen
Tolerance
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in
energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši
obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska
vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Hrup
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi obravnavano območje v II. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne ravni 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA.
Pričakovati je, da predvideni posegi v prostor ne bodo
obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko
dovoljene ravni.
Za spremembo namembnosti obstoječih stanovanjskih
objektov v poslovno-stanovanjske je treba predhodno izdelati ustrezno oceno o obremenitvah s hrupom, če se pričakuje, da bi predvideni poseg v prostor obremenjeval okolje
s prekomernim hrupom.
Zrak
Žalec je v skladu z odlokom o razvrstitvi območij v RS v
območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Uradni list SRS, št. 19/88) razvrščen v III. območje.
Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka
sta kot energetski vir predvidena zemeljski plin ali lahko
kurilno olje.
Vode
Odpadne vode bodo odvajane v javno kanalizacijsko
omrežje. Meteorne vode bodo odvajane preko peskolovov v
meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik.
Naravna in kulturna krajina
Na območju zazidalnega načrta ni objektov zavarovane
naravne in kulturne dediščine. Gozdni rob ob severozahodni meji ureditvenega območja se mora ohraniti v naravnem
stanju.
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Požarna varnost
Zazidalni načrt upošteva določila 22. člena zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil
in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Najmanjši odmik je 12 m.
Oskrba za gašenje z vodo bo zagotovljena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
19. člen
Zazidalni načrt omogoča etapno izvajanje. Etapna gradnja se bo izvajala v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev.
Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z vsemi
elementi zunanje ureditve in tako, da ne bodo z ničemer
poslabšale ekološkega stanja. Komunalna, prometna, vodnogospodarska in energetska ureditev, ki lahko vpliva na
varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno
fazo gradnje.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
20. člen
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z
izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za
kompletno komunalno urejanje območja so odgovorni posamezni investitorji.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasjedajalcev.
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Žalec
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Žalec (Uradni
list RS, št. 52/99 43/00 in 63/01) se 64. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Seje občinskega sveta se avdio in video snemajo.
Avdio in video zapisi so na voljo županu, podžupanu, članom občinskega sveta, direktorju občinske uprave, vodjem
notranjih organizacijskih enot in strokovnim delavcem, ki
opravljajo delo za občinski svet.
Ostalim osebam so avdio in video zapisi na voljo le s
posebnim dovoljenjem župana.«
2. člen
V 73. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Seje delovnih teles občinskega sveta se lahko magnetogramsko snemajo. Odločitev o magnetogramskem snemanju sprejme delovno telo občinskega sveta na predlog
predsednika ali člana komisije z dvotretjinsko večino navzočih članov delovnega telesa.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503/0001/98
Žalec, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

IX. KONČNE DOLOČBE
21. člen
ZN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini
Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri
Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00006/2002 0002 02
Žalec, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

4921.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Žalec

Na podlagi 33. člena statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99, 43/00 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03)
je Občinski svet občine Žalec na seji dne 23. 10. 2003
sprejel

4922.

Poročilo o gospodarskih družbah, podjetjih ali
zavodih

Občinski svet občine Žalec je na podlagi tretjega odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92)
po obravnavi na seji dne 23. oktobra 2003 na predlog
komisije za mandatna vprašanja volitve, imenovanja ter priznanja sprejel

POROČILO
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
I
za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z občino, krajevnimi skupnostmi in javnimi zavodi, ter podjetji, katerih ustanovitelj je
občina:
1. Blatnik Irena, IBS s. p., Zabukovica 129 f;
2. Avtošola Čadej, Čadej Milan s. p. Žalec;
3. Farma Delta perutnina d. o. o.;
4. PER.OS d. o. o. Žalec, Triglavska 1, Žalec;
5. Samostojni podjetnik Avtoprevoznik, Andrej Križan
s. p., Železno 11;
6. Dober dan d. o. o.;
7. Dober dan turizem d. o. o.;
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8. Randl Jelka s. p. računovodske in druge trgov.
storitve;
9. Selišnik in Selišnik d. n. o.;
10. DAMP d. o. o.;
11. Vengy s. p.;
12. Jurka Gorišek s. p. Prešernova 1, Žalec;
13. Vitica Tanja Vovk Petrovski s. p. Gotovlje 59 a;
14. SEBA d. o. o.;
II
Z dnem sprejema tega poročila preneha veljati poročilo o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih št.
03203/0001/99 z dne 16. decembra 1999.
III
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03204/0004/03
Žalec, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ŽUŽEMBERK
4923.

Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na
območju Občine Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00), 26. člena odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št.
43/01), 63. člena odloka o izvajanju gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01)
in 49. člena odloka o izvajanju gospodarske javne službe
ravnanje s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list
RS, št. 18/02) je Občinski svet občine Žužemberk na 8. seji
dne 29. 10. 2003 sprejel

SKLEP
o povišanju cen komunalnih storitev na območju
Občine Žužemberk
1. člen
Cene komunalnih storitev se na območju Občine Žužemberk povečajo s 1. 11. 2003, in sicer:
a) cena oskrbe s pitno vodo se za vse uporabnike
poveča za 4,11% in znaša po povišanju za gospodinjstva
161,93 SIT/m3 in za ostale uporabnike 233,12 SIT/m3,
b) cena za odvajanje odpadnih voda se za vse uporabnike poviša za 4,11% na enotno za vse uporabnike in
znaša po povišanju za vse uporabnike 103,26 SIT/m3,
c) cena za čiščenje odpadnih voda se za vse uporabnike poviša za 4,11% in znaša po povišanju za vse uporabnike
76,27 SIT/m3,
č) cena za odvoz odpadkov se za gospodinjstva poviša
za 4,11% in znaša po povišanju za gospodinjstva 1.303,97
SIT/m3.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 032-01/2003–1154
Žužemberk, dne 29. oktobra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

4924.

Sklep o določitvi višine najemnin za občinska
zemljišča, oddana v najem

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) ter 17. člena pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 80/02) je Občinski svet občine Žužemberk na
redni 7. seji dne 19. 9. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi višine najemnin za občinska zemljišča,
oddana v najem
Najemnina za uporabo občinskih zemljišč, oddanih v
najem na podlagi sklenjenih najemnih pogodb, znaša:
1.1 Za zemljišča, ki se uporabljajo izključno za kmetijske namene:
Kultura
Bonitetni razred
SIT/m2
njiva, vinograd
2
18,00
3
16,30
4
14,20
5
11,90
6
10,10
travnik, sadovnjak
2
13,00
3
11,10
4
9,10
5
6,80
6
5,50
pašnik
2
5,90
3
4,80
4
3,70
5
3,30
6
1,50
gozd
3
4,80
4
3,70
Za zemljišča v sklopu stanovanjskih sosesk:
Namen uporabe
– sadni oziroma zelenjavni vrt
– zelenice in okrasno drevje
– dostopna pot
– brežina in neplodno zemljišče

(SIT/m2)
45,80
23,00
11,50
0,00

1.3 Zemljišča za postavitev začasnih objektov in razne
druge namene:
SIT/mesec
Kioski:
– služnostne dejavnosti
– prodaja sadja in zelenjave
– gostinska dejavnost
razni drugi nameni

16.600,00
33.200,00
66.300,00
107,00–197,70 SIT/m2
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2. V primeru, da so najemniki navedenih zemljišč sklenili nove pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, ki jih bodo skupaj z dokazilom o plačilu
predložili oddelku za okolje, prostor in komunalne zadeve
Občine Žužemberk, se jim najemnine s strani Občine Žužemberk ne zaračunava.
3. V primeru, da je izračunana letna najemnina za celotno zemljišče nižja od minimalne višine letne najemnine za
kmetijske namene, se najemniku izračuna minimalna najemnina, ki znaša za:
– njive in vinograde
5.500,00 SIT
– travnike in sadovnjake
3.300,00 SIT
– pašnike in gozdove
2.000,00 SIT
4. V primeru, da je izračunana letna najemnina za celotno zemljišče nižja od minimalne višine letne najemnine za
zemljišča v sklopu stanovanjskih sosesk, se najemniku izračuna minimalna najemnina, ki znaša 3.875,00 SIT.
5. Letne najemnine za uporabo kmetijskih zemljišč in
zemljišč v sklopu stanovanjskih sosesk se lahko znižajo le v
primerih, ko najemnik namerava prekiniti najemno pogodbo, vendar največ za 50%.
6. Za zemljišča, oddana v najem brez koristi najemnika, se najemnina ne zaračunava.
7. Navedene osnove za izračun mesečnih najemnin se
glede na datum sklenitve najemne pogodbe revalorizirajo z
indeksom rasti cen na drobno po podatkih Zavoda za statistiko Republike Slovenije, po podpisu pogodbe pa se revalorizirajo mesečno.
Št. 032-01/2003-935
Žužemberk, dne 19. septembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

4925.

