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Zakon o tajnih podatkih – ZTP

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. novembra
2003 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o tajnih
podatkih, ki obsega:
– zakon o tajnih podatkih – ZTP (Uradni list RS, št.
87/01 z dne 8. 11. 2001) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih
podatkih – ZTP-A (Uradni list RS, št. 101/03 z dne 21. 10.
2003).
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Republike Slovenije
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ZAKON
O TAJNIH PODATKIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZTP-UPB1)
I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se določajo skupne osnove enotnega
sistema določanja, varovanja in dostopa do tajnih podatkov
z delovnega področja državnih organov Republike Slovenije, ki se nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, ter prenehanja tajnosti takšnih podatkov.
Po tem zakonu morajo ravnati državni organi, organi
lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter drugi organi,
gospodarske družbe in organizacije, ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog pridobijo ali razpolagajo s podatki iz
prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: organi), ter posamezniki v teh organih.
Po tem zakonu morajo ravnati tudi dobavitelji, izvajalci
gradenj ali izvajalci storitev (v nadaljnjem besedilu: organizacije), ki se jim podatki iz prvega odstavka tega člena posredujejo zaradi izvršitve naročil organa.
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Leto XIII

Vsak, ki mu je bil zaupan tajni podatek, ali ki se je
seznanil z vsebino tajnega podatka, je odgovoren za njegovo varovanje in ohranitev njegove tajnosti.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. tajni podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega
področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo,
zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, ki ga je treba zaradi razlogov določenih v tem zakonu
zavarovati pred nepoklicanimi osebami, in ki je v skladu s
tem zakonom določeno in označeno za tajno;
2. tajni podatek tuje države je podatek, ki ga je Republiki Sloveniji oziroma njenim organom posredovala tuja država oziroma njen organ ali mednarodna organizacija oziroma njen organ v pričakovanju, da bo ostal tajen, ter podatek,
ki je rezultat sodelovanja Republike Slovenije oziroma njenih organov s tujo državo ali mednarodno organizacijo oziroma njihovimi organi, in za katerega se dogovori, da mora
ostati tajen;
3. dokument je vsak napisan, narisan, natisnjen, razmnožen, posnet, fotografiran, magneten, optičen ali kakšen
drugačen zapis tajnega podatka;
4. medij je vsako sredstvo, ki vsebuje tajne podatke;
5. določanje tajnih podatkov je dejanje ali postopek, s
katerim se podatek v skladu s tem zakonom oceni za tajnega in se mu določi stopnja in rok tajnosti;
6. prenehanje tajnosti podatka je zakonita sprememba
tajnega podatka v podatek, ki je dostopen v skladu s splošnimi predpisi, ki urejajo poslovanje organa;
7. dostop je seznanitev osebe s tajnim podatkom ali
možnost osebe pridobiti tajni podatek na podlagi dovoljenja
za dostop do tajnih podatkov;
8. varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo pred
izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov opravi pristojni organ, in katere namen je zbrati podatke o morebitnih
varnostnih zadržkih;
9. varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja, iz katerih izhaja, da obstajajo dvomi o zanesljivosti in
lojalnosti osebe, ki naj bi dobila dovoljenje za dostop do
tajnih podatkov;
10. ogrožanje vitalnih interesov države je ogrožanje
njene ustavne ureditve, neodvisnosti, ozemeljske celovitosti
in obrambne sposobnosti.
3. člen
V zvezi z opravljanjem svoje funkcije lahko do tajnih
podatkov brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (v
nadaljnjem besedilu: dovoljenje) dostopa:
– predsednik republike;
– predsednik vlade;
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– poslanec;
– državni svetnik;
– župan in občinski svetnik;
– minister in predstojnik vladne službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade;
– varuh človekovih pravic in njegov namestnik;
– guverner, namestnik in vice guverner centralne banke;
– član računskega sodišča;
– sodnik;
– generalni državni tožilec in
– generalni državni pravobranilec.
Vse osebe, ki opravljajo funkcijo ali delajo v organu,
imajo dostop do tajnih podatkov stopnje INTERNO.
Osebe iz prejšnjega odstavka dobijo dovoljenje z začetkom funkcije oziroma opravljanja dela in podpisom izjave, da so seznanjene s tem zakonom in drugimi predpisi, ki
urejajo varovanje tajnih podatkov, in da se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati v skladu s temi predpisi.
4. člen
Dostop do tajnih podatkov brez dovoljenja ima pri
opravljanju svoje funkcije nadzora Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in
obveščevalnih služb.
5. člen
Po določbah tega zakona se lahko določi za tajnega
podatek, ki je tako pomemben, da bi z njegovim razkritjem
nepoklicani osebi nastale, ali bi očitno lahko nastale, škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ali
gospodarske koristi in se nanaša na:
1. javno varnost;
2. obrambo;
3. zunanje zadeve;
4. obveščevalno in varnostno dejavnost državnih organov Republike Slovenije;
5. sisteme, naprave, projekte in načrte, pomembne za
javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ter obveščevalno
in varnostno dejavnost državnih organov Republike
Slovenije;
6. znanstvene, raziskovalne, tehnološke, gospodarske
in finančne zadeve, pomembne za javno varnost, obrambo,
zunanje zadeve ter obveščevalno in varnostno dejavnost
državnih organov Republike Slovenije.
6. člen
Podatek, ki mu je bila tajnost določena zato, da bi se
prikrilo storjeno kaznivo dejanje, prekoračitev ali zloraba
pooblastil, ali prikrilo kakšno drugo nezakonito dejanje ali
ravnanje, ni tajen.
7. člen
Dostop do tajnih podatkov je omejen in je mogoč na
način in ob pogojih, določenih s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi ter na način in ob pogojih, določenimi z drugimi zakoni ali mednarodnimi pogodbami, ki jih
je sklenila Republika Slovenija.
8. člen
Osebe, ki opravljajo funkcijo ali delajo v organih, so
dolžne varovati tajne podatke, ne glede na to, kako so zanje
izvedele.
Dolžnost varovanja tajnih podatkov ne preneha, ko
osebi iz prejšnjega odstavka preneha funkcija ali delo v
organu.
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9. člen
Varovanje in dostop do tajnih podatkov tuje države ali
mednarodne organizacije se izvaja v skladu s tem zakonom
ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma v skladu z
mednarodno pogodbo, ki jo je s tujo državo ali mednarodno
organizacijo sklenila Republika Slovenija.
II. POGLAVJE
DOLOČANJE TAJNIH PODATKOV
10. člen
Podatek določi za tajnega, ob pogojih in na način,
določenih s tem zakonom, pooblaščena oseba.
Pooblaščene osebe so:
1. predstojnik organa;
2. izvoljeni ali imenovani funkcionarji organa, ki so za
določanje in posredovanje tajnih podatkov pooblaščeni z
zakonom oziroma s predpisom, izdanim na podlagi zakona,
ali jih je za to pisno pooblastil predstojnik in
3. osebe, zaposlene v organu, ki jih je za to pisno
pooblastil predstojnik tega organa.
Pooblaščene osebe iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka pooblastila ne morejo prenašati na tretje osebe.
Stopnjo STROGO TAJNO lahko določijo samo predsednik republike, predsednik državnega zbora, predsednik
vlade, ministri in predstojniki organov v sestavi ministrstev,
določeni vojaški poveljniki, predstojniki vladnih služb, ki so
neposredno odgovorni predsedniku vlade, oziroma osebe,
ki jih nadomeščajo.
Minister, pristojen za obrambo, določi vojaške poveljnike iz prejšnjega odstavka.
Način in postopek določanja tajnih podatkov v gospodarskih družbah, zavodih in organizacijah, ki podatke iz
prvega odstavka 1. člena tega zakona pridobijo ali z njimi
razpolagajo pri izvajanju zakonsko določenih nalog, predpiše minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve.
Vsak funkcionar, delavec oziroma druga oseba, ki
opravlja funkcijo ali dela v organu, je dolžna v okviru svojih
delovnih nalog oziroma pristojnosti presojati varnostni pomen podatkov in predlagati pooblaščenim osebam določitev teh podatkov za tajne, če meni, da je to potrebno.
11. člen
Pooblaščena oseba določi stopnjo tajnosti podatka ob
njegovem nastanku oziroma ob začetku izvajanja naloge
organa, katere rezultat bo tajen podatek.
Pri določanju stopnje tajnosti mora pooblaščena oseba oceniti možne škodljive posledice za varnost države ali
za njene politične ali gospodarske koristi, če bi bil podatek
razkrit nepoklicani osebi. Na podlagi te ocene se podatku
določi stopnja tajnosti, nato pa se ga označi z oznakami,
predpisanimi s tem zakonom.
Ocena, na podlagi katere se podatku določi stopnja
tajnosti, mora biti v pisni obliki.
12. člen
Pooblaščena oseba določi za tajen tudi podatek, ki je
nastal z združevanjem ali povezovanjem podatkov, ki sami
po sebi sicer niso tajni, če tako združeni ali povezani pomenijo podatek oziroma dokument, ki ga je treba zavarovati iz
razlogov, določenih s tem zakonom.
Kadar samo manjši del dokumenta vsebuje tajne podatke, je treba takšen del dokumenta izločiti in ga kot posebno, z oznakami tajnosti označeno prilogo, priložiti dokumentu.
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13. člen
Tajni podatki iz 5. člena tega zakona imajo glede na
možne škodljive posledice za varnost države ali za njene
politične ali gospodarske koristi, ki utegnejo nastati, če bi
bili razkriti nepoklicani osebi, eno od naslednjih stopenj
tajnosti:
1. STROGO TAJNO, ki se določi za tajne podatke,
katerih razkritje nepoklicani osebi bi ogrozilo vitalne interese Republike Slovenije ali jim nepopravljivo škodovalo;
2. TAJNO, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko hudo škodovalo varnosti ali
interesom Republike Slovenije;
3. ZAUPNO, ki se določi za tajne podatke, katerih
razkritje nepoklicani osebi bi lahko škodovalo varnosti ali
interesom Republike Slovenije;
4. INTERNO, ki se določi za tajne podatke, katerih
razkritje nepoklicani osebi bi lahko škodovalo delovanju ali
izvajanju nalog organa.
V organih se smejo za določanje stopenj tajnosti podatkov uporabljati samo stopnje, določene v prejšnjem odstavku.
14. člen
Pooblaščena oseba mora pri določanju tajnosti podatka določiti najnižjo stopnjo tajnosti, ki še zagotavlja varovanje podatka, potrebno za varstvo interesov ali varnosti
države.
Dokumentu, ki je sestavljen iz podatkov, ki so že bili
določeni za tajne, se mora določiti najmanj taka stopnja in
rok tajnosti, kot jo ima uporabljen podatek najvišje stopnje
oziroma najdaljšega roka tajnosti.
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– s potekom določenega časa;
– s preklicem tajnosti.
Kadar zaradi narave stvari ali vsebine podatka ni mogoče določiti načina prenehanja iz prejšnjega odstavka, tajnost preneha s potekom časa, ki je določen v zakonu, ki
ureja arhivsko gradivo in arhive.
Pooblaščena oseba lahko spremeni način, ki je določen za prenehanje tajnosti, če so za to podani utemeljeni
razlogi. Pooblaščena oseba mora v tem primeru o spremembi takoj obvestiti vse, ki so tajen podatek prejeli, ali
imajo dostop do njega.
19. člen
Če bi imela potrditev obstoja tajnega podatka škodljive
posledice za interese ali varnost države, organ ob zahtevi za
posredovanje tajnih podatkov ni dolžan niti potrditi niti zanikati obstoja zahtevanega podatka.
20. člen
Tajni podatki tuje države ali mednarodne organizacije
praviloma ohranijo oznake, ki so v rabi v tuji državi ali mednarodni organizaciji, ali pa se označijo na način, določen s
tem zakonom, pri čemer morajo biti stopnje tajnosti primerljive in morajo zagotavljati enakovredno varovanje.
Z mednarodno pogodbo, ki jo je v zvezi z izmenjavo ali
posredovanjem tajnih podatkov s tujo državo ali mednarodno organizacijo sklenila Republika Slovenija, je treba določiti način označevanja tajnih podatkov Republike Slovenije v
tuji državi ali mednarodni organizaciji in raven varovanja teh
podatkov, primerljivo z določbami tega zakona.

15. člen
Pooblaščena oseba mora tajnost podatka preklicati,
ko ni več pogojev, ki so za takšen status podatka določeni s
tem zakonom.
Obrazložitev preklica tajnosti podatka mora biti pisna.
Preklic tajnosti podatka lahko zahteva oseba, ki ji je
bila zahteva, da dobi tajni podatek, zavrnjena.
O zahtevi iz prejšnjega odstavka odloča predstojnik
organa.

21. člen
Upravičeni uporabnik tajnega podatka, ki je podatek
prejel na zakonit način, lahko predlaga pooblaščeni osebi
spremembo tajnosti, če meni, da tajnost podatka ni utemeljena ali ustrezno določena.
Pooblaščena oseba je dolžna predlog iz prejšnjega
odstavka obravnavati in o svoji odločitvi obvestiti predlagatelja.

16. člen
Stopnjo tajnosti lahko spremeni pooblaščena oseba,
ki je stopnjo določila.
Pooblaščena oseba spremeni stopnjo tajnosti podatka, ko se spremenijo pogoji, ki so za uporabo posamezne
stopnje določeni s tem zakonom.

III. DOVOLJENJE ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV

17. člen
Vsak tajni podatek oziroma vsak dokument, ki vsebuje
tajne podatke, mora biti označen:
– s stopnjo tajnosti;
– z načinom prenehanja tajnosti;
– s podatki o pooblaščeni osebi;
– s podatki o organu, če to že sicer ni razvidno.
Oznake iz prejšnjega odstavka se uporabijo na način,
ki ustreza vrsti in lastnostim medija.
Podatek oziroma dokument se mora obravnavati kot
tajen, tudi če je označen le s stopnjo tajnosti.
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podrobneje predpiše načine in oblike označevanja tajnosti podatkov oziroma dokumentov.
18. člen
Tajnost podatka preneha:
– na določen datum;
– z nastopom določenega dogodka;

22. člen
Dovoljenja za dostop osebe do tajnih podatkov stopenj
ZAUPNO, TAJNO ali STROGO TAJNO izdajajo ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, ministrstvo, pristojno za obrambo, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija ter Policija
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Osebam, ki bodo dostop do tajnih podatkov potrebovale zaradi opravljanja funkcij ali delovnih dolžnosti v ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ministrstvu, pristojnem za obrambo, Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
ali Policiji, dovoljenje izda, skladno z določili tega zakona in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, minister, pristojen za
notranje zadeve oziroma minister, pristojen za obrambo,
oziroma direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije oziroma generalni direktor Policije. O izdaji dovoljenja
obvestijo nacionalni varnostni organ.
Osebam, ki bodo potrebovale dostop do tajnih podatkov zaradi opravljanja nalog ali funkcije v drugem organu, na
predlog predstojnika tega organa dovoljenje izda minister,
pristojen za notranje zadeve oziroma minister, pristojen za
obrambo, kadar gre za opravljanje obrambnih dolžnosti ali
vojaške službe. O izdaji dovoljenja obvestita nacionalni varnostni organ.
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Varnostno preverjanje za pridobitev dovoljenja pri opravljanju obrambnih dolžnosti in vojaške službe urejajo posebni
predpisi.

preveri podatke o okoliščinah, povezanih z varnostnim zadržkom, tudi pri drugih osebah, organih ali organizacijah, ki
o preverjani osebi kaj vedo.

22.a člen
Glede na predvideni dostop osebe do podatkov različnih stopenj tajnosti pristojni organ opravi:
1. osnovno varnostno preverjanje,
2. razširjeno varnostno preverjanje in
3. razširjeno varnostno preverjanje z varnostnim poizvedovanjem.
Z osnovnim varnostnim preverjanjem se preverijo podatki o osebi, ki naj bi dobila dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov stopnje ZAUPNO, razširjeno se varnostno preverijo podatki o osebi, ki naj bi dobila dovoljenje za dostop do
tajnih podatkov stopnje TAJNO, razširjeno z varnostnim poizvedovanjem se preverijo podatki o osebi, ki naj bi dobila
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje STROGO
TAJNO.

22.e člen
Če ugotovljen sum varnostnega zadržka iz drugega
odstavka 22.c in 22.d člena tega zakona izhaja iz okoliščin,
ki so povezane z njenim zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem oziroma katero koli polnoletno osebo, ki živi s preverjano osebo v skupnem gospodinjstvu, se lahko z njimi
opravi razgovor o domnevnih varnostnih zadržkih, z njihovim
pisnim soglasjem pa se lahko osnovno varnostno preverijo.
Za preverjanje podatkov po prejšnjem odstavku se smiselno uporabljata prvi odstavek 22.b člena in prvi odstavek
25. člena tega zakona.

22.b člen
Osnovno varnostno preverjanje se opravi tako, da pristojni organ preveri posameznikove navedbe v vprašalniku
za varnostno preverjanje. Pri tem lahko od osebe, na katero
se podatki nanašajo, ter iz evidenc in drugih zbirk podatkov
upravljavcev zbirk osebnih in drugih podatkov zbirajo in uporabljajo podatke iz 25. člena tega zakona.
Če z osnovnim varnostnim preverjanjem ugotovi sum
varnostnega zadržka, lahko pristojni organ z varnostnim poizvedovanjem dodatno preveri tiste podatke, ki se nanašajo
na posamezen varnostni zadržek.
Varnostno poizvedovanje po prejšnjem odstavku se
opravi le, če preverjana oseba po razgovoru o sumu varnostnega zadržka pisno soglaša z varnostnim poizvedovanjem in izpolni prvi del dodatnega vprašalnika. Če preverjana oseba ne da soglasja oziroma ne izpolni dodatnega
vprašalnika, lahko pristojni organ že na podlagi suma varnostnega zadržka zavrne izdajo dovoljenja za dostop do
tajnih podatkov.
22.c člen
Razširjeno varnostno preverjanje se opravi tako, da
pristojni organ poleg ukrepov iz prvega odstavka prejšnjega
člena od preverjane osebe, drugih organov, pristojnih za
varnostno preverjanje, ali iz že obstoječih zbirk podatkov
preveri še podatke iz posebnega vprašalnika, pomembne
za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO.
Če se iz ugotovitev razširjenega varnostnega preverjanja ugotovi sum varnostnega zadržka, lahko pristojni organ z
varnostnim poizvedovanjem dodatno preveri tiste podatke,
ki se nanašajo na posamezen varnostni zadržek.
Varnostno poizvedovanje po prejšnjem odstavku se
opravi le, če preverjana oseba po razgovoru o sumu varnostnega zadržka pisno soglaša z varnostnim poizvedovanjem in izpolni prvi del dodatnega vprašalnika. Če preverjana oseba ne da soglasja oziroma ne izpolni dodatnega
vprašalnika, lahko pristojni organ že na podlagi suma varnostnega zadržka zavrne izdajo dovoljenja za dostop do
tajnih podatkov.
22.d člen
Varnostno poizvedovanje se opravi tako, da pristojni
organ opravi razgovor z osebami, ki jih je v prvem delu
dodatnega vprašalnika navedla preverjana oseba in ki lahko
potrdijo podatke, navedene v vprašalnikih.
Če se pri preverjanju podatkov iz prejšnjega odstavka
ugotovi sum varnostnega zadržka, lahko pristojni organ

23. člen
Pristojni organ izda osebi po opravljenem osnovnem
varnostnem preverjanju dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, po razširjenem varnostnem preverjanju dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje
TAJNO, po razširjenem varnostnem preverjanju z varnostnim
poizvedovanjem pa dovoljenje za dostop do tajnih podatkov
stopnje STROGO TAJNO.
Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov iz prejšnjega
odstavka se osebno vroči preverjani osebi. O izdaji dovoljenja se pisno obvesti predstojnika organa, ki je predlagal
varnostno preverjanje.
Če pristojni organ na podlagi podatkov, preverjenih v
postopku varnostnega preverjanja, oceni, da obstaja varnostni zadržek, določen s tem zakonom, izdajo dovoljenja
zavrne. V zavrnitvi izdaje dovoljenja ni treba obrazložiti virov
varnostnega preverjanja.
23.a člen
Zoper zavrnitev izdaje dovoljenja oziroma preklic dovoljenja lahko preverjana oseba v 15 dneh od dneva njene
vročitve vloži pritožbo. Pritožbo vloži pisno ali da ustno na
zapisnik pri organu, pri katerem je dala soglasje za varnostno preverjanje.
Pritožba zoper preklic dovoljenja ne zadrži njegove izvršitve.
O pritožbi odloča Komisija za pritožbe iz delovnega
razmerja pri vladi (v nadaljnjem besedilu: komisija) po postopku, ki je določen za odločanje komisije o pritožbah
javnih uslužbencev.
Zoper odločitev komisije je dovoljen upravni spor.
24. člen
Pristojni organi lahko pri varnostnem preverjanju oseb
sodelujejo, v skladu z mednarodno pogodbo, ki jo je s tujo
državo ali mednarodno organizacijo sklenila Republika Slovenija in s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo varstvo
osebnih podatkov, z organi tujih držav in mednarodnih organizacij, pristojnih za varnostno preverjanje.
25. člen
Varnostno se lahko preverijo podatki o osebi, ki jo je
predstojnik predhodno seznanil s predpisi s področja obravnavanja tajnih podatkov, potrebo po pridobitvi dovoljenja za
dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje, obsegom varnostnega preverjanja ter vsebino in postopkom za pridobitev
tega dovoljenja, ki je s tem pisno soglašala, izpolnila ustrezen varnostni vprašalnik in podpisala izjavo o seznanitvi s
predpisi, ki urejajo obravnavanje tajnih podatkov, in se zavezala, da bo ravnala skladno z njimi.

Uradni list Republike Slovenije
Ustrezen varnostni vprašalnik iz prejšnjega odstavka za
pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov posameznih stopenj tajnosti je:
– ZAUPNO – osnovni vprašalnik za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov,
– TAJNO – osnovni in posebni vprašalnik za pridobitev
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ter
– STROGO TAJNO – osnovni, posebni in prvi del dodatnega vprašalnika za pridobitev dovoljenja za dostop do
tajnih podatkov.
Osnovni vprašalnik obsega naslednje podatke:
1. osebno ime, vključno s prejšnjimi;
2. enotno matično številko občana (EMŠO);
3. datum in kraj rojstva;
4. državljanstvo oziroma državljanstva, vključno s prejšnjimi;
5. naslov prebivališča (stalnega, začasnega in dejanskega);
6. bivanja v tujini, če so trajala tri mesece ali več;
7. zakonski stan in število otrok;
8. poklic in delo, ki ga opravlja;
9. služenje vojaškega roka;
10. šolanje in obiskovanje seminarjev ali drugih oblik
usposabljanja v tujini, če so trajala tri mesece ali več;
11. dosedanji delodajalci in njihovi naslovi;
12. neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi naklepnih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
oziroma odločbe o prekrških, določenih s tem zakonom;
13. tekoči kazenski postopki;
14. odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti;
15. stiki s tujimi varnostnimi ali obveščevalnimi službami;
16. članstvo ali sodelovanje v organizacijah, ki se zavzemajo za neustavno spremembo ustavne ureditve Republike Slovenije;
17. izrečeni disciplinski ukrepi v obdobju zadnjih dveh
let zaradi kršitev predpisov o varnem obravnavanju tajnih
podatkov;
18. prejšnja varnostna preverjanja po tem zakonu.
Posebni vprašalnik obsega naslednje podatke:
1. sodelovanje v tujih oboroženih silah ali drugih oboroženih formacijah;
2. prezadolženost zaradi finančnih obveznosti oziroma
prevzetih jamstev;
3. davčna številka;
4. lastnosti in okoliščine iz življenja preverjane osebe,
ki imajo lahko za posledico izpostavljenost izsiljevanju ali
drugim oblikam izvajanja pritiska.
Dodatni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvi del
obsega navedbo osebnih imen ter naslovov stalnih, začasnih in dejanskih prebivališč treh oseb, ki lahko potrdijo
podatke, navedene v vprašalnikih, drugi del pa podatke o
osebah iz prvega odstavka 22.e člena tega zakona (osebno
ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega, začasnega ali
dejanskega prebivališča), ki so lahko v skladu s tem zakonom varnostno preverjene.
Podatki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se
preverjajo v postopku izdaje dovoljenja za dostop do tajnih
podatkov stopnje ZAUPNO in TAJNO za obdobje zadnjih
pet let, za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov
stopnje STROGO TAJNO pa za zadnjih deset let, vendar le
od dopolnjenega 18. leta preverjane osebe.
Osebe, ki lahko potrdijo podatke, navedene v vprašalnikih, ne morejo biti osebe iz prvega odstavka 22.e člena
tega zakona.
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25.a člen
Če se z varnostnim preverjanjem ugotovi sum odvisnosti od alkohola, drog ali drugih zasvojenosti iz 14. točke
tretjega odstavka prejšnjega člena, lahko pristojni organ ta
sum preveri, tako da napoti preverjano osebo na zdravniški
pregled v zdravstveno organizacijo oziroma k zasebnemu
zdravniku, ki ju je za opravljanje teh pregledov pooblastil
minister, pristojen za zdravje.
Preverjanje iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi
odločbe o napotitvi. Če se preverjana oseba pregleda iz
neupravičenih razlogov ne udeleži v roku, ki mu ga določi
zdravstvena organizacija ali zasebni zdravnik, se mu izdaja
dovoljenja zavrne.
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija in Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo nista dolžni posredovati podatkov o sodelovanju s tujimi obveščevalnimi ali varnostnimi službami, če bi to ogrozilo vire
ugotavljanja oziroma preverjanja posredovanih podatkov.
Podatke o okoliščinah iz 2. točke četrtega odstavka
prejšnjega člena lahko pristojni organ preveri pri delodajalcu preverjane osebe, organu, pristojnem za davčne zadeve,
in na sodišču.
Če je zoper osebo, ki ima dovoljenje za dostop do
tajnih podatkov, sprožen disciplinski postopek zaradi kršitve
pravil obravnavanja tajnih podatkov ali kazenski postopek
zaradi suma storitve naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, ali je podan sum varnostnega
zadržka iz četrte ali pete alinee 27. člena tega zakona, se
opravi vmesno varnostno preverjanje.
Vmesno varnostno preverjanje se opravi na predlog
pristojnega predlagatelja iz 22. in 43. člena tega zakona, ob
smiselni uporabi določb 22.a člena tega zakona. Za vmesno varnostno preverjanje ni potrebno posebno soglasje
preverjane osebe.
Do zaključka postopka vmesnega varnostnega preverjanja mora predstojnik organa osebi začasno onemogočiti
dostop do tajnih podatkov.
26. člen
Osebo, ki ima dostop do podatkov stopnje tajnosti
ZAUPNO, je treba ponovno varnostno preveriti najmanj vsakih deset let, osebo, ki ima dostop do podatkov stopenj
TAJNO in STROGO TAJNO, pa je treba ponovno preveriti
najmanj vsakih pet let.
Postopek ponovnega preverjanja je enak postopku prvega preverjanja, kolikor ni z zakonom ali mednarodno pogodbo določeno drugače.
Če pri ponovnem varnostnem preverjanju pristojni organ ugotovi varnostne zadržke za izdajo dovoljenja, mora
dovoljenje preklicati in o tem obvestiti predstojnika organa,
v katerem oseba opravlja funkcijo ali dela, in preverjano
osebo.
Če je zoper osebo, ki ima dovoljenje, sprožen disciplinski postopek zaradi kršitve pravil obravnavanja tajnih podatkov, ali kazenski postopek zaradi suma storitve naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
ali drugega kaznivega dejanja iz 12. točke tretjega odstavka
25. člena tega zakona, ji mora predstojnik organa začasno,
do pravnomočnega zaključka postopka, onemogočiti dostop do tajnih podatkov.
27. člen
Varnostni zadržki, zaradi katerih se zavrne izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, so:
– lažne navedbe podatkov v vprašalniku za varnostno
preverjanje;
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– neizbrisane pravnomočne obsodbe na najmanj tri
mesece nepogojne zaporne kazni za kazniva dejanja, ki se
preganjajo po uradni dolžnosti;
– več neizbrisanih pravnomočnih obsodb za prekrške
iz 12. točke tretjega odstavka 25. člena tega zakona;
– ugotovitve o navedbah v vprašalnikih za varnostno
preverjanje, ki vzbujajo utemeljene dvome v posameznikovo
verodostojnost in zanesljivost za varno obravnavanje tajnih
podatkov;
– drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami.
28. člen
Organ shrani dovoljenje in pisno soglasje za varnostno
preverjanje z izpolnjenim vprašalnikom v posebni del kadrovske mape osebe, ki se lahko uporablja le v zvezi z
izvajanjem določb tega zakona oziroma predpisov, izdanih
na podlagi tega zakona.
Pisno soglasje za varnostno preverjanje z izpolnjenim
vprašalnikom in dovoljenjem shrani organ, pri katerem je
oseba kandidirala za funkcijo ali za zaposlitev na delovnem
mestu, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje, pa se v
organu ni zaposlila.
28.a člen
V primeru, da oseba ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta, ker ji je bilo zavrnjeno ali preklicano
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, o premestitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.
29. člen
Organi, ki pri izvajanju svojih nalog obravnavajo tajne
podatke stopenj ZAUPNO, TAJNO ali STROGO TAJNO,
vodijo evidenco dovoljenj. V evidenci vodijo: identifikacijske
podatke imetnika dovoljenja, podatke o dovoljenju ter datume in ugotovitve ponovnih varnostnih preverjanj.
Podatki o varnostnem preverjanju se lahko uporabljajo
le za namene, za katere so bili zbrani. Hranijo se toliko
časa, dokler ima oseba pravico dostopa do tajnih podatkov,
nakar se obravnavajo skladno z določili zakona, ki ureja
arhivsko gradivo in arhive.
Oseba ima pravico vpogleda v podatke o svojem varnostnem preverjanju skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen v podatke, ki bi ogrozili vire
varnostnega preverjanja.
30. člen
Osebi se lahko izjemoma dovoli enkraten dostop do
tajnih podatkov, katerih stopnja tajnosti je za eno stopnjo
višja od stopnje tajnosti, za katero je tej osebi izdano dovoljenje. Tak dostop je mogoč samo na podlagi pisne utemeljitve njenega predstojnika o razlogih za nujnost dostopa in je
omejen le na tiste tajne podatke, ki so nujno potrebni za
izpolnitev določenega dela. Če se pokaže potreba po trajnejšem dostopu do tajnih podatkov višje stopnje, mora oseba pridobiti ustrezno dovoljenje.
Oseba lahko začne opravljati dela na delovnem mestu,
za katera je potrebno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov višje stopnje od tistega, ki ga ima, tudi brez dovoljenja
ustrezne stopnje, pod pogojem, da se je postopek za pridobitev ustreznega dovoljenja že začel in da organ, pristojen
za varnostno preverjanje, oziroma drug organ, če tako določa mednarodna pogodba ali obveznost, ki izhaja iz članstva
Republike Slovenije v mednarodni organizaciji, s tem soglaša. Začasen dostop do tajnih podatkov pod navedenimi
pogoji ne sme trajati dlje od šestih mesecev.
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IV. POGLAVJE
DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV IN NJIHOVO
VAROVANJE
31. člen
Pravico dostopa do tajnih podatkov imajo samo tiste
osebe, ki imajo dovoljenje in se morajo s temi podatki seznaniti zaradi opravljanja funkcije ali delovnih nalog. Dostop
imajo samo do tajnih podatkov stopnje tajnosti, določene v
dovoljenju.
Nihče ne sme dobiti tajnega podatka prej in v večjem
obsegu, kot je to potrebno za opravljanje njegovih delovnih
nalog ali funkcije.
32. člen
(črtan)
33. člen
Oseba, ki se je v okviru svojega dela seznanila s tajnimi
podatki, teh ne sme uporabljati za druge namene kot za
izvajanje delovnih nalog ali funkcije.
Predstojnik organa lahko na zahtevo pristojnih organov
osebo razreši dolžnosti varovanja tajnosti podatka, vendar
samo za namen in obseg, ki ga vsebuje zahteva pristojnega
organa.
Predstojnika organa lahko na zahtevo pristojnih organov razreši dolžnosti varovanja tajnosti podatka organ, ki ga
je imenoval.
34. člen
Tajni podatki se lahko drugim organom, ki morajo ravnati po tem zakonu, oziroma osebam v teh organih, posredujejo samo na podlagi pisnega dovoljenja predstojnika organa, ki je tajen podatek določil, ali če tako določa zakon.
35. člen
Pooblaščena oseba lahko tajne podatke posreduje organizacijam iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona, če:
1. organizacija izpolnjuje fizične, organizacijske in tehnične pogoje za varovanje tajnih podatkov v skladu s tem
zakonom in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi;
2. se vse osebe, ki bodo v organizaciji po službeni
dolžnosti imele dostop do tajnih podatkov, varnostno preverijo za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov;
3. osebe iz prejšnje točke s pisno izjavo potrdijo, da so
seznanjene s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
varovanje tajnih podatkov in se zavezujejo, da bodo s tajnimi
podatki ravnale v skladu s temi predpisi;
4. organizacija zagotovi, da bo dostop do tajnih podatkov dovoljen samo tistim osebam, ki morajo imeti vpogled v
te podatke po svoji službeni dolžnosti zaradi uresničevanja
naročila organa.
Ukrepi za varovanje tajnih podatkov, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka, morajo biti vključeni v pogodbo, ki jo v
zvezi z naročilom skleneta organ in organizacija.
Za osebo, ki bo imela v organizaciji v zvezi z naročilom
dostop do tajnih podatkov, izdajo dovoljenja od pristojnega
organa zahteva organ, za katerega organizacija izvaja naročilo.
Vlada podrobneje predpiše način in postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
Upravičeni uporabnik, ki je od organa dobil tajne podatke, teh podatkov brez soglasja tega organa ne sme posredovati drugim uporabnikom, razen v primerih, določenih
s predpisi.
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37. člen
Pooblaščena oseba organa mora vzpostaviti ažuren
pregled in nadzor nad distribucijo tajnih podatkov zunaj organa. Iz pregleda mora biti razvidno, kdaj in komu so bili
tajni podatki posredovani.
38. člen
V vsakem organu se mora v skladu s tem zakonom in
predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, vzpostaviti sistem
postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov, ki ustreza
določeni stopnji tajnosti in onemogoča njihovo razkritje nepoklicanim osebam.
Postopki in ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo obsegati:
– splošne varnostne ukrepe;
– varovanje oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov;
– varovanje prostorov;
– varovanje dokumentov in medijev, ki vsebujejo tajne
podatke;
– varovanje komunikacij, po katerih se prenašajo tajni
podatki;
– način označevanja stopenj tajnosti;
– varovanje opreme, s katero se obravnavajo tajni podatki;
– način seznanitve uporabnikov z ukrepi in postopki
varovanja tajnih podatkov;
– kontrolo in evidentiranje dostopov do tajnih podatkov;
– kontrolo in evidentiranje pošiljanja in distribucije tajnih podatkov.
39. člen
Tajne podatke se mora v organih hraniti na način, ki
zagotavlja, da imajo dostop do teh podatkov samo osebe, ki
imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, in ki podatke
potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog ali funkcij.
Tajni podatki se lahko pošljejo izven prostorov organa
samo ob upoštevanju predpisanih varnostnih ukrepov in postopkov, ki morajo zagotoviti, da jih prejme oseba, ki ima
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov in je do teh podatkov upravičena.
Postopki in ukrepi varovanja pošiljanja tajnih podatkov
izven prostorov organa se predpišejo glede na stopnjo tajnosti teh podatkov.
Organi tajnih podatkov ne smejo prenašati ali posredovati po nezaščitenih komunikacijskih sredstvih.
Vlada podrobneje predpiše fizične, organizacijske in
tehnične ukrepe ter postopke za varovanje tajnih podatkov.
40. člen
Funkcionarji, delavci in drugi zaposleni v organih, ki
ugotovijo, da je prišlo do izgube ali nepooblaščenega razkritja tajnih podatkov, morajo o tem takoj obvestiti pooblaščeno osebo.
Prejemnik tajnih podatkov iz 34. oziroma 35. člena
tega zakona, ki ugotovi, da je prišlo do izgube tajnega podatka oziroma da je bil tajen podatek sporočen ali izročen
nepoklicani osebi, mora o tem takoj obvestiti pooblaščeno
osebo organa, ki mu je tajne podatke posredovala oziroma
sporočila.
Pooblaščena oseba mora takoj ukreniti vse potrebno,
da se ugotovijo okoliščine, zaradi katerih je prišlo do izgube
ali razkritja tajnega podatka nepoklicani osebi, da se odpravijo škodljive posledice in prepreči ponovna izguba oziroma
nepooblaščeno razkritje tajnega podatka.
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V. POGLAVJE
NADZOR