Uradni list Republike Slovenije
Občina Žužemberk bo za potrebe vračanja vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje upravičencem sestavila
seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci.
Na seznam fizičnih in pravnih oseb se uvrstijo upravičenci, ki predložijo Občini Žužemberk originalno pogodbo,
sklenjeno med Krajevno skupnostjo Žužemberk ali Krajevno
skupnostjo Hinje in upravičencem.
Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke o
upravičencih:
1. identifikacija upravičenca: ime, priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov stalnega prebivališča oziroma naslov sedeža pravne osebe in njegova davčna številka,
2. številka pogodbe, datum pogodbe, višina vloženih
sredstev,
3. ugotovljen delež vračila,
4. račun upravičenca, kamor se vrne ugotovljena višina vlaganja.“
2. člen
V pravilniku o postopkih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02) se v vseh
členih, kjer se sklicuje na zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) spremeni sklic, ki se po novem glasi na
“Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB).“
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-1157
Žužemberk, dne 29. oktobra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim
upravičencem na območju Občine Žužemberk

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 –
UPB) in na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski
svet občine Žužemberk na 8. seji dne 29. 10. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o postopkih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim
upravičencem na območju Občine Žužemberk
1. člen
V pravilniku o postopkih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
“Dejanski končni upravičenci (v nadaljevanju: upravičenci) do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka sklepale pogodbe s
pravnimi prednicami Občine Žužemberk, to so s Krajevno
skupnostjo Žužemberk, Krajevno skupnostjo Dvor in Krajevno skupnostjo Hinje.

VLADA
4926.

Uredba o habitatnih tipih

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o habitatnih tipih
1. člen
(splošna določba)
Ta uredba določa habitatne tipe, ki se prednostno,
glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju, ter
ureja usmeritve za njihovo ohranjanje.
2. člen
(habitatni tip)
(1) Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in
prostorsko zaključena enota ekosistema, katerega ohranjanje v ugodnem stanju prispeva k ohranjanju ekosistemov.
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(2) Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, so tisti, ki so na ozemlju Republike Slovenije
redki, ranljivi, imajo majhno naravno območje razširjenosti
ali predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen
habitatni tip, in tisti, katerih ohranjanje v ugodnem stanju se
izvaja na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb ali je v
interesu Evropske unije.
(3) Habitatni tipi iz prejšnjega odstavka so določeni in
razvrščeni po skupinah v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe.
3. člen
(ohranjanje habitatnih tipov v ugodnem stanju)
(1) Habitatni tip je v ugodnem stanju, če je naravna
razširjenost habitatnega tipa in območij, ki jih posamezen
habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva, stabilna ali se
veča, če obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno
še obstajali specifična struktura habitatnega tipa in naravni
procesi ali ustrezna raba, ki zagotavljajo njegovo dolgoročno ohranitev, in če je zagotovljeno ugodno stanje za ta
habitatni tip značilnih prosto živečih rastlinskih in živalskih
vrst (v nadaljnjem besedilu: rastlinske in živalske vrste).
(2) Specifične strukture habitatnega tipa in naravni procesi oziroma ustrezna raba iz prejšnjega odstavka tega člena so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, in
sicer na način opredelitve najpomembnejših varstvenih ciljev za doseganje ustreznih ekoloških razmer za posamezne
skupine habitatnih tipov.
(3) Ekološke razmere so ustrezne, kadar se izkazujejo
take lastnosti nežive ali žive narave, ki omogočajo obstoj
habitatnega tipa in njegovo ugodno stanje.
4. člen
(usmeritve za ohranjanje v ugodnem stanju)
(1) Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako,
da se posegi in dejavnosti na območjih habitatnih tipov iz
Priloge 1 te uredbe, zlasti na tistih območjih, na katerih so ti
habitatni tipi dobro ohranjeni, načrtujejo in izvajajo tako, da
je njihov neugoden vpliv čim manjši.
(2) Posegi in dejavnosti na območjih iz prejšnjega odstavka se načrtujejo na način in v obsegu:
– da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost teh habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva,
– da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična
struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna
raba v skladu z varstvenimi cilji iz Priloge 2 te uredbe in
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– da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe
značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi
cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in
živalskih vrst.
(3) Pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah,
ki se nanašajo na območja s predvidenimi spremembami
rabe prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, je
treba ugotoviti prisotnost habitatnih tipov iz Priloge 1 te
uredbe na teh območjih in njihovo stanje ohranjenosti.
(4) Na način iz prejšnjih treh odstavkov se zagotavlja
ugodno stanje habitatnih tipov tudi pri načrtovanju na področjih urejanja in rabe voda ter drugih naravnih dobrin.
5. člen
(način ohranjanja v ugodnem stanju z določitvijo ekološko
pomembnih območij in posebnih varstvenih območij)
Ugodno stanje habitatnih tipov iz Priloge 1 te uredbe
se zagotavlja tudi z določitvijo ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij, v katerih so ti habitatni
tipi ustrezno vključeni glede na obseg in razporeditev.
6. člen
(spremljanje stanja habitatnih tipov)
Spremljanje stanja habitatnih tipov se nanaša zlasti na:
– obseg naravne razširjenosti ter velikost površine, ki
jo habitatni tip pokriva,
– stanje ohranjenosti specifične strukture habitatnega
tipa,
– potek naravnih procesov ali izvajanje rabe, ki pogojuje habitatni tip,
– stanje rastlinskih in živalskih vrst, ki so značilne za
habitatni tip.
7. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-25/2003-2
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
EVA 1999-2511-0046
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Priloga 1
Habitatni tipi iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe so:
Naziv
Travniki morske trave
Podmorski travniki s pozejdonovko