41. člen
Za notranji nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, so odgovorni predstojniki organov.
V ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve in v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, po potrebi pa tudi v drugih organih,
se za notranji nadzor in druge strokovne naloge v zvezi z
določanjem in varovanjem tajnih podatkov sistemizira posebno delovno mesto ali za izvajanje teh nalog posebej zadolži
obstoječo organizacijsko enoto ministrstva ali agencije.
Notranji nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi v ministrstvu, pristojnem za
obrambo, izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za
obrambo.
42. člen
Z notranjim nadzorom se mora v vseh organih zagotoviti redno spremljanje in ocenjevanje posameznih dejavnosti
in dejavnost organa v celoti glede izvajanja tega zakona ter
predpisov in ukrepov, sprejetih na njegovi podlagi.
Vlada podrobneje predpiše način in vsebino izvajanja
notranjega nadzora nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
43. člen
Vlada določi nacionalni varnostni organ, ki spremlja
izvajanje tega zakona in drugih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi.
Nacionalni varnostni organ opravlja zlasti naslednje naloge:
1. spremlja stanje na področju določanja in varovanja
tajnih podatkov in skrbi za razvoj in izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v
državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih
javnih pooblastil ter v gospodarskih družbah in organizacijah, ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki;
2. skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb o varovanju tajnih podatkov ter
na tem področju sodeluje z ustreznimi organi tujih držav in
mednarodnimi organizacijami. Skrbi za zagotavljanje varnosti tajnih podatkov v nacionalnih organih in v tujini in v zvezi s
tem opravlja zlasti naslednje naloge:
– izdaja potrdila za dostop do tajnih podatkov fizičnim
osebam;
– izdaja varnostna potrdila pravnim osebam;
– izdaja varnostna potrdila za sisteme in naprave za
prenos, hranjenje in obdelavo tajnih podatkov;
– potrjuje izpolnjevanje predpisanih pogojev za obravnavanje tajnih podatkov s strani posameznega organa tujim
državam in mednarodnim organizacijam;
– predlaga varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja
za dostop do tajnih podatkov osebam, katerih predlagatelji
niso zajeti v 22. členu tega zakona in potrebujejo dovoljenje
za dostop do tajnih podatkov tuje države ali mednarodne
organizacije;
– izdaja navodila za ravnanje s tajnimi podatki tuje države oziroma mednarodne organizacije;
– nadzoruje izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje tajnih podatkov tuje države oziroma mednarodne organizacije in skladno z ugotovitvami nadzora izdaja obvezna navodila za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti, ki so jih organi dolžni nemudoma izvršiti;
– izmenjuje podatke z nacionalnimi varnostnimi organi
in mednarodnimi organizacijami;
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3. pripravlja predloge predpisov, potrebnih za izvajanje
tega zakona;
4. daje mnenje o skladnosti splošnih aktov o določanju, varovanju in dostopu do tajnih podatkov s tem zakonom;
5. koordinira delovanje državnih organov, pristojnih za
varnostno preverjanje;
6. vodi evidenco izdanih dovoljenj;
7. vodi evidenco izdanih dovoljenj in dostopov do tajnih
podatkov iz 30. člena tega zakona;
8. predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov in
9. opravlja druge naloge, ki so določene s predpisi,
sprejetimi na podlagi tega zakona.
Nacionalni varnostni organ vodi evidenco o izdanih
potrdilih iz prve, druge in tretje alinee 2. točke prejšnjega
odstavka.
Evidenca izdanih potrdil za dostop do tajnih podatkov
fizičnih oseb vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– organ, kjer je oseba zaposlena;
– stopnja tajnosti podatkov, do katerih ima oseba dostop;
– številka in datum izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov;
– datum izdaje potrdila;
– datum prenehanja veljavnosti potrdila.
43.a člen
Za izvajanje nalog iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena ima nacionalni varnostni organ naslednja pooblastila:
– kadar prejme obvestilo tujega varnostnega organa o
varnostnem zadržku iz prve alinee 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena od organa, pristojnega za varnostno
preverjanje, zahteva dodatno preveritev okoliščin, o katerih
je obveščen;
– pred izdajo varnostnega potrdila iz druge in tretje
alinee 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena lahko
zahteva dodatno dokumentacijo, dodaten pregled izpolnjevanja pogojev za varovanje tajnih podatkov in sodeluje v tem
pregledu ali sam opravi pregled.
VI. POGLAVJE
KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba organa:
– če organ dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in
pisnih soglasij za varnostno preverjanje z vprašalnikom za
varnostno preverjanje ne hrani v posebnem delu kadrovske
mape (28. člen);
– če organ ne vodi evidence dovoljenj za dostop do
tajnih podatkov (29. člen);
– če organ ravna v nasprotju z 37. členom tega zakona;
– če organ ne predpiše, organizira in izvaja postopkov
iz 38. člena tega zakona;
– če organ ravna v nasprotju s prvim, drugim in četrtim
odstavkom 39. člena tega zakona in
– če organ ne organizira notranjega nadzora nad varstvom tajnih podatkov (41. člen).
45. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se
kaznuje pooblaščena oseba:
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– če prenese pooblastilo za določanje podatkov na
tretjo osebo (tretji odstavek 10. člena);
– če določi stopnjo STROGO TAJNO, pa za to ni pooblaščena (četrti odstavek 10. člena);
– če ravna v nasprotju z 12. členom tega zakona;
– če ravna v nasprotju s 14. členom tega zakona;
– če spremeni stopnjo tajnosti dokumentu, ki mu ni
določila tajnosti oziroma za to ni pooblaščena (prvi odstavek
16. člena);
– če tajnega dokumenta ne označi s predpisanimi oznakami (17. člen);
– če osebi začasno ne onemogoči dostopa do tajnih
podatkov (četrti odstavek 26. člena);
– če izda začasno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov v nasprotju z določbami 30. člena tega zakona;
– če osebi, ki ji je bilo izdano dovoljenje za dostop do
tajnih podatkov, ne da v podpis izjave o seznanitvi s predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov (32. člen);
– če posreduje tajne podatke organizacijam pred ureditvijo razmerij s to organizacijo v skladu s prvim odstavkom
35. člena tega zakona.
Zakon o tajnih podatkih – ZTP (Uradni list RS, št.
87/2001) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
VII. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Vlada Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona izda predpise iz četrtega odstavka
17. člena, sedmega odstavka 23. člena, četrtega odstavka
35. člena, petega odstavka 39. člena in drugega odstavka
42. člena tega zakona.
Minister, pristojen za obrambo, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, izda predpis iz šestega odstavka
10. člena tega zakona.
Vlada Republike Slovenije ustanovi urad iz 43. člena
tega zakona najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
47. člen – upoštevana sprememba iz ZTP-A
Organi morajo najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega zakona sprejeti predpise in se organizacijsko prilagoditi za njegovo uveljavitev oziroma obstoječe akte in organizacijo svojega poslovanja uskladiti z določbami tega zakona.
Organi morajo najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega
zakona zagotoviti, da bodo vsem zaposlenim, ki morajo zaradi delovnih dolžnosti ali funkcij imeti dostop do tajnih podatkov, izdana dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Delavcem in funkcionarjem, ki tega dovoljenja ne bodo dobili,
bo dostop do tajnih podatkov onemogočen.
48. člen – upoštevana sprememba iz ZTP-A
Tajnim podatkom, ki jim je bila stopnja tajnosti določena po prejšnjih predpisih in so v zbirki nerešenih zadev, je
treba spremeniti oznako stopnje tajnosti skladno s tem zakonom, najkasneje do 31. 12. 2004.
Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka oznake stopnje
tajnosti ni treba spremeniti tajnim podatkom v elektronski ali
drugi (ne papirni) obliki oziroma v tekoči ali stalni zbirki
dokumentarnega gradiva. Tem tajnim podatkom je treba
oznako stopnje tajnosti spremeniti ob njihovi ponovni uporabi ali posredovanju drugemu uporabniku.
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Tajni podatki iz prvega odstavka tega člena se v prehodnem obdobju obravnavajo na naslednji način:
– podatki z oznako DRŽAVNA TAJNOST ali DRŽAVNA
SKRIVNOST kot STROGO TAJNO;
– podatki URADNA TAJNOST, URADNA SKRIVNOST
ali VOJAŠKA SKRIVNOST – STROGO ZAUPNO kot TAJNO;
– podatki URADNA TAJNOST, URADNA SKRIVNOST
ali VOJAŠKA SKRIVNOST – ZAUPNO kot ZAUPNO in
– podatki URADNA TAJNOST, URADNA SKRIVNOST
ali VOJAŠKA SKRIVNOST – INTERNO kot INTERNO.
49. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih podatkih – ZTP-A (Uradni list RS, št. 101/2003)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do določitve nacionalnega varnostnega organa njegove naloge opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
17. člen
Dovoljenja za dostop do tajnih podatkov oziroma potrdila za dostop do tajnih podatkov tujih držav in mednarodnih
organizacij, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega zakona,
ostanejo v veljavi.
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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MINISTRSTVA
5856.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 –
odločba US, 87/97, 35/98 – odločba US, 82/98, 91/98, 108/99, 37/01 – odločba US, 97/01 in 105/03 –
odločba US), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno
prečiščeno besedilo) in 61. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(1) V pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
(Uradni list RS, št. 114/02, 42/03 in 76/03, v nadaljevanju: pravilnik) se za petim odstavkom 4. člena doda
nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Davčna uprava Republike Slovenije znesek, ki ga v svojih evidencah v skladu z zakonom, ki ureja
davčni postopek, evidentira kot zamudne obresti od davka na dodano vrednost, prenese iz podračuna davka
na dodano vrednost po obračunu št. 01100-1008305527 na podračun št. 01100-1008305624 – zamudne
obresti od davka na dodano vrednost po obračunu.«
(2) Dosedanji šesti odstavek 4. člena, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune določene v tem členu, razen za zamudne obresti iz
šestega odstavka tega člena, morajo biti vpisani podatki, določeni z modelom 19.«
2. člen
(1) V prvem odstavku 6. člena se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. na podračun določen v 1. delu Priloge »RPO« pod zap. št. 35 – zamudne obresti od davka na
dobitke od iger na srečo;«
3. člen
(1) V tretjem odstavku 7. člena se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. na podračun št. 01100-1000431067 – zamudne obresti od posebnih davščin pri uvozu kmetijskih
proizvodov in živil;«
(2) Dosedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
4. člen
(1) V drugem odstavku 10. člena se besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. na podračun št. 01100-1000079054 – prispevek za zaposlovanje za zaposlene pri fizičnih osebah, ki
opravljajo dejavnost.«
5. člen
(1) V drugem odstavku 11. člena se besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. na podračun št. 01100-1000703928 – prispevek za starševsko varstvo za zaposlene pri fizičnih
osebah, ki opravljajo dejavnost«.
6. člen
(1) Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(prihodki upravnih organov, drugi prihodki)
(1) Prihodki upravnih organov se plačujejo na podračune upravnih organov ali neposredno na
podračune za izvrševanje proračunov države ali občin. Upravni organi določijo podračun, na katerega se
morajo plačati obvezne dajatve, ter podatke, ki morajo biti vpisani na plačilne naloge v predpolje in v polje
sklicevanja na številko odobritve.
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(2) Prihodki upravnih organov se tudi plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000611681 – prihodki državnih organov;
2. na podračun št. 01100-1000616337 – prihodki Geodetske uprave RS;
3. na podračun št. 01100-1006101202 – prihodki Uprave RS za civilno letalstvo od plačil za prelete letal;
4. na podračun št. 01100-1000618471 – prihodki s področja telekomunikacij;
5. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 25. – prihodki občinskih organov in
občinske uprave;
6. na podračun št. 01100-1006214304 – prihodki od najemnin za poslovne prostore Servisa skupnih
služb Vlade RS;
7. na podračun št. 01100-1006214498 – prihodki od drugih najemnin Servisa skupnih služb Vlade RS;
8. na podračun št. 01100-1006214595 – prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti na nepremičninah
Republike Slovenije v območju avtocest;
9. na podračun št. 01100-1006214207 – prihodki od prodaje pomorskih kart.
(3) Na plačilnih nalogih za plačila dajatev na podračune iz prejšnjega odstavka morajo biti vpisani
podatki določeni z modelom 11.
(4) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje, kot je določeno v odmerni odločbi – na
podračun davčnega organa ali pa:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 26. – nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča od pravnih oseb;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 27. – nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča od fizičnih oseb;
3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 28. – zamudne obresti iz naslova
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
(5) Na plačilnih nalogih za plačila nadomestil iz prejšnjega odstavka na podračun davčnega organa
morajo biti vpisani podatki v predpolje in v polje sklicevanja na številko odobritve, kot jih je določil davčni
organ. V primeru neposrednih plačil na podračune iz prejšnjega odstavka pa morajo biti na plačilne naloge
vpisani podatki določeni z modelom 19.
(6) Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 29. – odškodnina za spremembo
namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 30. – posebna odškodnina za spremembo
namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda občini;
3. na podračun št. 01100-1006231958 – posebna odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišča in gozda državi;
4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 31. – zamudne obresti iz naslova
odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda.
(7) Prihodki od komunalnih prispevkov se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 32. – prihodki od komunalnih prispevkov;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 33. – zamudne obresti od komunalnih
prispevkov.
(8) Vodna povračila se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1006225459 – vodna povračila;
2. na podračun št. 01100-1006227593 – zamudne obresti od vodnih povračil.
(9) Na plačilnih nalogih za plačila odškodnin določenih šestem odstavku, komunalnih prispevkov
določenih v sedmem odstavku in za plačila vodnih povračil določenih v osmem odstavku tega člena morajo
biti vpisani podatki določeni z modelom 11.
(10) Drugi prihodki državnega in občinskih proračunov, ki niso posebej določeni s tem pravilnikom, in se
na podlagi posebnih predpisov ne plačujejo neposredno na podračune državnega in občinskih proračunov,
se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000621284 – drugi nedavčni prihodki države;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 34. – drugi nedavčni prihodki občin;
3. na podračun št. 01100-1006211685 – odpravljeni proračunski prihodki države;
4. na podračun št. 01100-1000628074 – stroški prisilne izterjave davkov in prispevkov Davčne uprave
RS.
(11) Na plačilnih nalogih za plačila drugih prihodkov morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11,
razen za plačilo stroškov prisilne izterjave, ko morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
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(12) Sredstva od prodaje stanovanj se vplačujejo:
1. na podračun št. 01100-8446215863 – prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj –
odkup vojaških stanovanj.
(13) Na plačilnem nalogu za plačilo sredstev od prodaje stanovanj morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 11.«
7. člen
(1) V tretjem odstavku 15. člena se besedilo 1. in 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»1. na podračun št. 01100-2001808045 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki
samostojno opravljajo dejavnost od zavarovalne osnove;
2. na podračun št. 01100-2000018007 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki
samostojno opravljajo dejavnost iz zavarovalne osnove;«
8. člen
V četrtem odstavku 15. člena se v 2. točki beseda »ukinjeni« nadomesti z besedo »odloženi«.
9. člen
(1) V četrtem odstavku 15. člena se 3. točka črta, dosedanje 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 3., 4., 5. in 6.
točka.
10. člen
(1) V prilogi »SŠO« OBVEZNO VPISOVANJE PODATKOV V PREDPOLJE (MODEL) IN V POLJE
SKLICEVANJA NA ŠTEVILKO ODOBRITVE se v tretjem odstavku uvodnega dela besedilo »Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet« nadomesti z besedilom »Uprave Republike Slovenije za javna
plačila«.
11. člen
(1) V prilogi »SŠO«, v točki 1.2. DAJATVE, ZA KATERE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI
MODEL 11, se v tabeli, ki se nanaša na 13. člen pravilnika, spremeni besedilo zaporedne številke 17 tako,
da se glasi:
»17. 01100-8446215863

prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in
stanovanj – odkup vojaških stanovanj.

7200013«

(2) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 13. člen pravilnika,
spremeni besedilo zaporedne številke 20 tako, da se glasi:
»20. 01100-1006214595

prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti na
nepremičninah Republike Slovenije v območju
avtocest

7103131«

(3) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 13. člen pravilnika, za
zaporedno številko 20, doda nova zaporedna številka 21, ki se glasi:
»21. 01100-1006214207

prihodki od prodaje pomorskih kart

7130082«

12. člen
(1) V prilogi »SŠO«, v točki 2.2. DAJATVE, KI JIH POBIRATA DAVČNA IN CARINSKA UPRAVA RS
IN KI SE PLAČUJEJO NEPOSREDNO NA PODRAČUNE, se v tabeli, ki se nanaša na 6. člen pravilnika, za
zaporedno številko 6 doda nova zaporedna številka 7, ki se glasi:
»7.

Zap.št. 35 v 1. delu
Priloge »RPO«
7044054

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na
srečo

07013«
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(2) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 10. člen pravilnika,
spremeni besedilo zaporedne številke 4 tako, da se glasi:
»4.

01100-1000079054
7011016

prispevek za zaposlovanje za zaposlene pri fizičnih 06262«
osebah, ki opravljajo dejavnost

(3) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 10. člen pravilnika, za
zaporedno številko 15 doda nova zaporedna številka 16, ki se glasi:
»16. 01100-1000984937
7060017

pozneje vplačani in ukinjeni prispevki za
zaposlovanje

08346«

(4) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 11. člen pravilnika,
besedilo zaporedne številke 4 spremeni tako, da se glasi:
»4.

01100-1000703928
7011032

prispevek za starševsko varstvo za zaposlene pri
fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost

06289«

(5) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 13. člen pravilnika,
spremeni besedilo pri zaporedni številki 4 tako, da se glasi:
»4.

01100-1000628074
7060025

stroški prisilne izterjave davkov in prispevkov
Davčne uprave RS

07269«

(6) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 14. člen pravilnika,
spremeni besedilo 29. točke tako, da se glasi:
»29. 01100-3001526032
7402040

prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
za zdravstveno zavarovanje od nadomestil zaradi
bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje
upravičencem

07668«

(7) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 15. člen pravilnika,
spremeni besedilo zaporednih številk 11, 12, 14 in 16 tako, da se glasi:
»11. 01100-2001808045
7012039
12. 01100-2000018007
7012047
14. 01100-2001391333
7012063
16.

01100-2000983351
7013043

prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki
samostojno opravljajo dejavnost od zavarovalne osnove
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki
samostojno opravljajo dejavnost iz zavarovalne osnove
posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki opravljajo
dejavnost in pri njih zaposlenih
pozneje plačani odloženi prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

06424
06416
06440
06564

(8) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 15. člen pravilnika, črta
zaporedna številka 17. Dosedanje zaporedne številke 18, 19, 20, 21, 22, 23 in 24 postanejo nove zaporedne
številke 17, 18, 19, 20, 21, 22 in 23.
(9) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 15. člen pravilnika,
spremeni besedilo nove zaporedne številke 19 tako, da se glasi:
»19. 01100-2000011217
7013175

prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti

06688«
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13. člen
(1) V prilogi »SŠO« se v točki 2.3 DAJATVE, KI JIH DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
IZTERJUJE, spremeni uvodno besedilo tako, da se glasi:
»Davčna uprava Republike Slovenije v sklepu o prisilni izterjavi navede tudi številko podračuna in
podatke, določene z modelom 19. V primeru izterjave sredstev, ki se evidentirajo v dobro podračuna 846, pa
navede podatek sklicevanja na številko z modelom 09. V nadaljevanju so navedeni podračuni in dajatve, ki
jih Davčna uprava Republike Slovenije le izterjuje. Izjema so denarne kazni za kazniva dejanja in
povprečnine kazenskega postopka, za katere je izterjava v pristojnosti sodišč ter državne upravne takse (tar.
št. 1-10 in tar.št. 96a-98 iz ZUT) in državne upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT),
katerih izterjava je v pristojnosti Carinske uprave Republike Slovenije.«
(2) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, črta
zaporedna številka 9.
14. člen
(1) V prilogi »RPO« PODRAČUNI DAJATEV, KI PRIPADAJO OBČINAM, 1. del: Vplačilni in zbirni
prehodni podračuni dajatev, se v tabeli za zaporedno številko 34, doda nova zaporedna številka 35, ki se
glasi:
»OBČINA

35.

Naziv dajatev, ki pripadajo občinam

PODRAČUN

001 AJDOVŠČINA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01201-4010252989

002 BELTINCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01202-4020252961

003 BLED

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01203-4030252933

004 BOHINJ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01204-4040252905

005 BOROVNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01205-4050252974

006 BOVEC

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01206-4060252946

007 BRDA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01207-4070252918

008 BREZOVICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01208-4080252987

009 BREŽICE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01209-4090252959

010 TIŠINA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01210-4100252931

011 CELJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01211-4110252903

012 CERKLJE NA GORENJSKEM

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01212-4120252972

013 CERKNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01213-4130252944

014 CERKNO

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01214-4140252916

015 ČRENŠOVCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01215-4150252985

016 ČRNA NA KOROŠKEM

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01216-4160252957

017 ČRNOMELJ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01217-4170252929

018 DESTRNIK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01218-4180252998

019 DIVAČA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01219-4190252970

020 DOBREPOLJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01220-4200252942

021 DOBROVA-POLHOV GRADEC

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01221-4210252914

022 DOL PRI LJUBLJANI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01222-4220252983

023 DOMŽALE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01223-4230252955

024 DORNAVA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01224-4240252927

025 DRAVOGRAD

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01225-4250252996

026 DUPLEK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01226-4260252968

027 GORENJA VAS-POLJANE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01227-4270252940

028 GORIŠNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01228-4280252912

029 GORNJA RADGONA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01229-4290252981

030 GORNJI GRAD

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01230-4300252953

031 GORNJI PETROVCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01231-4310252925

032 GROSUPLJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01232-4320252994

Uradni list Republike Slovenije

Št.

135 / 31. 12. 2003 / Stran 19975

»OBČINA

35.

Naziv dajatev, ki pripadajo občinam

PODRAČUN

033 ŠALOVCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01233-4330252966

034 HRASTNIK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01234-4340252938

035 HRPELJE-KOZINA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01235-4350252910

036 IDRIJA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01236-4360252979

037 IG

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01237-4370252951

038 ILIRSKA BISTRICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01238-4380252923

039 IVANČNA GORICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01239-4390252992

040 IZOLA - ISOLA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01240-4400252964

041 JESENICE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01241-4410252936

042 JURŠINCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01242-4420252908

043 KAMNIK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01243-4430252977

044 KANAL

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01244-4440252949

045 KIDRIČEVO

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01245-4450252921

046 KOBARID

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01246-4460252990

047 KOBILJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01247-4470252962

048 KOČEVJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01248-4480252934

049 KOMEN

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01249-4490252906

050 KOPER - CAPODISTRIA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01250-4500252975

051 KOZJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01251-4510252947

052 KRANJ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01252-4520252919

053 KRANJSKA GORA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01253-4530252988

054 KRŠKO

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01254-4540252960

055 KUNGOTA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01255-4550252932

056 KUZMA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01256-4560252904

057 LAŠKO

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01257-4570252973

058 LENART

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01258-4580252945

059 LENDAVA - LENDVA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01259-4590252917

060 LITIJA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01260-4600252986

061 LJUBLJANA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01261-4610252958

062 LJUBNO

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01262-4620252930

063 LJUTOMER

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01263-4630252902

064 LOGATEC

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01264-4640252971

065 LOŠKA DOLINA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01265-4650252943

066 LOŠKI POTOK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01266-4660252915

067 LUČE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01267-4670252984

068 LUKOVICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01268-4680252956

069 MAJŠPERK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01269-4690252928

070 MARIBOR

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01270-4700252997

071 MEDVODE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01271-4710252969

072 MENGEŠ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01272-4720252941

073 METLIKA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01273-4730252913

074 MEŽICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01274-4740252982

075 MIREN-KOSTANJEVICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01275-4750252954

076 MISLINJA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01276-4760252926

077 MORAVČE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01277-4770252995

078 MORAVSKE TOPLICE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01278-4780252967

079 MOZIRJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01279-4790252939

080 MURSKA SOBOTA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01280-4800252911
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081 MUTA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01281-4810252980

082 NAKLO

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01282-4820252952

083 NAZARJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01283-4830252924

084 NOVA GORICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01284-4840252993

085 NOVO MESTO

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01285-4850252965

086 ODRANCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01286-4860252937

087 ORMOŽ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01287-4870252909

088 OSILNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01288-4880252978

089 PESNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01289-4890252950

090 PIRAN - PIRANO

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01290-4900252922

091 PIVKA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01291-4910252991

092 PODČETRTEK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01292-4920252963

093 PODVELKA-RIBNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01293-4930252935

094 POSTOJNA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01294-4940252907

095 PREDDVOR

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01295-4950252976

096 PTUJ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01296-4960252948

097 PUCONCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01297-4970252920

098 RAČE-FRAM

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01298-4980252989

099 RADEČE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01299-4990252961

100 RADENCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01300-5000252933

101 RADLJE OB DRAVI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01301-5010252905

102 RADOVLJICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01302-5020252974

103 RAVNE NA KOROŠKEM

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01303-5030252946

104 RIBNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01304-5040252918

105 ROGAŠOVCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01305-5050252987

106 ROGAŠKA SLATINA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01306-5060252959

107 ROGATEC

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01307-5070252931

108 RUŠE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01308-5080252903

109 SEMIČ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01309-5090252972

110 SEVNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01310-5100252944

111 SEŽANA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01311-5110252916

112 SLOVENJ GRADEC

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01312-5120252985

113 SLOVENSKA BISTRICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01313-5130252957

114 SLOVENSKE KONJICE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01314-5140252929

115 STARŠE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01315-5150252998

116 SVETI JURIJ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01316-5160252970

117 ŠENČUR

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01317-5170252942

118 ŠENTILJ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01318-5180252914

119 ŠENTJERNEJ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01319-5190252983

120 ŠENTJUR PRI CELJU

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01320-5200252955

121 ŠKOCJAN

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01321-5210252927

122 ŠKOFJA LOKA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01322-5220252996

123 ŠKOFLJICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01323-5230252968

124 ŠMARJE PRI JELŠAH

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01324-5240252940

125 ŠMARTNO OB PAKI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01325-5250252912

126 ŠOŠTANJ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01326-5260252981

127 ŠTORE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01327-5270252953

128 TOLMIN

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01328-5280252925
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129 TRBOVLJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01329-5290252994

130 TREBNJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01330-5300252966

131 TRŽIČ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01331-5310252938

132 TURNIŠČE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01332-5320252910

133 VELENJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01333-5330252979

134 VELIKE LAŠČE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01334-5340252951

135 VIDEM

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01335-5350252923

136 VIPAVA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01336-5360252992

137 VITANJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01337-5370252964

138 VODICE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01338-5380252936

139 VOJNIK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01339-5390252908

140 VRHNIKA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01340-5400252977

141 VUZENICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01341-5410252949

142 ZAGORJE OB SAVI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01342-5420252921

143 ZAVRČ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01343-5430252990

144 ZREČE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01344-5440252962

146 ŽELEZNIKI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01346-5460252906

147 ŽIRI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01347-5470252975

148 BENEDIKT

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01348-5480252947

149 BISTRICA OB SOTLI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01349-5490252919

150 BLOKE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01350-5500252988

151 BRASLOVČE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01351-5510252960

152 CANKOVA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01352-5520252932

153 CERKVENJAK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01353-5530252904

154 DOBJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01354-5540252973

155 DOBRNA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01355-5550252945

156 DOBROVNIK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01356-5560252917

157 DOLENJSKE TOPLICE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01357-5570252986

158 GRAD

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01358-5580252958

159 HAJDINA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01359-5590252930

160 HOČE-SLIVNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01360-5600252902

161 HODOŠ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01361-5610252971

162 HORJUL

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01362-5620252943

163 JEZERSKO

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01363-5630252915

164 KOMENDA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01364-5640252984

165 KOSTEL

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01365-5650252956

166 KRIŽEVCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01366-5660252928

167 LOVRENC NA POHORJU

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01367-5670252997

168 MARKOVCI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01368-5680252969

169 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01369-5690252941

170 MIRNA PEČ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01370-5700252913

171 OPLOTNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01371-5710252982

172 PODLEHNIK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01372-5720252954

173 POLZELA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01373-5730252926

174 PREBOLD

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01374-5740252995

175 PREVALJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01375-5750252967

176 RAZKRIŽJE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01376-5760252939

177 RIBNICA NA POHORJU

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01377-5770252911
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35.

Naziv dajatev, ki pripadajo občinam

PODRAČUN

178 SELNICA OB DRAVI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01378-5780252980

179 SODRAŽICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01379-5790252952

180 SOLČAVA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01380-5800252924

181 SVETA ANA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01381-5810252993

182 SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01382-5820252965

183 ŠEMPETER-VRTOJBA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01383-5830252937

184 TABOR

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01384-5840252909

185 TRNOVSKA VAS

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01385-5850252978

186 TRZIN

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01386-5860252950

187 VELIKA POLANA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01387-5870252922

188 VERŽEJ

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01388-5880252991

189 VRANSKO

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01389-5890252963

190 ŽALEC

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01390-5900252935

191 ŽETALE

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01391-5910252907

192 ŽIROVNICA

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01392-5920252976

193 ŽUŽEMBERK

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01393-5930252948

194 ŠMARTNO PRI LITIJI

zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

01394-5940252920«

15. člen
Priloga »842« se nadomesti z novo, ki se glasi:
»PODRAČUNI OBČINSKIH IN KRAJEVNIH SAMOPRISPEVKOV
AJDOVŠČINA

BELTINCI

BREŽICE

CERKNO

Priloga "842"

001
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS COL

01201-8424010233

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLGA POLJANA

01201-8424010621

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS IŽAKOVCI

01202-8424020272

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BRATONCI

01202-8424020369

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOKLEŽOVJE

01202-8424020466

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GANČANI

01202-8424020563

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MELINCI

01202-8424020660

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BELTINCI

01202-8424020757

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LIPA

01202-8424020854

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LIPOVCI

01202-8424020951

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS VELIKA DOLINA

01209-8424090351

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS JESENICE

01209-8424090448

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GLOBOKO

01209-8424090545

002

009

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PIŠECE

01209-8424090642

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOBOVA

01209-8424090739

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOBOVA

01209-8424090836

014
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS OREHEK

01214-8424140255

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠEBRELJE

01214-8424140352

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODLANIŠČE

01214-8424140449

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS CERKNO

01214-8424140546
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ČRENŠOVCI

DESTRNIK

DORNAVA

Priloga "842"

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS OREHEK

01214-8424140643

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS NOVAKI

01214-8424140740

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BISTRICA

01215-8424150294

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DESTRNIK

01218-8424180217

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DORNAVA-DORNAVA

01224-8424240257

015

018

024
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DORNAVA-MEZGOVCI 01224-8424240354

DRAVOGRAD

GORENJA VAS-POLJANE

GORNJA RADGONA

GORNJI PETROVCI

GROSUPLJE

ŠALOVCI

IDRIJA

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DORNAVA-BREZOVCI

01224-8424240451

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DORNAVA-BRATISL.

01224-8424240548

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TRBONJE

01225-8424250102

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJANE

01227-8424270277

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORENJA VAS

01227-8424270374

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJANE

01227-8424270471

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORENJA VAS

01227-8424270568

025

027

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORENJA VAS

01227-8424270665

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJANE

01227-8424270762

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJANE

01227-8424270859

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJANE

01227-8424270956

029
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SPODNJA ŠČAVNICA

01229-8424290258

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS NEGOVA

01229-8424290355

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS G.PETROVCI

01231-8424310336

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠULINCI

01231-8424310433

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŽALNA

01232-8424320181

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MLAČEVO

01232-8424320278

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RAČNA

01232-8424320375

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE ŠALOVCI

01233-8424330220

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ČRNI VRH

01236-8424360240

031

032

033

036
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»PODRAČUNI OBČINSKIH IN KRAJEVNIH SAMOPRISPEVKOV
ILIRSKA BISTRICA

IVANČNA GORICA

JURŠINCI

KAMNIK

KOBILJE

KOMEN

KOZJE

KUZMA

LAŠKO

LENDAVA

Priloga "842"

038
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODGRAD

01238-8424380221

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KUTEŽEVO

01238-8424380318

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TRPČANE

01238-8424380415

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZABIČE

01238-8424380512

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZABIČE

01238-8424380609

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOB PRI ŠENTVIDU

01239-8424390163

039
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MULJAVA

01239-8424390260

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KRKA

01239-8424390357

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZAGRADEC

01239-8424390454

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE JURŠINCI

01242-8424420280

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ČRNA

01243-8424430319

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TUNJICE

01243-8424430416

OBČINSKI SAMOPRISPEVEK OBČINE KOBILJE

01247-8424470281

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠTANJEL

01249-8424490262

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE KOMEN

01249-8424490359

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODSREDA

01251-8424510146

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BUČE

01251-8424510243

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE KUZMA

01256-8424560244

042

043

047

049

051

056

057
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZIDANI MOST

01257-8424570186

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SEDRAŽ

01257-8424570283

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS JURKLOŠTER

01257-8424570380

059
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GABERJE

01259-8424590264

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PINCE

01259-8424590361

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS HOTIZA

01259-8424590458

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLNJI LAKOŠ

01259-8424590652

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LENDAVA

01259-8424590749

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PETIŠOVCI

01259-8424590846

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLGA VAS

01259-8424590943

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KAPCA

01259-8424591040

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KOT

01259-8424591137
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KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORNJI LAKOŠ

LITIJA

LJUTOMER

LUKOVICA

MORAVSKE TOPLICE

MOZIRJE

MURSKA SOBOTA

NOVO MESTO

Priloga "842"
01259-8424591234

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLINA

01259-8424591331

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MOSTJE-BANUTA

01259-8424591428

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS HOTIČ

01260-8424600109

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŽELEZNE DVERI

01263-8424630323

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STARA CESTA

01263-8424630420

060

063

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STROČJA VAS

01263-8424630614

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KRIŠTANCI

01263-8424630711

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RAFOLČE

01268-8424680130

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BOGOJINA

01278-8424780229

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MARTJANCI

01278-8424780326

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PROSENJAKOVCI

01278-8424780423

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RATKOVCI

01278-8424780520

068

078

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SELO-FOKOVCI

01278-8424780617

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TEŠANOVCI

01278-8424780714

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MORAVSKE TOPLICE

01278-8424780811

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MARTJANCI

01278-8424780908

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ANDREJCI

01278-8424781005

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS IVANOVCI

01278-8424781102

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KRNCI

01278-8424781296

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MOTVARJEVCI

01278-8424781393

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS NORŠINCI

01278-8424781490

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SEBEBORCI

01278-8424781587

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS FILOVCI

01278-8424781684

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS REČICA OB SAVINJI

01279-8424790268

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BAKOVCI

01280-8424800210

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KROG

01280-8424800404

079

080

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RAKIČAN

01280-8424800598

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS NEMČAVCI

01280-8424800695

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MARKIŠAVCI

01280-8424800792

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLANA

01280-8424800986

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BELA CERKEV

01285-8424850211

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BIRČNA VAS

01285-8424850308

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BUČNA VAS

01285-8424850405

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GABRJE

01285-8424850502

085
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»PODRAČUNI OBČINSKIH IN KRAJEVNIH SAMOPRISPEVKOV
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MALI SLATNIK