Physis

Natura

11.3

Skupina
hab. tipov1
1

11.34

1120*

1

13.2

1130

1

14

1140

1

Poplavljani muljasti poloji s sestoji slanuš enoletnic

15.1

1310

1

Muljaste morske obale s prevladujočo travo iz rodu
Spartina

15.2

1320

1

Obmorska močvirja

15.5

1410

1

Sestoji slanuš trajnic na muljastih polsuhih tleh

15.6

1420

1

Sredozemski obmorski klifi v območju delovanja valov in
pršca

18.22

1240

1

21

1150*

1

Izlivi rek, estuariji
Muljasti in peščeni poloji brez vegetacije višjih rastlin

Obalne lagune
Oligotrofne vode, revne s karbonati

22.11

2

Distrofne stoječe vode

22.14

3160

2

Evrosibirske amfibijske združbe z enoletnicami

22.32

3130

2

Panonske amfibijske združbe

22.351

Prosto plavajoča vegetacija

22.41

3150

2

Zakoreninjena podvodna vegetacija

22.42

3150

2

Podvodne preproge parožnic

22.44

3140

2

Kraška presihajoča jezera in polja

22.5

3180*

2, 3

Rečna prodišča in bregovi

24.2

2

2, 3

Pionirske združbe prodišč gorskih rek in potokov

24.221

3220

2

Visoka steblikovja prodišč sredogorskih rek in potokov

24.222

3220

2, 3

Vegetacija tekočih voda

24.4

3260

2

Enoletne združbe muljastih rečnih bregov

24.52

3270

2

Evropske suhe resave in nizko grmičevje

31.2

4030

3

Alpske in borealne resave

31.4

4060

3

Ruševje

31.5

4070*

3

Brinovje kot faza zaraščanja suhih travišč

31.88

5130

3

Evrosibirska pionirska vegetacija peščenih in kamnitih tal

34.11

6110*

3

Travišča na s težkimi kovinami bogatih tleh

34.2

6130

3

Evrosibirska suha in polsuha sekundarna travišča,
pretežno na karbonatih

34.3

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s
prevladujočo vrsto Bromus erectus (* pomembna
rastišča kukavičevk)

34.32

3
6210(*)

3
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Naziv
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Physis

Natura

Skupina
hab. tipov1

Evmediteranska suha travišča

34.5

3

Vzhodnosubmediteransko (submediteransko-ilirska) suha
in polsuha travišča

34.75

62A0

3

Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo

35.1

6230*

3

Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim volkom

36.31

6230*

3

Alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim šašem na
karbonatni podlagi