ODRANCI

ORMOŽ

PESNICA

PODČETRTEK

PUCONCI

RAČE-FRAM

RADENCI

Priloga "842"
01285-8424850696

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS OTOČEC

01285-8424850793

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODGRAD

01285-8424850890

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PREČNA

01285-8424850987

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STOPIČE

01285-8424851084

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STRAŽA

01285-8424851181

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS URŠNA SELA

01285-8424851278

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BRUSNICE

01285-8424851375

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLŽ

01285-8424851472

OBČINSKI SAMOPRISPEVEK OBČINE ODRANCI

01286-8424860250

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS IVANJKOVCI

01287-8424870289

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KOG

01287-8424870386

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MIKLAVŽ

01287-8424870483

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ORMOŽ

01287-8424870580

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODGORCI

01287-8424870677

086

087

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SREDIŠČE

01287-8424870774

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TOMAŽ

01287-8424870871

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS VEL.NEDELJA

01287-8424870968

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS JARENINA

01289-8424890173

089
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PESNICA

01289-8424890270

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PERNICA

01289-8424890367

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PRISTAVA

01292-8424920193

092

097
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BODONCI

01297-8424970291

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BREZOVCI

01297-8424970388

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MAČKOVCI

01297-8424970485

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZENKOVCI

01297-8424970582

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS VANEČA

01297-8424970679

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORICA

01297-8424970776

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BOKRAČI

01297-8424970873

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLINA

01297-8424970970

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠALAMENCI

01297-8424971067

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS FRAM

01298-8424980136

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KAPELA

01300-8425000214

098

100
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ROGAŠKA SLATINA

SEVNICA

SEŽANA

SLOVENSKA BISTRICA

SLOVENSKE KONJICE

ŠENTJERNEJ

ŠKOFJA LOKA

TOLMIN

TREBNJE

Priloga "842"

106
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ROGAŠKA SLATINA

01306-8425060157

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KOSTRIVNICA

01306-8425060254

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BOŠTANJ

01310-8425100410

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TRŽIŠČE

01310-8425100507

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠENTJANŽ

01310-8425100604

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KRMELJ

01310-8425100798

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BLANCA

01310-8425100895

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LOKEV

01311-8425110255

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJČANE

01313-8425130139

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LAPORJE

01313-8425130236

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ČREŠNJEVEC

01313-8425130333

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KEBELJ

01313-8425130430

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TINJE

01313-8425130527

110

111

113

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS HOJNIK FRANC

01313-8425130624

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STUDENICE

01313-8425130721

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠMARTNO NA POHORJU

01313-8425130818

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZGORNJA LOŽNICA

01313-8425130915

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SPODNJA POLSKAVA

01313-8425131012

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZGORNJA POLSKAVA

01313-8425131109

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DRAŽA VAS

01314-8425141148

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SPODNJE GRUŠOVJE

01314-8425141245

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS OREHOVICA

01319-8425190276

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZMINEC

01322-8425220102

114

119

122

128
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PEČINE

01328-8425280336

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJUBINJ

01328-8425280433

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠENTVIŠKA GORA

01328-8425280530

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PONIKVE

01328-8425280627

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KNEŽJA VAS

01330-8425300220

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MIRNA

01330-8425300317

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MOKRONOG

01330-8425300414

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SELA ŠUMBERK

01330-8425300511

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SVETINJE

01330-8425300608

130
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»PODRAČUNI OBČINSKIH IN KRAJEVNIH SAMOPRISPEVKOV
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠENTRUPERT

TURNIŠČE

VRHNIKA

ZAGORJE OB SAVI

ZAVRČ

ZREČE

ŽELEZNIKI

CERKVENJAK

DOBROVNIK

Priloga "842"
01330-8425300705

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TREBELNO

01330-8425300802

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS VELIKI GABER

01330-8425300996

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ČATEŽ

01330-8425301093

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOBRNIČ

01330-8425301190

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠTEFAN

01330-8425301287

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TURNIŠČE

01332-8425320298

132
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GOMILICE

01332-8425320395

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RENKOVCI

01332-8425320492

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DRENOV GRIČ

01340-8425400125

140
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BLATNA BREZOVICA

01340-8425400222

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BEVKE

01340-8425400319

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LIGOJNA

01340-8425400416

OBČINSKI SAMOPRISPEVEK ZA NASELJE BEVKE

01340-8425400513

OBČ.SAMOPRISPEVEK ZA NASELJI PODLIPA IN SMREČJE

01340-8425401095

142
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ČEMŠENIK

01342-8425420106

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODKUM

01342-8425420203

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RAVENSKA VAS

01342-8425420397

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE ZAVRČ

01343-8425430242

143

144
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZREČE

01344-8425440184

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORENJE

01344-8425440281

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SKOMARJE

01344-8425440378

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RESNIK

01344-8425440475

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŽELEZNIKI

01346-8425460262

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DRAŽGOŠE

01346-8425460359

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS CERKVENJAK

01353-8425530147

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŽITKOVCI

01356-8425560264

146

153

156
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOBROVNIK

01356-8425560361

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STREHOVCI

01356-8425560458

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DOBROVNIK

01356-8425560555
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»PODRAČUNI OBČINSKIH IN KRAJEVNIH SAMOPRISPEVKOV
GRAD

HODOŠ

KRIŽEVCI

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Priloga "842"

158
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE GRAD

01358-8425580245

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE HODOŠ

01361-8425610265

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE KRIŽEVCI

01366-8425660266

161

166

169
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE MIKLAVŽ NA DR.POLJU 01369-8425690189

PODLEHNIK

SVETA ANA

172
KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE PODLEHNIK

01372-8425720209

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE SVETA ANA

01381-8425810172

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE SV.ANDRAŽ

01382-8425820211

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE TRNOVSKA VAS

01385-8425850231

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE VERŽEJ

01388-8425880251

KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE ŽETALE

01391-8425910271«

181

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 182

TRNOVSKA VAS

VERŽEJ

ŽETALE

185

188

191

16. člen
Priloga »846« se nadomesti z novo, ki se glasi:
»PODRAČUNI DAVČNIH ORGANOV

Priloga »846«

PODRAČUN
01100-8460802529
01100-8460802626

NAZIV
Preh. podračun MF DURS - izpostava Ljubljana Center
Preh. podračun MF DURS - izpostava Ljubljana Moste Polje

01100-8460802723
01100-8460802432
01100-8460802820
01100-8460803014
01100-8460806021

Preh. podračun MF DURS - izpostava Ljubljana Šiška
Preh. podračun MF DURS - izpostava Ljubljana Bežigrad
Preh. podračun MF DURS - izpostava Ljubljana Vič Rudnik
Preh. podračun MF DURS - izpostava Logatec
Preh. podračun MF DURS - izpostava Vrhnika
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PODRAČUN

NAZIV

01100-8460800686
01100-8460800977
01100-8460801559
01100-8460802335
01100-8460800492
01100-8460400367
01100-8460402016
01100-8460405120
01100-8460405217
01100-8460505418
01100-8460406284
01100-8460501635
01100-8460601739
01100-8460701843
01100-8460705335
01100-8460705820
01100-8460701455
01100-8460704462
01100-8460300263
01100-8460906416
01100-8460905058
01100-8460900790
01100-8460904573
01100-8460904961
01100-8460902148
01100-8460904379
01100-8461003610
01100-8461103714
01100-8461203818
01100-8461304116
01100-8461404220
01100-8461501026
01100-8461605980

Preh. podračun MF DURS - izpostava Domžale
Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS Preh. podračun MF DURS -

izpostava Grosuplje
izpostava Kamnik
izpostava Litija
izpostava Cerknica
izpostava Celje
izpostava Laško
izpostava Slovenske Konjice
izpostava Šentjur pri Celju
izpostava Šmarje pri Jelšah
izpostava Žalec
davčni urad Kočevje
davčni urad Koper
izpostava Kranj
izpostava Škofja Loka
izpostava Tržič
izpostava Jesenice
izpostava Radovljica
davčni urad Brežice
izpostava Maribor
izpostava Slovenska Bistrica
izpostava Dravograd
izpostava Ravne
izpostava Slovenj Gradec
izpostava Lenart
izpostava Radlje ob Dravi
davčni urad Murska Sobota
davčni urad Nova Gorica
davčni urad Novo mesto
davčni urad Postojna
davčni urad Ptuj
davčni urad Hrastnik
davčni urad Velenje«

17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 97747/03
Ljubljana, dne 23. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0198
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
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5857.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o metodologiji
za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti
za pridobitev pravice do denarne socialne
pomoči in denarne pomoči

Na podlagi prvega odstavka 30.a člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,
42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01,
6/02, 110/02 in 5/03) in četrtega odstavka 35.a člena
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91- popr., 12/92, 71/93,
2/94 – popr., 38/94, 69/98, 97/01, 42/02 in 67/02)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
ministrom za finance

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o metodologiji
za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti
za pridobitev pravice do denarne socialne
pomoči in denarne pomoči
1. člen
V 3. členu pravilnika o metodologiji za upoštevanje
dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do
denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 31/01 in
64/01) se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki
se glasi:
»Če je v letu, v katerem se določa količnik za preračun
katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti, v kmetijstvu
ugotovljena škoda zaradi naravnih nesreč (suša, pozeba,
poplave ipd.), ki skladno z določbami 11. člena zakona o
odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03)
presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna, količnik za preračun katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti za naslednje leto, ne glede na izračun po
metodologiji iz tega pravilnika, ne more presegati višine
zadnjega objavljenega količnika.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-012/99-34
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
EVA 2003-2611-0074
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

Soglašam!
mag. Franci But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

Št.
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Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94,
80/97 – odl. US, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo,
družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 61/01 in 31/03) se v prvem
odstavku 2. člena črta deveta alinea, v drugem odstavku pa
se črtajo tretja, četrta in sedma alinea.
V drugem odstavku se na koncu pika nadomesti z
vejico in doda nova alinea, ki se glasi: »spodbujanje mobilnosti brezposelnih oseb.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(programi)
Ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) v programih aktivne politike zaposlovanja določi
zlasti vsebino, cilje, merila za vključitev v programe, ciljno
skupino, predvideno število udeležencev programov in vrednost programa.
Programe aktivne politike zaposlovanja s sklepom potrdi minister, pristojen za delo.«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(opredelitev temeljnih pojmov)
Težje zaposljiva oseba je brezposelna oseba ali oseba,
ki je v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve in:
– je mlajša od 25 let ali oseba, ki je pred manj kot
dvema letoma končala redno šolanje in je iskalec prve zaposlitve,
– ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno tehniškega izobraževanja oziroma
splošnega srednjega izobraževanja,
– je starejša od 50 let,
– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar pomeni, da je
oseba brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih ali,
če gre za osebo, mlajšo od 25 let, ki je brezposelna 6mesecev v zadnjih 8 mesecih,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so stari manj kot
26 let, če se redno šolajo ali katere zakonec je brezposeln,
– ima ugotovljeno zaposlitveno oviranost,
– ima ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima
za posledico statusa invalidnosti,
– je invalid, kar pomeni osebo, kateri je z odločbo
priznan status invalida ali lastnost invalidne osebe.
Upad delovnih sposobnosti ugotovi zdravnik izvedenec. Zaposlitveno oviranost ugotovi komisija, ki jo imenuje
direktor zavoda in v kateri je predstavnik pristojnega centra
za socialno delo.
Oseba, ki je v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve, je oseba iz 7. člena tega pravilnika.«.
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4. člen
Podnaslov 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(oseba, ki je v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi elaborata kadrovskih potreb in poslovnega načrta gospodarske družbe se v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja in sklade dela vključujejo tudi delavci, ki so v
postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve.«
V tretjem odstavku se besedilo »16. člena zakona«
nadomesti z besedilom »drugega odstavka 49.a člena zakona«.
5. člen
V 7.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Skupna višina državnih pomoči za zaposlovanje na
osebo ne sme presegati višin, določenih v 44. členu tega
pravilnika.«.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »usposabljanja z delom« nadomesti z besedilom »usposabljanja na delovnem mestu«.
V drugem odstavku se besedilo »usposabljanja z delom« nadomesti z besedilom »usposabljanja na delovnem
mestu«.
V tretjem odstavku se besedilo »usposabljanje z delom« nadomesti z besedilom »usposabljanje na delovnem
mestu«.
V četrtem odstavku se besedilo »usposabljanja brez
sklenjenega delovnega razmerja« nadomesti z besedilom
»usposabljanja na delovnem mestu«.
V petem odstavku se črta drugi stavek. V tretjem stavku petega odstavka se za besedo »smer« vejica nadomesti s
piko in črta besedilo »razen, če gre za usposabljanje s
sklenjenim delovnim razmerjem.«.
V šestem odstavku se črta tretji stavek. Zadnji stavek
šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Udeležencem usposabljanja na delovnem mestu se nadomestilo življenjskih stroškov krije do 60% minimalne mesečne plače
oziroma do 70% minimalne mesečne plače za invalida. V
primeru, da je udeleženec usposabljanja na delovnem mestu prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči
na podlagi zakona ali denarnega nadomestila po zakonu, ki
ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa se mu krije
nadomestilo življenjskih stroškov v višini razlike med neto
denarnim nadomestilom ali denarno pomočjo do 60% minimalne mesečne plače oziroma do 70% minimalne mesečne
plače za invalida.«.
7. člen
V drugem odstavku 18. člena se besedilo »usposabljanje z delom brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi« nadomesti z besedilom »usposabljanje na delovnem mestu«.
8. člen
Črta se 23. člen.
9. člen
V 24. členu se besedilo »usposabljanje z delom« nadomesti z besedilom »usposabljanje na delovnem mestu«.
10. člen
25.člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(kritje stroškov)
Za udeleženca usposabljanja se delodajalcu na podlagi programa usposabljanja kot storitev krije stroške uspo-
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sabljanja v skladu s tretjim odstavkom 60. člena tega pravilnika v višini plačila storitve v celoti oziroma največ do 1,5
minimalne plače, za invalida pa največ do 2 minimalni plači.
Udeležencem usposabljanja na delovnem mestu se v
času usposabljanja krijejo denarne dajatve, izvajalcu se povrnejo stroški zavarovanja za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni.
11. člen
Za 28. členom se naslov podpoglavja »5. Nadomestitve plače določenim skupinam brezposelnih in drugih oseb«
spremeni tako, da se glasi: »5. Nadomestitve plače težje
zaposljivim osebam, ki se zaposlijo v organizacijah, ki se ne
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev«.
12. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(osebe, ki jim je ukrep namenjen)
Ukrep je namenjen težje zaposljivim osebam, ki se
zaposlijo v organizacijah, ki se ne ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.«.
13. člen
V 31. členu se črta drugi odstavek.
14. člen
V 35. členu se v tretjem odstavku za piko doda novi
stavek, ki se glasi: »Razlika med tržno in dano obrestno
mero v sredstvih ne sme presegati zneskov iz 41. člena tega
pravilnika.«.
15. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(kritje stroškov)
Intenzivnost pomoči ne sme preseči 50% stroškov dvoletne bruto plače v osrednjeslovenski regiji in 55% stroškov
dvoletne bruto plače v ostalih regijah.«.
16. člen
Črta se podpoglavje »9. Sofinanciranje prilagoditve delovnih mest, opreme in naprav za invalide« in 41.a, 41.b in
41.c člen.
17. člen
V poglavju III. UKREPI NAMENJENI DELODAJALCEM
se naslov podpoglavja »1. Sofinanciranje odpiranja novih
delovnih mest« spremeni tako, da se glasi: »1. Sofinanciranje novih delovnih mest oziroma novega zaposlovanja«.
18. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(namen ukrepa)
Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest oziroma
za nove zaposlitve je namenjeno podjetjem, ki zaposlujejo
brezposelne osebe ali osebe, ki so v postopku izgubljanja
dosedanje zaposlitve in sicer za nove zaposlitve:
– vsem podjetjem na območjih in v sektorjih, upravičenih do regionalne državne pomoči,
– majhnim in srednje velikim podjetjem v sektorjih, ki
niso upravičeni do regionalne državne pomoči,
– podjetjem, ki zaposlujejo težje zaposljive osebe,
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– podjetjem, ki delijo delovna mesta na več zaposlenih,
– podjetjem, ki zaposlenim spremenijo zaposlitev iz
določenega v nedoločen čas, če ta sprememba pozitivno
vpliva na zaposlovanje.
Osebe iz prejšnjega odstavka se vključijo v ukrep na
podlagi zaposlitvenega načrta.«.
19. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
(kritje stroškov in pogoji)
Do pomoči niso upravičeni delodajalci, ki poslujejo v
sektorju premogovništva, ladjedelništva in pomorskega transporta. Na območjih in v sektorjih (razen ribištva, kmetijstva,
jeklarstva), upravičenih do regionalne državne pomoči, se
lahko pomoč dodeli vsem podjetjem v višini, določeni v
regionalni karti državnih pomoči pod pogojem, da prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki
ne smejo vsebovati pomoči in je zaposlitev ohranjena v regiji
prejemnici pomoči.
Pomoč na območjih ali v sektorjih, ki niso upravičeni
do regionalne državne pomoči, se lahko dodeli le majhnim
in srednje velikim podjetjem in sicer:
– majhnim podjetjem v višini do 15% bruto plač,
– srednje velikim podjetjem v višini do 7,5% bruto plač.
Intenzivnost pomoči ne sme preseči 35% v osrednjeslovenski regiji in 40% stroškov dvoletne bruto plače v ostalih regijah in se lahko poveča za 15 odstotnih točk v primeru
zaposlitve v majhnem in srednje velikem podjetju. Za zaposlitev težje zaposljivih oseb pomoč ne sme preseči 50%
oziroma pri invalidnih osebah 60% stroškov enoletne bruto
plače.
Delodajalec mora ohraniti zaposlitev najmanj 3 leta oziroma 2 leti v primeru zaposlitve v majhnem in srednje velikem podjetju. Zaposlitev težje zaposljive osebe mora trajati
najmanj eno leto. Takšna zaposlitev mora predstavljati dodatno zaposlitev.
Dodatna zaposlitev v podjetju pomeni povečanje števila zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev in ni potrebna, če je obstoječe delovno mesto postalo
nezasedeno zaradi prostovoljnega odhoda, upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpustitve zaradi razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in ne
kot rezultat presežnih delavcev.«.
20. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(namen ukrepa)
Nadomestitev dela stroškov oziroma pomoč za ohranitev delovnih mest je namenjena:
– odpravi posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki,
– pospeševanju razvoja v območjih (a) pod naslednjimi
pogoji:
a) prispeva k regionalnemu razvoju,
b) je sorazmerna težavam, ki jih želi ublažiti,
c) je časovno omejena in se postopoma zmanjšuje,
d) ni namenjena spodbujanju izvoza.
Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
mest se lahko dodeli tudi, kadar je ohranjanje delovnih
mest sestavni del programa za reševanje in prestrukturiranje podjetja in je to v skladu s pravili za reševanje in prestrukturiranje.«.
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21. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(višina pomoči)
Osnova za določitev višine pomoči je število zaposlenih v podjetju v času dodelitve pomoči.«.
22. člen
Črtajo se 47., 48. in 49. člen.
Črta se podpoglavje »3. Posojilo za investicijska vlaganja« in 50., 51. in 52. člen.
Črta se podpoglavje »4. Sofinanciranje pospeševanja
celoletne zaposlitve v sezonskih dejavnostih« in 53., 54.,
55. in 56. člen.
23. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
(namen ukrepa)
Sofinanciranje oziroma pomoč za izobraževanje in
usposabljanje se lahko izvaja v obliki posebnega ali splošnega usposabljanja zaposlenih v podjetjih. Posebno usposabljanje je namenjeno pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem
delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči.
Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo samo na sedanjem oziroma
bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je
koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja ali področja dela in torej znatno
izboljšujejo možnost zaposlitve delavca.
Sofinanciranje oziroma pomoč za izobraževanje in
usposabljanje se lahko dodeli tudi, kadar je sestavni del
programa za reševanje in prestrukturiranje podjetja in je to v
skladu s pravili za reševanje in prestrukturiranje.«.
24. člen
Črtata se 58. in 59. člen.
25. člen
Drugi odstavek 60. člena se spremeni tako, da se
glasi: »Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko povečajo v
skladu z uredbo, ki ureja namene in pogoje za dodeljevanje
državnih pomoči ter določa pristojna ministrstva za upravljanje posameznih shem državnih pomoči.«.
26. člen
Za 60.členom se doda novo podpoglavje 5.a in nova
60.a in 60.b člen, ki se glasijo:
»5.a Sofinanciranje prilagoditve delovnih prostorov in
opreme ter pomoči za invalide
60a. člen
(namen ukrepa)
Pri zaposlitvi invalidne osebe se lahko dodeli dodatna
pomoč zaradi manjše produktivnosti teh oseb. Pomoč se
lahko dodeli le za dodatne stroške v primerjavi s tistimi, ki bi
jih imelo podjetje, če bi zaposlilo neinvalidno osebo in sicer:
– stroške prilagajanja prostorov,
– stroške zaposlitve osebja za čas, ki ga porabijo za
pomoč invalidnim osebam,
– stroške prilagoditve ali pridobitve opreme.
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60.b člen
(kritje stroškov)
Višina pomoči iz tega člena, skupaj s pomočmi za
zaposlitev invalidne osebe iz 43. člena tega pravilnika ne
sme preseči višine potrebne za kompenzacijo zmanjšane
produktivnosti invalidne osebe in višine dodatnih stroškov.
V primeru zaposlitve invalidnih oseb v podjetjih, kjer je
vsaj 50% zaposlenih invalidnih oseb, lahko pomoč dodatno
krije, a ne sme preseči stroške izgradnje, namestitve ali
razširitve obrata in stroške administracije in transporta, ki so
posledica zaposlitve teh oseb.«.
27. člen
Črta se podpoglavje »7. Nadomestitev dela stroškov
delavcev, katerih delo je postalo nepotrebno« in 64., 65. in
66. člen.
28. člen
Za 67. členom se doda novo podpoglavje 9. in nova
67.a in 67.b člen, ki se glasijo:

Uradni list Republike Slovenije
Št. 017-01-007/96-034
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
EVA 2003-2611-0073
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

5859.

Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do
nadomestila preživnine

Na podlagi petega odstavka 25. člena zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS – ZJSRS, št. 25/97 – ZJSRS-A, 10/98
– ZJSRS-B, 41/99 –ZJSRS-C, 53/99 in 119/02-D) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

NAVODILO
o postopku za uveljavljanje pravice do
nadomestila preživnine

»9. Spodbujanje mobilnosti brezposelnih oseb
67.a člen
(namen ukrepa)
Spodbujanje mobilnosti brezposelnih oseb je namenjeno povečanju zaposlitvenih možnosti oseb, ki se zaposlijo na delovnem mestu, oddaljenem od kraja njenega prebivališča več kot 40 kilometrov. Osebe se vključijo v ukrep na
podlagi zaposlitvenega načrta.
67.b člen
(kritje stroškov)
Delodajalcu se nadomesti del prevoznih stroškov na
delo za brezposelno osebo, ki jo je zaposlil.
Kritje stroškov in drugi pogoji so določeni v 44. členu
tega pravilnika.«.
29. člen
V 74. členu se na koncu stavka pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »razen, če s tem pravilnikom ni drugače
določeno.«.
30. člen
Za 74. členom se doda novi 74.a člen, ki se glasi:
»74.a člen
(postopek javnega razpisa)
Javni razpis se izvede po postopku za dodelitev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja iz državnega proračuna po predpisih o postopkih za izvrševanje proračuna.
Javni razpis lahko izvede tudi zavod. Če javni razpis
izvede zavod, se pritožba vloži na drugostopenjski organ
zavoda.«.
31. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 81. člena se za besedo »obrestmi« doda besedilo »oziroma pogodbeno dogovorjeno kazen«.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
(vsebina navodila)
To navodilo ureja natančnejši postopek za uveljavljanje
in izplačevanje nadomestila preživnine ter izterjavo dolga.
2. člen
(postopek uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine)
Zakoniti zastopnik otroka (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) vloži v skladu z zakonom o Javnem jamstvenem in
preživninskem skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zakon) zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila
preživnine pri Javnem jamstvenem in preživninskem skladu
Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: sklad).
Zastopnik vloži zahtevo iz prejšnjega odstavka na obrazcu, ki je priloga tega navodila.
Zastopnik izpolni zahtevo skupaj za vse otroke, ki imajo istega preživninskega zavezanca.
3. člen
(izterjava preživnine iz tujine)
Zastopnik mora skladu predložiti potrdilo pristojnega
ministrstva, pri katerem je vložil vlogo za izterjavo preživnine
iz tujine.
Če je zastopnik začel izterjavo v tujini sam, predloži
ustrezno dokazilo o postopku izterjave v tujini.
4. člen
(dolžnost sklada)
Sklad o priznanju pravice do nadomestila preživnine
obvesti preživninskega zavezanca in pristojni center za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center) ob prvem izplačilu.
5. člen
(dolžnost zastopnika)
Zastopnik mora pisno sporočiti skladu vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do nadomestila
preživnine ali spremembo njene višine, v osmih dneh od
dneva, ko je taka sprememba nastala. Kot sprememba se
šteje zlasti sklenitev delovnega razmerja otroka, starejšega
od 15 let, oddaja otroka v rejništvo, namestitev otroka v
zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo ter sprememba preživnine s sodbo ali dogovorom.
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6. člen
(dolžnost centra)
Center mora sporočiti skladu vsako spremembo glede
otroka v osmih dneh od dneva namestitve otroka v rejništvo,
zavod oziroma od namestitve otroka v družino zaradi posvojitve.
Center mora sporočati skladu tudi podatke o uskladitvi
preživnin.
7. člen
(dolžnost preživninskega zavezanca)
Preživninski zavezanec pisno sporoči skladu vsako
spremembo glede plačevanja preživnine. Plačilo preživnine
dokazuje s potrdilom o plačilu preživnine, iz katerega mora
biti razviden namen plačila, obdobje, na katerega se plačilo
nanaša in za katerega otroka je preživnina plačana.
8. člen
(znižanje višine plačila nadomestila preživnine)
Med izplačevanjem nadomestila preživnine sklad zmanjša višino nadomestila za znesek plačane preživnine od
preživninskega zavezanca, če se plačilo preživnine nanaša
na obdobje izplačevanja nadomestila preživnine.
Če je bilo izplačilo že izvršeno, sklad uveljavlja povračilo sredstev po splošnih obligacijskih pravilih o neupravičeni
pridobitvi.
9. člen
(začasno neizplačevanje nadomestila preživnine)
Sklad ne izplačuje nadomestila preživnine, vse dokler
skupna višina plačila nadomestila preživnine ne doseže zneska 2.000 tolarjev.
10. člen
(ravnanje sklada pri upoštevanju sprememb)
Sklad upošteva vsako spremembo, ki ima za posledico
spremembo višine nadomestila ali višine plačanega zneska
nadomestila, od prvega dne naslednjega meseca po prejemu sporočila.
11. člen
(postopek izterjave dolga)
Sklad vstopa v postopke izvršbe do preživninskega
zavezanca oziroma jih začenja po prvem izplačilu nadomestila preživnine.
12. člen
(odpis terjatev)
Glede morebitnega odpisa neizterljivih terjatev ali terjatev, katerih stroški postopka izterjave so v nesorazmerju z
višino terjatve, sklad ravna v skladu z zakonom o Javnem
jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in 119/02)
ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
78/02).
13. člen
(odlog poplačila terjatve)
Sklad lahko preživninskemu zavezancu na njegovo zahtevo dovoli odlog ali obročno plačilo terjatve, če zavezanec
predloži dokaze o nezmožnosti plačila, na način, kot je
določen z zakonom o Javnem jamstvenem in preživninskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97,
10/98, 41/99, 53/99 in 119/02) ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/02).
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14. člen
(začetek veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine (Uradni list RS, št. 80/99).
15. člen
(uveljavitev navodila)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142-05-018/03
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
EVA 2003-2611-0043
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE
ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA
PREŽIVNINE
Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vloži za otroka zakoniti zastopnik tj. tisti od staršev oziroma tretja oseba, ki mu je bil otrok dodeljen v varstvo in
vzgojo oziroma pri katerem otrok živi.
Zahtevo vložite priporočeno po pošti na naslov: Javni
jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju navajamo napotke in pojasnila, ki vam
bodo koristili pri izpolnjevanju zahteve za uveljavitev pravice
do nadomestila preživnine. Pojasnila sledijo rimskim številkam, s katerimi so označeni posamezni vsebinski deli obrazca.
I.
Vpišite svoj ime in priimek, enotno matično številko
občana, naslov stalnega ali začasnega bivališča. Vpišite tudi
center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede določene ali dogovorjene preživnine. V primeru, da želite pošto
prejemati na drug naslov, vpišite v rubriki “Pošto bom prejemal na naslov” naslov le-tega. Napišite tudi telefonsko številko, na katero vas lahko pokličemo, da bo lahko sodelovanje
med vami ter Javnim jamstvenim in preživninskim skladom
Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) potekalo hitro.
II.
Zahtevo izpolnite skupaj za vse otroke istega preživninskega zavezanca. Če imajo vaši otroci različne preživninske
zavezance in želite za njih vložiti zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, izpolnite toliko obrazcev, kolikor je preživninskih zavezancev.
V tabelo vpišite za vsakega otroka ime in priimek, njegovo enotno matično številko občana in državljanstvo.
V stolpcu I obkrožite ustrezno črko:
A - otrok živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim
zavezancem,
B - otrok je nameščen v rejniško družino,
C - otrok je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja
nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo ali
D - nič izmed zgoraj navedenega.
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V stolpcu II obkrožite ustrezno številko:
1 - otrok je v rednem delovnem razmerju,
2 - otrok dobiva denarno nadomestilo iz naslova brezposelnosti, ki mu ga izplačuje Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje ali
3 - nič od naštetega.
V zadnji stolpec vpišite zadnjo višino mesečne preživnine, ki je razvidna iz obvestila o uskladitvi pristojnega centra
za socialno delo oziroma sodbe ali dogovora, če preživnina
še ni bila usklajena.
III.
Označite, na kateri račun naj vam sklad nakazuje nadomestilo preživnine. Če imate odprt nerezidenčni račun,
navedite tega. Sklad nakazuje mesečna izplačila na račun
zakonitega zastopnika. Opozarjamo vas, da ste skladu dolžni takoj sporočiti vsako spremembo bančnega računa ali
banke!
IV.
Označite eno izmed naštetih možnosti:
– Prvo možnost označite, če ste vložili predlog za izvršbo pri sodišču in postopek izvršbe še ni zaključen, torej
postopek pred sodiščem še teče. To možnost lahko označite samo v primeru, da boste kot prilogo v točki VIII/5 priložili
dokazilo pod a) ali b). Če s temi dokazili ne razpolagate, te
možnosti ne morete označiti.
– Če preživninski zavezanec živi v tujini, teče postopek
izterjave s posredovanjem Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve ali Ministrstva za pravosodje v tujini. Ti
postopki so praviloma dolgi, zato zadošča, da pridobite
potrdilo pristojnega ministrstva, da ste vložili vlogo za izterjavo preživnine iz tujine, kar je označeno v točki VIII/5 pod c).
V primeru, če s tem potrdilom ne razpolagate, te možnosti
ne morete označiti.
– V primeru, da ste sami začeli postopek izterjave preživnine pred tujim sodiščem, označite to možnost, kot prilogo pod VIII/5 e) pa predložite dokazilo o postopku v tujini.
– Četrto možnost označite, če je postopek izvršbe pri
sodišču zaključen. V tem primeru morate kot prilogo iz točke VIII/5 priložiti dokazilo pod d). Če s takimi dokazili ne
razpolagate, te možnosti ne morete označiti.
V.
V rubriko Podatki o preživninskem zavezancu vpišite
vam znane podatke o preživninskem zavezancu: ime in priimek, rojstni datum, kraj rojstva, naslov in zaposlitev. Kadar
se preživninski zavezanec nahaja v tujini, je potrebno navesti, v kateri državi živi.
VI.
V prvo prazno vrstico vpišite mesece plačil preživnine.
V prazno tabelo vpišite zneske vseh prejetih plačil iz
naslova preživnine v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo zahteve. Mesec, v katerem vlagate zahtevo, ne šteje
med zadnjih 12 mesecev.
V primeru ko je preživninski zavezanec zavezan plačevati preživnino za več otrok, je potrebno vpisati znesek prejetih plačil za posameznega otroka.
Kadar iz delnega plačila preživnine ni razvidno, za katerega otroka je preživnina plačana oziroma v kolikšnem
znesku je preživnina plačana za posameznega otroka, zadostuje, če vpišete podatke v vrstici “Vsi otroci”.
Če preživninski zavezanec sploh ne plačuje preživnine, pustite tabelo prazno in v vrstici pod tabelo vpišite mesec in leto, od katerega dalje preživnine ne plačuje.
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VII.
Označite eno od možnosti:
– DA označite, če zahtevo za uveljavitev pravice do
nadomestila preživnine vlagate prvič;
·
– NE označite, če ste zahtevo za uveljavitev pravice do
nadomestila preživnine že vložili pri skladu, tudi če ste zahtevo vlagali za druge otroke.
VIII.
1. Kot osebni dokument zakonitega zastopnika morate
priložiti fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista. Potrebno je predložiti obe strani dokumenta oziroma iz potnega
lista tisto stran dokumenta, iz katere so razvidni vaši osebni
podatki.
2. Iz fotokopije transakcijskega oziroma nerezidenčnega računa morajo biti razvidni osebni podatki, številka računa ali hranilne knjižice ter naziv banke, pri kateri je račun
odprt. Podatki so razvidni tudi iz pogodbe o odprtju računa,
kolikor bančne kartice še niste prejeli.
3. Kot dokument, s katerim je bila določena otrokova
preživnina, lahko priložite fotokopijo:
– sodbe sodišča, s katero je bila preživnina določena
(z žigom pravnomočnosti),
– začasne odredbe sodišča s potrdilom o izvršljivosti,
– dogovor o preživljanju, ki je bil sklenjen pri pristojnem centru za socialno delo.
4. Obvestilo o zadnji uskladitvi preživnine, če je od
izdaje sodbe, odredbe ali dogovora do vložitve zahteve za
uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, uskladitev že
bila opravljena.
5. Kot potrdilo, da je zakoniti zastopnik uveljavljal plačilo preživnine, priložite fotokopijo enega od naštetih dokumentov:
a) predlog za izvršbo s potrdilom sodišča o njegovi
vložitvi,
b) sklep o izvršbi ali
c) dokazilo o neuspešni izvršbi (npr.: sklep o ustavitvi
izvršbe iz razlogov, ki niso na strani upnika),
d) v primeru, da preživninski zavezanec živi v tujini,
priložite potrdilo Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve ali Ministrstva za pravosodje, kjer ste zahtevek
vložili,
e) V primeru, da ste sami začeli postopek izvršbe v
tujini, priložite ustrezne listine.
6. Zakoniti zastopnik lahko priloži tudi druga potrdila,
ki so vezana na pridobitev nadomestila za preživnino (npr.:
potrdilo, da je otrok, starejši od 15 let, da je otrok brezposelna oseba).
IX.
Na koncu zahteve podpišite izjavo, s katero potrjujete,
da so vsi podatki, ki ste jih navedli v zahtevi, resnični in
točni. Za točnost in resničnost podatkov v zahtevi prevzemate vso kazensko in materialno odgovornost. Sklad ima po
zakonu pravico zahtevati vrnitev izplačanih sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov, kadar je
bila pravica do nadomestila preživnine pridobljena na podlagi neresničnih podatkov. S podpisom izjave dovoljujete tudi,
da sklad pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov pridobi
oziroma preveri vse podatke, ki ste jih v zahtevi navedli ter
da jih posreduje drugim uporabnikom.
Z izjavo se zavezujete, da boste skladu sporočali vse
spremembe tistih dejstev in okoliščin, ki vplivajo na pravico
do nadomestila preživnine, na primer:
f) če se s sodbo ali dogovorom spremeni višina preživnine,
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g) če začne preživninski zavezanec plačevati preživnino ali jo redno plačuje tudi po vložitvi zahteve,
h) če se otrok, starejši od 15 let, zaposli,
i) če je naknadno prišlo do namestitve otroka v rejniško
družino ali namestitve v zavod, kjer ima pretežno brezplačno
oskrbo,
j) če pride do posvojitve otroka,
k) če preživninski zavezanec ali otrok umre.
Z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravice do nadomestila preživnine preide terjatev upravičenca proti preživninskemu zavezancu do višine pravice, zagotovljene po tem
zakonu oziroma do višine izplačanih sredstev na sklad. Navedeno pomeni, da v primeru uspešne izterjave dolgovane
preživnine za obdobje, za katero je bila priznana tudi pravica
do nadomestila preživnine, vaš otrok oziroma v njegovem
imenu vi kot zakoniti zastopnik ne boste prejeli celotne vsote, ampak bo ta zmanjšana za sorazmerni znesek nadomestil preživnine, ki vam jih je izplačal sklad.
Svetujemo vam, da izpolnjeni obrazec pred vložitvijo
na sklad fotokopirate, saj boste tako najlažje lahko spremljali postopek oziroma sporočali morebitne spremembe.
Iz zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97,
10/98, 41/99, 53/99 in 119/02)
1. Upravičenci do nadomestila preživnine
Pravico do nadomestila preživnine po tem zakonu ima
otrok:
– ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo
sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo
določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje;
– ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob
pogoju vzajemnosti in
– ki še ni star 18 let.
2. Trajanje pravice do nadomestila preživnine
Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do
dopolnjenega 15. leta starosti oziroma 18. leta starosti otroka, če ni v delovnem razmerju.
Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki:
– živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem;
– je oddan v rejništvo;
– je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen
v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.
3. Višina nadomestila preživnine se določa s sklepom
Vlade Republike Slovenije in znaša od 1. 4. 2003:
– za otroka do 6. leta starosti 13.557 tolarjev,
– za otroka od 6. leta do 14. leta starosti 14.912 tolarjev in
– za otroka nad 14. letom starosti 17.623 tolarjev.
Kadar je preživnina nižja od zneska iz prejšnjega odstavka, je višina nadomestila preživnine enaka znesku preživnine, določene s sodbo ali začasno odredbo oziroma z
dogovorom.
Nadomestilo preživnine se zmanjša za znesek morebitne plačane preživnine.
Starostni pogoj iz prvega odstavka tega člena je izpolnjen v mesecu, v katerem otrok dopolni starost iz prvega
odstavka tega člena.
Višina nadomestila preživnine se usklajuje na način, ki
je s posebnimi predpisi določen za preživnine.
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Sklad pisno obvesti otrokovega zakonitega zastopnika
o vsakokratni uskladitvi in novem znesku nadomestila preživnine. Obvestilo sklada je skupaj z odločbo o pravici do
nadomestila preživnine izvršilni naslov.
4. Uveljavljanje pravic
Zahtevo za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine vloži za otroka njegov zakoniti zastopnik. Zahteva se
vloži na sklad na posebnem obrazcu. Zahtevi za uveljavitev
pravice do nadomestila preživnine mora otrokov zakoniti
zastopnik priložiti:
– dokument z veljavnim izvršilnim naslovom (sodno
odločbo, začasno odredbo ali sklenjen dogovor po 130.
členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list RS, št. 15/76, 1/89 in 14/89 – prečiščeno besedilo);
– sklep o dovolitvi izvršbe oziroma predlog za izvršbo s
potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče in
O pritožbah zoper odločbe sklada odloča ministrstvo,
pristojno za družino. V sporih zoper odločbe ministrstva,
pristojnega za družino, odloča Upravno sodišče Republike
Slovenije.
5. Pravica do nadomestila preživnine preneha:
– na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika;
– na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže, da
je plačal vse zapadle preživninske obveznosti in da je za dva
meseca vnaprej plačal preživninsko obveznost oziroma sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist ali če je preživninsko obveznost prevzel dolžnikov dolžnik;
– če niso več izpolnjeni pogoji za pravico do nadomestila preživnine.

USTAVNO SODIŠČE
5860.

Odločba o razveljavitvi 97.a člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti in ugotovitev, da 87. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti ni v neskladju z
Ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Zbornice fizioterapevtov Slovenije, Ljubljana, ki jo zastopa predsednica Friderika Kresal, in Zbornice
laboratorijske medicine Slovenije, Ljubljana, ki jo zastopa
predsednik dr. Borut Božič, na seji dne 11. decembra 2003

o d l o č i l o:
1. Člen 87 a Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 90/99, 98/99,
31/2000, 36/2000 in 45/01) se razveljavi.
2. Člen 87 Zakona o zdravstveni dejavnosti ni v neskladju z Ustavo.
3. Člen 14 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/01) ni v
neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnici izpodbijata določbe 11., 12. in 14. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni
dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej-F), ki spreminjajo in dopolnjujejo Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.
9/92 in nasl. – v nadaljevanju: ZZDej).
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2. Navajata, da je 11. člen ZZDej-F, ki spreminja
87. člen ZZDej, v neskladju z Ustavo, ker ne določa kriterijev in postopkov za ustanovitev poklicnih zbornic, ki jih predvideva v prvem odstavku istega člena. Spremenjeni 87. člen
ZZDej naj ne bi bil bistveno drugačen od prej veljavnega. Za
te določbe oziroma za ZZDej pa je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-77/98 z dne 17. 6. 1999 (Uradni list RS, št.
59/99 in OdlUS VIII, 156) ugotovilo, da je v neskladju z
Ustavo, ker ne določa postopka in kriterijev za ustanovitev
zbornic po 87. členu. Spremenjeni 87.člen ZZDej sicer vsebuje določbe o kriterijih in postopku za ustanovitev poklicnih
zbornic, vendar postopek ustanavljanja veže na določbe
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in nasl. – v
nadaljevanju: ZDru). To naj bi bilo po mnenju pobudnic v
neskladju z načeli pravne države (2. člen Ustave), predvsem
z načelom jasnosti in določnosti predpisov.
3. Člen 12 ZZDej-F, ki v Zakon dodaja 87.a in 87.b
člen, naj bi bil v neskladju z drugim odstavkom 121. člena
Ustave, ki določa, da se javno pooblastilo za opravljanje
nekaterih funkcij državne uprave lahko prenese na samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter posameznike z zakonom. Iz navedb pobude izhaja, da je za
pobudnici ustavno sporen samo 87.a člen. Navajata namreč, da je v neskladju z Ustavo določba Zakona, ki pooblašča ministra, pristojnega za zdravje, za prenos javnih
pooblastil na poklicno zbornico oziroma strokovno združenje. To pooblastilo pa ureja 87.a člen.
4. Dalje navajata, da je tudi določba 14. člena ZZDejF, ki nalaga že ustanovljenim zbornicam uskladitev delovanja z določbami ZZDej-F, v neskladju z Ustavo, saj posega v
pravico do svobodnega združevanja (42. člen Ustave).
5. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora je v pojasnilu na navedbe pobude zavrnil očitek
neskladja izpodbijanih členov ZZDej-F z Ustavo kot neutemeljen. Meni, da opredelitev zbornice kot osebe zasebnega
prava, ki se ustanovi in deluje po pravilih ZDru ne pomeni
kršitve 2. in 42. člena Ustave. V skladu z drugim odstavkom
121. člena Ustave naj bi bile tudi določbe 12. člena ZZDejF. Podobno meni tudi Vlada.
B) – I.
6. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-137/01 z dne
12. 7. 2001 zadržalo izvrševanje 12. člena ZZDej-F, zavrnilo
pa predlog za zadržanje 11. in 14. člena ZZDej-F. Dne 21.
3. 2002 je zavrnilo ponovni predlog za zadržanje 14. člena
ZZDej-F.
7. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in, ker so bili
izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o
Ustavnem sodišču, (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B) – II.
8. Očitek pobudnic, da so določbe 87. člena ZZDej
nejasne in nedoločne ter zato v neskladju z načeli pravne
države iz 2. člena Ustave, ni utemeljen. Iz prvega odstavka
87. člena ZZDej izhaja, da lahko ustanovijo zdravstveni delavci iz posamezne poklicne skupine poklicne zbornice ali
strokovna združenja. V drugem odstavku istega člena pa je
določeno, da so takšne zbornice ali društva osebe zasebnega prava in da se ustanovijo in delujejo po pravilih ZDru.
Iz navedene določbe jasno izhaja: da gre za prostovoljno
združevanje zdravstvenih delavcev iz posamezne poklicne
skupine; da imajo takšne zbornice oziroma strokovna združenja status društev po ZDru; da so osebe zasebnega prava. Z izpodbijano določbo je zakonodajalec odpravil nejasen položaj zbornic, ustanovljenih po 87. členu, kot je veljal
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pred sprejemom ZZDej-F. To je bil dolžan storiti na podlagi
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-77/98. Prav tako ni mogoče pritrditi pobudnicama, da bi moral zakonodajalec zbornicam zdravstvenih delavcev, ustanovljenih po prej veljavnem 87. členu ZZdej, dati enak status, kakor ga ima
Zdravniška zbornica, in da takšna dolžnost izhaja iz navedene odločbe Ustavnega sodišča. Zakaj je takšno prepričanje
pobudnic zmotno, je Ustavno sodišče obširno obrazložilo v
navedeni odločbi.
9. Neutemeljen je tudi očitek, da je 14. člen ZZDej-F v
neskladju z 42. členom Ustave. Navedeni člen ne določa
obveznega ustanavljanja društev oziroma obveznega združevanja zdravstvenih delavcev v društva, temveč obvezno
uskladitev delovanja že ustanovljenih poklicnih zbornic po
prej veljavnem 87. členu ZZDej. Tako po prej veljavnem
kakor tudi po spremenjenem 87. členu ZZDej (11. členu
ZZDej-F) je združevanje zdravstvenih delavcev prostovoljno.
Zato ni jasen očitek pobudnic, da 14. člen krši pravico do
svobodnega združevanja iz 42. člena Ustave. Vse, kar 14.
člen ZZDej-F zahteva, je da že ustanovljene zbornice zdravstvenih delavcev uskladijo svoje delovanje s pravili, ki veljajo
za društva. Pobudnici bosta še naprej prostovoljni poklicni
zbornici zdravstvenih delavcev iz posamezne poklicne skupine s prostovoljnim članstvom. Takšna zahteva v ničemer
ne posega v prostovoljnost združevanja in ne nalaga obveznega združevanja v društva, zato ni v neskladju z 42. členom Ustave.
B) – III.
10. Člen 87 a ZZDej pooblašča ministra, pristojnega
za zdravstvo, da lahko posamezno poklicno zbornico ali
strokovno združenje iz 87. člena ZZDej pooblasti za izvajanje posameznih nalog iz 34., 35. in 42. člena ZZDej ter za
izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezno
poklicno skupino. Pobudnici menita, da predstavlja izpodbijana določba pooblastilo za podeljevanje javnega pooblastila, ki pa naj bi bilo mogoče samo z zakonom in ne z aktom
ministra (na podlagi zakona). Sporno vprašanje torej je, ali
lahko zakon pooblasti posameznega ministra za dodelitev
javnega pooblastila oziroma, ali se lahko pridobi javno pooblastilo samo z zakonom ali tudi na podlagi zakona.
11. Ustava v drugem odstavku 121. člena določa, da
samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter
posamezniki lahko z zakonom dobijo javno pooblastilo za
opravljanje nekaterih funkcij državne uprave.
12. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-305/94 z dne
3. 4. 1997 (Uradni list RS, št. 23/97 in OdlUS VI, 44)
zavzelo stališče, da se po določbi drugega odstavka 121.
člena Ustave javno pooblastilo lahko prenese samo z zakonom. Iz navedene odločbe izhaja tudi, da ima zakonodajalec glede podeljevanja javnih pooblastil dve možnosti: z
zakonom določno in jasno predpisati javna pooblastila in jih
neposredno podeliti konkretni osebi ali pa ustanoviti osebo
javnega prava, katere naloge so med drugimi tudi izvrševanje v zakonu določenih javnih pooblastil. Glede na navedeno stališče, bi bile lahko izpodbijane določbe 87.a člena
ZZDej v neskladju z drugim odstavkom 121. člena Ustave.
13. Pravna teorija1 zagovarja stališče, temu je sledil
tudi zakonodajalec2, da je ob določenih pogojih mogoče
1 R. Pirnat: komentar 121. člena Ustave v L. Šturm (urednik): Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakultete za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002.
R. Pirnat: Nekaj vprašanj javnega pooblastila kot ustavnega
instituta, v VII. Dnevi javnega prava Portorož 2001, str. 271–279.
M. Horvat: Podelitev javnega pooblastila, v VI. Dnevi javnega
prava, Portorož 2000, str. 197–206.
2 ZDU, drugi odstavek 15. člena.
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podeliti javno pooblastilo tudi na podlagi zakona, tj., da se
osebo, kateri se javno pooblastilo podeljuje, določi z aktom
Vlade ali ministrstva. To pogojuje potrebo, da ob presojanju
izpodbijanih določb ZZDej Ustavno sodišče ponovno pretehta svoje stališče iz odločbe št. U-I-305/94, ali ni morebiti
preveč ozko in preveč utesnjujoče in ali ne dopušča drugi
odstavek 121. člena Ustave tudi širše razlage.
14. Ustava opredeljuje javno pooblastilo kot pravico
posameznikov in organizacij, ki niso državni organi, da izvršujejo funkcijo uprave. Gre torej za to, da javno oblast izvršujejo organizacije oziroma subjekti, ki niso del državnega
aparata. Te funkcije so različne, podrobneje jih opredeljuje
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 ur. p. b. –
v nadaljevanju: ZDU-1-UPB1). Javno pooblastilo se izvršuje
na tri načine, kot to tudi sicer velja za izvrševanje upravnih
funkcij: z izdajanjem splošnih aktov, z izdajanjem posamičnih aktov oziroma z odločanjem v posamičnih stvareh in z
opravljanjem materialnih (realnih) dejanj.3
15. Podelitev javnega pooblastila nujno obsega dva
elementa: določitev vsebine javnega pooblastila, tj., katere
upravne naloge se zaupajo (dodelijo) kot javno pooblastilo,
in določitev nosilca javnega pooblastila, tj., kateri osebi se
zaupajo (dodelijo).4
16. Vsebino javnega pooblastila mora jasno in podrobno določiti zakon. Gre za urejanje pristojnosti, ki se po
prvem odstavku 120. člena Ustave lahko ureja samo z zakonom. Določitev vsebine javnega pooblastila pomeni določanje pristojnosti oziroma določanje nalog (funkcij) državne
uprave, ki bo sicer dodeljena v izvrševanje nosilcu javnega
pooblastila. Iz zakona mora biti jasno razvidno, za katere
upravne naloge gre.
17. Iz jezikovne razlage drugega odstavka 121. člena
Ustave izhaja, da bi z zakonom moral biti določen tudi nosilec javnega pooblastila. Zakon bi torej moral določiti tudi
konkretno organizacijo ali osebo, ki bo izvrševala javno pooblastilo. Tudi Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-305/94
zavzelo takšno stališče. Večina javnih pooblastil je bilo doslej podeljenih z zakonom, saj so bila praviloma podeljena
javnim osebam (predvsem različnim zbornicam), ki so bile
tudi neposredno ustanovljene z zakonom.
18. Vendar pa se po drugem odstavku 121. člena
Ustave javnega pooblastila ne podeljuje samo osebam javnega prava, ustanovljenim z zakonom, temveč tudi organizacijam zasebnega prava in tudi posameznikom. V takih
primerih pa je večinoma nemogoče že z zakonom, ki določa
vsebino javnega pooblastila, določiti tudi njenega nosilca.
Zato bi moral zakonodajalec, potem ko bi bila izbrana organizacija ali posameznik, za vsak primer podelitve javnega
pooblastila sprejeti poseben zakon, s katerim bi določil nosilca pooblastila. Zato je treba sprejeti stališče, da drugi
odstavek 121. člena Ustave dopušča širšo razlago, tj., da je
mogoče javno pooblastilo podeliti tudi na podlagi zakona.
To pa pomeni, da mora zakon, ki določa vsebino javnega
pooblastila, podrobno urediti način njegove podelitve. Zakon mora natančno določiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati
nosilec javnega pooblastila, določiti organ, ki podeli javno
pooblastilo oziroma določi enega ali več nosilcev javnega
pooblastila, ter določiti postopek za podelitev javnega pooblastila. Ocena, kdaj je mogoče podeliti javno pooblastilo
z zakonom in kdaj na podlagi zakona, je v pristojnosti zakonodajalca. Pri tem pa ni povsem nevezan. Za podelitev javnega pooblastila na podlagi zakona se lahko odloči le, če
ugotovi obstoj okoliščin, ki onemogočajo ali znatno otežujejo določitev nosilca javnega pooblastila z zakonom.
3
4