36.41

6170

3

Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča

36.43

6170

3

Nižinska visoka steblikovja

37.1

6430

3

Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki

37.2

3

Oligotrofni mokrotni travniki

37.3

3

Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne
združbe

37.31

6410

3

Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje

37.7

6430

3

Subalpinska in alpinska visoka steblikovja

37.8

6430

3

Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki

38.2

6510

3

Srednjeevropski gorski gojeni travniki

38.31

6520

3

Bukovi gozdovi

41.1

4

Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi

41.11

9110

4

Ilirski bukovi gozdovi

41.1C

91K0

4

Hrastovo-belogabrovi gozdovi

41.2

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi

4

41.2A

91L0

4

Javorovi, jesenovi, brestovi in lipovi gozdovi v grapah in na
gruščnatih pobočjih

41.4

9180*

4

Hrastovi gozdovi na kislih tleh

41.5

4

Termofilni hrastovi gozdovi

41.7

4

Termofilni gozdovi mešanih listavcev

41.8

4

Alpski subalpinski (altimontanski) smrekovi gozdovi

42.21

9410

4

Montanski smrekovi gozdovi

42.22

9410

4

Jugovzhodno evropski gozdovi rdečega bora

42.C

91R0

4

Alpsko apeninski gozdovi črnega bora

42.61

9530*

4

Obrečna vrbovja

44.1

4

Gorska obrečna vrbovja

44.11

3230

4

Bela vrbovja

44.13

91E0*

4

44.2

91E0*

4

Siva jelševja
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Physis

Natura

Skupina
hab. tipov1

Srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih
vodah

44.3

91E0*

4

Hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi ob velikih rekah

44.4

91F0

4

Brezovi in iglasti barjanski gozdovi

44.A

4

Gorska barja z rušjem

44.A3

91D0*

4

Barjanska smrekovja

44.A4

91D0*

4

Sestoji črničevja

45.3

9340

4

Naravna in naravnim podobna visoka barja

51.1

7110*

5

Sestoji navadne rezike

53.3

7210*

5

Izviri s trdo vodo

54.12

7220*

5

Bazična nizka barja

54.2

7230

5

Prehodna barja

54.5

7140

5

Združbe bele kljunke na šotnem blatu

54.6

7150

5

Melišča ali skalni drobir s specifično vegetacijo od nižin do
alpinskega pasu

61.2

8120

6

Zahodnomediteranska in termofilna srednjeevropska
melišča

61.3

8130

6

Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih
razpok

62.1

8210

6

Vegetacija silikatnega skalovja

62.2

8220

6

Apnenčasti podi

62.3

8240*

6

Nekarbonatne (silikatne, serpentinitne in vulkanske) stene
in skalovja

62.42

8230

6

Ledeniki

63.2

8340

6

65

8310

6a

Jame

Pojasnilo:
1
Skupine habitatnih tipov so:
1. Morski, obalni in priobalni habitatni tipi
2. Habitatni tipi sladkih voda
3. Habitatni tipi grmišč in travišč
4. Gozdni habitatni tipi
5. Habitatni tipi barij in močvirij
6. Habitatni tipi goličav
6a. Jame

* Habitatni tipi označeni z * so tisti habitatni tipi, ki so na območju Evropske unije v nevarnosti, da izginejo, in
so v predpisih Evropske unije, ki urejajo varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, opredeljeni kot
prednostni
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Priloga 2
Varstveni cilji iz drugega odstavka 3. člena te uredbe so:
1.

Morski, obalni in priobalni habitatni tipi:
-

2.

Habitatni tipi sladkih voda:
-

3.

-

Ohranitev ustreznega vodnega režima ter kislosti ali bazičnosti.
Ohranitev ustrezne sestave mineralnih in hranilnih snovi v vodi in tleh.
Ohranitev za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih vrst in gensko
spremenjenih organizmov.

Habitatni tipi goličav:
-

6.a

Ohranitev raznolikosti gozdne strukture v različnih starostnih fazah.
Ohranitev ustrezne količine nežive gozdne mase (odmrlo drevje, odpadlo listje in drugo).
Ohranitev za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih vrst in gensko
spremenjenih organizmov.

Habitatni tipi barij in močvirij:
-

6.

Ohranitev ustreznega razmerja med travišči in grmišči, vključno z zadrževanjem sukcesivnih
procesov, kot so zaraščanje travišč in preraščanje grmišč.
Ohranitev ustrezne nizke vrednosti mineralnih snovi v tleh suhih in mokrotnih travišč.
Ohranitev ustrezno visokega nivoja podtalnice na mokrotnih traviščih in združbah visokih steblik.
Omogočanje semenenja in naravnega zasajevanja rastlin.
Ohranitev za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih
vrst in gensko
spremenjenih organizmov.

Gozdni habitatni tipi:
-

5.

Ohranitev ustreznih fizikalnih in kemijskih lastnosti, količine in letne razporeditve vode ali
izboljšanje stanja, če so fizikalne in kemijske lastnosti ali količina in letna razporeditev vode
neustrezni.
Ohranitev ustrezne struge, obrežja in dna sladkih voda.
Ohranitev ustrezne dinamike voda (meandriranje, prenašanje in odlaganje proda, občasna
naravna poplavitev mrtvic in drugo) ter hidrološke raznolikosti vodotokov (tolmunov, hitro ali
počasi tekočih odsekov, brzic, slapišč in drugo).
Ohranitev ločenosti voda po porečjih.
Ohranitev povezanosti vodnega toka.
Ohranitev za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih vrst in gensko
spremenjenih organizmov.

Habitatni tipi grmišč in travišč:
-

4.

Ohranitev ustreznih fizikalnih in kemijskih lastnosti morske vode ali izboljšanje njene kakovosti na
delih, kjer je onesnažena.
Ohranitev ustrezne zgradbe in strukture morskega dna, obale, priobalnih območij in rečnih ustij.
Omogočanje ritma in dinamike plimovanja, vpliva plimovanja na reke ali teka morskih tokov.
Ohranitev za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih vrst in gensko
spremenjenih organizmov.

Ohranitev ustrezne strukture in konfiguracije ter dopuščanje naravnih procesov (erozijskih in
drugih).
Ohranitev za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih vrst in gensko
spremenjenih organizmov.

Jame:
-

Ohranitev teme, miru (brez motenj, ki jih povzročajo ljudje), ustrezne vlažnosti in zračnosti v
jamah.
Ohranitev jamskih tvorb in struktur.
Ohranitev ustreznih fizikalnih in kemijskih lastnosti, količine in letne razporeditve vode v jamah ali
izboljšanje stanja, če so fizikalne in kemijske lastnosti, količina in letna razporeditev vode
neustrezni.
Ohranitev ustrezne nizke količine organskih snovi v jamah.
Ohranitev naravne prehodnosti za živali.
Ohranitev za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih vrst in gensko
spremenjenih organizmov.
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VSEBINA
VLADA
4926. Uredba o habitatnih tipih
4886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
4887. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja v
Zavarovalnici Generali, d.d., Ljubljana
4888. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Maribor, d.d., Maribor
4889. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto
4890. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Adriatic, d.d., Koper

15406

15349
15349

15351
15352

15354

15354

15373

15375
15378
15380
15381
15383

SLOVENSKE KONJICE
4914. Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske
Konjice

15385

15355

ŠKOFJA LOKA
15355

15355
15356

4915. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej
Škofja Loka
4916. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4917. Odlok o odpravi naselja Lenart nad Lušo in njegovi združitvi z naseljem Sv. Lenart ter preoštevilčenje naselja

15358

15359
15359

15386
15390

15397

TIŠINA

15357

4918. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma v Občini Tišina

15397

TRŽIČ
4919. Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič

15400

ŽALEC
15360
15361
15363

15369

OBČINE
ČRENŠOVCI
4905. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Črenšovci za leto 2003

15372

SLOVENSKA BISTRICA
4909. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
4910. Odlok o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo “KUGL” Slovenska Bistrica
4911. Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka
4912. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica
4913. Pravilnik o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na
območju Občine Slovenska Bistrica

4920. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi
4921. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec
4922. Poročilo o gospodarskih družbah, podjetjih ali
zavodih

15369

15402
15404
15404

ŽUŽEMBERK

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4904. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2003

15370

SLOVENJ GRADEC
4908. Odlok o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec

15350

MINISTRSTVA
4891. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje
vasi
4892. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo plinovoda M2
na odseku Rogatec – Rogaška Slatina
4893. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bloke (2003–2012)
4894. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vače (2003–2012)
4895. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica
4896. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2001–2010)
4897. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Remšnik (2002–2011)
4898. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Destrnik (2002–2011)
4899. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek (2000–
2009)
4900. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2002–2011)
4901. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002–2011)
4902. Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
4903. Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev
za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu

4906. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4907. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev
na območju Občine Črenšovci

4923. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na
območju Občine Žužemberk
4924. Sklep o določitvi višine najemnin za občinska
zemljišča, oddana v najem
4925. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk

15405
15405

15406

a
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