R. Pirnat, glej delo citirano pod op. št. 1, str. 888.
Ibidem, str. 892.
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19. Očitek pobudnic, da so izpodbijane določbe 87. a
člena ZZDej v neskladju z drugim odstavkom 121. člena
Ustave samo zato, ker pooblaščajo za podelitev javnega
pooblastila ministra, pristojnega za zdravstvo, ni utemeljen.
Kot je obrazloženo v prejšnjih točkah, se lahko javno pooblastilo podeli tudi na podlagi zakona in ne izključno z zakonom. Pri tem pa morajo biti spoštovana opisana načela. Za
presojo ustavnosti navedene določbe ZZDej je torej treba
oceniti, ali izpodbijane določbe ustrezajo navedenim načelom.
20. Prvo načelo je, da mora zakon, v konkretnem
primeru ZZDej, jasno in podrobno določiti vsebino javnega
pooblastila.
21. Iz 87.a člena ZZDej izhaja, da so vsebina pooblastila posamezne naloge iz 34., 35. in 42. člena ter izvajanje
strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezno poklicno
skupino (2. točka prvega odstavka 76. člena). V navedenih
določbah, razen v 2. točki prvega odstavka 76. člena ZZDej,
pa zakonodajalec ni jasno in podrobno določil, kaj je vsebina javnega pooblastila oziroma katere upravne naloge, se
lahko dodelijo posamezni poklicni zbornici ali strokovnemu
združenju kot javno pooblastilo.Tako ni jasno, ali bo minister, pristojen za zdravstvo, pooblastil za izdajanje splošnih
aktov iz 34. in 35. člena ZZDej poklicno zbornico ali strokovno združenje. Dalje ni jasno, ali naj bo vsebina javnega
pooblastila odločanje o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
zasebne zdravstvene dejavnosti in vodenje registra zasebnih zdravstvenih delavcev. Prav tako ni jasno, katere naloge iz 42. člena se lahko dodelijo kot javno pooblastilo.
Sodelovanje poklicnih zbornic ali strokovnih združenj, kot
ga opredeljuje prvi odstavek 34. člena ZZDej, ni upravna
naloga in enako velja za mnenje iz pete alineje prvega odstavka 35. člena ter za mnenje iz tretjega odstavka
42. člena ZZDej. Načelu, da mora biti vsebina naloge, ki se
lahko podeli kot javno pooblastilo, v zakonu določena jasno
in podrobno, ustreza samo določba 2. točke prvega odstavka 76. člena ZZDej. Pri določanju, katere upravne naloge
se lahko opravljajo kot javno pooblastilo, mora zakonodajalec upoštevati tudi načela, ki jih določa prvi odstavek
15. člena ZDU. Ta ocena ne sme biti prepuščena organu, ki
bo pooblaščen za podelitev javnega pooblastila.
22. Drugo načelo je, da mora zakon, konkretno ZZDej,
natančno določiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec
javnega pooblastila, določiti organ, ki podeli javno pooblastilo in določiti postopek za podelitev javnega pooblastila.
ZZDej določa v 87.a členu organ, pristojen za podelitev
pooblastila (minister, pristojen za zdravstvo), določa pogoje,
ki jih mora izpolnjevati poklicna zbornica ali strokovno združenje, postopek podelitve javnega pooblastila pa ureja
ZDU-1-UPB1 (15. člen). Vendar pa pušča Zakon nekatera
vprašanja nerešena oziroma so njegove določbe nejasne.
Tako ni mogoče ugotoviti, ali je podelitev javnega pooblastila prepuščena prosti presoji ministra, pristojnega za zdravstvo. ZZDej namreč določa, da minister lahko podeli javno
pooblastilo poklicni zbornici ali strokovnemu združenju, če
izpolnjuje predpisane pogoje. Vprašanje ostaja, ali lahko
odkloni podelitev javnega pooblastila, če so pogoji izpolnjeni, in pod kakšnimi pogoji. Prav tako ni urejeno vprašanje,
kako ravnati, če je za pridobitev javnega pooblastila zainteresiranih več poklicnih zbornic oziroma združenj. ZDU sicer
v tretjem odstavku 15. člena predvideva, da se v takšnih
primerih izbira opravi z javnim natečajem. Ni pa določeno,
kako se izvede javni natečaj, niti ni določeno ali imajo udeleženci natečaja zagotovljeno pravno varstvo in kakšno. Zakon ne določa jasno, ali se lahko podeli javno pooblastilo
samo eni poklicni zbornici oziroma enemu združenju v posamezni poklicni skupini, in kako opraviti izbiro.
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23. Iz navedenih razlogov je določba 87.a člena ZZDej
v neskladju z drugim odstavkom 121. člena Ustave in se
zato razveljavi. To pa ne pomeni, da javnega pooblastila ni
mogoče podeliti na podlagi zakona. Vendar bo moral zakonodajalec, če se bo za to odločil, upoštevati v tej odločbi
navedena načela.

1H

C)
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 43. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je
sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala
sodnika Čebulj in Janko.

1K

Št. U-I-137/01-23
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.

1J

1L
1M
1N
1O
1P

Predsednica
Ustavnega sodišča RS
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
1Q

BANKA SLOVENIJE
5861.

Sklep o spremembi in dopolnitvi navodila za
izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o
poslovanju s tujino

Na podlagi 53. člena zakona o deviznem poslovanju
(Uradni list RS, št. 23/99 in 76/03), 7. točke sklepa o
obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS,
št. 92/03) in tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja guverner Banke Slovenije

1R
1S
1T
4B
4C
4D

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje
sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju
s tujino

4E
4G
4H

1
V prilogi se spremeni naziv “ŠIFRANT DRŽAV” v “ŠIFRANT DRŽAV, MEDNARODNIH INSTITUCIJ IN ORGANIZACIJ”.

4K
4L

2
V “ŠIFRANTU DRŽAV, MEDNARODNIH INSTITUCIJ IN
ORGANIZACIJ” se dodajo mednarodne institucije in organizacije:

4M

Šifra

4P

1C
1D
1E
1F
1G

Naziv v angleščini oziroma francoščini
in slovenščini
IMF International Monetary Fund
MDS Mednarodni denarni sklad
WTO World Trade Organization
STO Svetovna trgovinska organizacija
IBRD International Bank for Reconstruction and
Development
Mednarodna banka za obnovo in razvoj
IDA International Development Association
Mednarodno združenje za razvoj
Other UN Organisations
Druge organizacije Združenih narodov

4N

4Q
4Z

4F
5A

UNESCO United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organisation
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo
FAO Food and Agriculture Organisation
Organizacija Združenih narodov za prehrano in
kmetijstvo
WHO World Health Organisation
Svetovna zdravstvena organizacija
IFAD International Fund for Agricultural
Development
Mednarodni sklad za razvoj kmetijstva
IFC International Finance Corporation
Mednarodna finančna korporacija
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency
Multilateralna agencija za investicijsko jamstvo
UNICEF United Nations Children’s Fund
Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom
UNHCR United Nations High Commissioner for
Refugees
Urad visokega komisarja Združenih narodov za
begunce
UNRWA United Nations Relief and Works Agency
for Palestine
Agencija Združenih narodov za pomoč in
zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem
vzhodu
IAEA International Atomic Energy Agency
Mednarodna agencija za atomsko energijo
ILO International Labor Organisation
Mednarodna organizacija dela
ITU International Telecommunication Union
Mednarodna telekomunikacijska zveza
EMS European Monetary System
Evropski monetarni sistem
EIB European Investment Bank
Evropska investicijska banka
EC European Commission
Evropska komisija
EDF European Development Fund
Evropski razvojni sklad
EIF European Investment Fund
Evropski investicijski sklad
ECSC European Coal and Steel Community
ESPJ Evropska skupnost za premog in jeklo
European Parliament
Evropski parlament
European Council
Evropski svet
Court of Justice
SES Sodišče Evropskih skupnosti, Evropsko
sodišče, Sodišče
Court of Auditors
Računsko sodišče
Economic and Social Committee
Ekonomsko-socialni odbor
Committee of the Regions
Odbor regij
Other European Union Institutions, Organs and
Organisms (brez ECB)
Druge institucije Evropske unije, organi in
organizacije (brez ECB)
ECB European Central Bank
ECB Evropska centralna banka
OECD Organisation for Economic Co-operation
and Development
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
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5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H
5J
5K
5L
5M
5N
5P
5Q
5R
5S
5T

5U
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6J
6K
6L

BIS Bank for International Settlements
Banka za mednarodne poravnave
IADB Inter-American Development Bank
Medameriška razvojna banka
AfDB African Development Bank
Afriška razvojna banka
AsDB Asian Development Bank
Azijska razvojna banka
EBRD European Bank for Reconstruction and
Development
Evropska banka za obnovo in razvoj
IIC Inter-American Investment Corporation
Korporacija za zavarovanje naložb v Ameriki
NIB Nordic Investment Bank
Nordijska investicijska banka
IBEC International Bank for Economic Cooperation
Mednarodna banka za gospodarsko sodelovanje
IIB International Investment Bank
Mednarodna investicijska banka
CDB Caribbean Development Bank
Karibska razvojna banka
AMF Arab Monetary Fund
Arabski monetarni sklad
BADEA Banque arabe pour le développement
économique en Afrique
Arabska banka za gospodarski razvoj v Afriki
CASDB Central African States’ Development Bank
Razvojna banka centralnoafriških držav
African Development Fund
Afriški sklad za razvoj
Asian Development Fund
Azijski sklad za razvoj
Fonds spécial unifié de développement
Posebni enotni sklad za razvoj
CABEI Central American Bank for Economic
Integration
Centralnoameriška banka za gospodarska
vključevanja
ADC Andean Development Corporation
Andska razvojna korporacija
NATO North Atlantic Treaty Organisation
Severnoatlatska zveza
Council of Europe
Svet Evrope
ICRC International Committee of the Red Cross
Mednarodni odbor Rdečega križa
ESA European Space Agency
Evropska vesoljska agencija
EPO European Patent Office
Evropski patentni urad
EUROCONTROL European Organisation for the
Safety of Air Navigation
Evropska organizacija za varnost zračne plovbe
EUTELSAT European Telecommunications
Satellite Organisation
Evropska organizacija za satelitske zveze
INTELSAT International Telecommunications
Satellite Organisation
Mednarodna organizacija za satelitske zveze
EBU/UER European Broadcasting Union / Union
européenne de radio-télévision
Evropska unija za radiodifuzijo
EUMETSAT European Organisation for the
Exploitation of Meteorological Satellites
Evropska organizacija za izkoriščanje
meteoroloških satelitov

Št.
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ESO European Southern Observatory
Evropski južni observatorij
ECMWF European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts
Evropski center za srednjeročne vremenske
napovedi
EMBL European Molecular Biology Laboratory
Evropski laboratorij za molekularno biologijo
CERN European Organisation for Nuclear
Research
Evropska organizacija za jedrske raziskave
IOM International Organisation for Migration
Mednarodna organizacija za migracije
Other International Organisations (financial
institutions)
Druge mednarodne organizacije (finančne
institucije)
Other International Organisations (non-financial
institutions)
Druge mednarodne organizacije (nefinančne
institucije)

3
Priloge navodila so objavljene na spletni strani Banke
Slovenije na naslovu http://www.bsi.si/html/porocanje_banki/index.html. Vse nadaljnje dopolnitve in spremembe v prilogah se bodo objavljale na spletni strani.
4
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2004.
Ljubljana, dne 15. decembra 2003.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

5862.

Sklep o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih
plačilnih instrumentov

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih
plačilnih instrumentov
1
Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so banke
in druge pravne osebe ki so:
– izdajatelji plačilnih kartic;
– izdajatelji predplačniških plačilnih kartic;
– izvajalci poravnav plačil za mednarodne plačilne kartice izdane v tujini, pri njihovi uporabi v Sloveniji;
– izdajatelji čekov in potovalnih čekov;
– upravljavci mrež bančnih avtomatov, POS terminalov
in terminalov za uporabo elektronskega denarja;
– izdajatelji elektronskega denarja;
– izvajalci poravnav plačil s kartično obliko elektronskega denarja izdanega v tujini, pri njegovi uporabi v Sloveniji;
– ponudniki storitev elektronskega bančništva;
– izvajalci prenosov denarnih sredstev, ki so natančneje opredeljeni v navodilu za izvajanje sklepa o pošiljanju
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podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (v nadaljevanju: navodilo);
– ponudniki možnosti opravljanja brezgotovinskih plačil blaga in storitev preko drugih sodobnih tržnih poti.
2
Obvezniki poročanja poročajo Banki Slovenije o izdajanju in uporabi plačilnih kartic, čekov, potovalnih čekov in
elektronskega denarja, uporabi ter lokacijah bančnih avtomatov, POS terminalov ter terminalov za uporabo elektronskega denarja, uporabi storitev elektronskega bančništva,
uporabi drugih sodobnih tržnih poti ter prenosih denarnih
sredstev, ki so natančneje opredeljeni v navodilih, izdanih
na podlagi tretje točke sklepa.
3
Guverner Banke Slovenije določi z navodili vsebino
poročil, način pošiljanja ter roke za posredovanje poročil
Banki Slovenije.
4
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 73/95).
5
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2004.
Ljubljana, dne 17. decembra 2003
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

5863.

Navodilo za izvajanje sklepa o pošiljanju
podatkov o uporabi sodobnih plačilnih
instrumentov

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 3. točke
sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih
instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03), izdaja guverner
Banke Slovenije

NAVODILO
za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov
o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
1. Obvezniki poročanja poročajo v skladu s sklepom o
pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov četrtletno, razen obrazca SPI-B1, ki se izpolni ob pojavu
nove vrste plačilne kartice in ob vsakokratni spremembi
kateregakoli podatka navedenega na obrazcu. Obvezniki
poročanja predložijo poročila Banki Slovenije najkasneje
10. delovni dan po izteku četrtletja za preteklo četrtletje.
Obveznik poročanja je dolžan posredovati morebitne popravke že poslanih podatkov.
2. Obvezniki poročanja vpisujejo neokrajšane številčne podatke. Vrednost plačil v tuji valuti se preračunava v
tolarje na dan in po tečaju, po katerem je izveden preračun
in bremenitev računa plačnika.
3. Obvezniki poročanja ne poročajo o karticah, ki so
bile zamenjane, ki jim je potekla veljavnost ali jih zaradi
drugih vzrokov ni mogoče uporabljati, razen, če v navodilu
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ni opredeljeno drugače. Poroča se le o karticah, ki so v
četrtletju, na katerega se poročilo nanaša, v obtoku, ne
glede ne frekvenco njihove uporabe.
4. Obvezniki poročanja pri sestavi poročil uporabljajo
šifrante, ki so sestavni del tega navodila. Veljavni šifranti se
objavljajo na spletnih straneh Banke Slovenije.
5. Poročila se Banki Slovenije predloži s pomočjo predpisanega programu, ki je dosegljiv na spletni strani Banke
Slovenije.
6. OBRAZEC SPI-A1: PLAČILNE KARTICE DOMAČIH IZDAJATELJEV
Obvezniki poročanja so vsi izdajatelji domačih in licenčnih plačilnih kartic, ki slednje izdajajo na podlagi licenčnih
pogodb s tujimi izdajatelji, ter izdajatelji predplačniških plačilnih kartic.
Obvezniki poročanja v primeru poročanja o kartici, ki
omogoča poleg drugih načinov poravnave obveznosti tudi
poslovanje z elektronskim denarjem (npr. kartice s kombinirano debetno funkcijo in uporabo elektronskega denarja),
na tem obrazcu ne vpisujejo podatkov o številu in vrednosti
transakcij z elektronskim denarjem, temveč le podatke o
drugih transakcijah. Transakcijam z elektronskim denarjem
je namenjen obrazec SPI-A8. Obveznik poročanja v ta obrazec prav tako ne vključuje podatkov o plačilnih karticah, ki
so namenjene izključno uporabi kartične oblike elektronskega denarja.
Izdajatelji predplačniških kartic izpolnijo samo rubrike
datum poročila, izdane ter plačila – doma.
Obveznik poročanja izpolni obrazec za vsako vrsto kartice posebej.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
šifra kartice, izdane, plačila, blokirane in zlorabe.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
Vpiše se šifro kartice iz šifranta kartic. V kolikor gre za
novo vrsto kartice je potrebno predhodno pridobiti novo
šifro s strani Banke Slovenije na podlagi poslanega obrazca
SPI-B1.
V rubriki izdane se vpiše podatke o številu izdanih
veljavnih na zadnji dan četrtletja, za katerega se poroča.
Podatek se prikazuje ločeno glede na imetnike kartice: rezidenti in nerezidenti. Izdajatelji predplačniških kartic, ki ne
omogočajo večkratnega nalaganja vrednosti na kartice, v
rubriko izdane vpišejo število prodanih kartic v četrtletju, za
katerega se poroča. Izdajatelji predplačniških kartic, ki ne
razpolagajo s podatkom o številu prodanih kartic nerezidentom, vpišejo celotno število v rubriko rezidenti. V prikazu
predplačniških kartic se upošteva tudi podatke o prodanih
dobroimetjih preko Interneta, bankomatov ali drugih medijev
kot nadomestke fizično prodanim karticam.
V rubriko plačila se vpiše podatke o številu in vrednosti
transakcij v četrtletju, za katerega se poroča. Podatki se
prikazujejo ločeno na: plačila doma – osebna predložitev,
plačila doma – uporaba Interneta, plačila v tujini – osebna predložitev ter plačila v tujini – uporaba Interneta.
Pod osebna predložitev se vključuje plačilne transakcije
preko EFTPOS terminalov (izključene so transakcije dviga
gotovine preko EFTPOS terminalov), POS terminalov, kjer
se informacija o plačilu zajema ročno na papirnih vavčerjih,
ter telefonsko prodajo s poravnavo obveznosti s plačilno
kartico. Izdajatelji enonamenskih predplačniških kartic vpišejo število in vrednost prodanih kartic oziroma nakupov
dobroimetij (izključena je poraba dobroimetij v morebitnih
transakcijah, ki se prikazujejo v obrazcu SPI-A11) v četrtletju, za katerega se poroča. Pri slednjih se upošteva tudi
podatke o prodanih dobroimetjih preko Interneta, bankomatov ali drugih medijev.
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V rubriko blokirane se vpiše število blokiranih kartic v
četrtletju, za katerega se poroča. Vpiše se le število preklicanih kartic zaradi izgube, kraje ali druge zlorabe. V rubriko
se ne vpisuje število blokiranih kartic zaradi redne zamenjave, rednega prenehanja veljavnosti ali podobno. Za predplačniške kartice se rubrika ne izpolni.
V rubriko zlorabe se vpiše število in vrednost transakcij, opravljenih s strani tretje osebe, ki je kartico zlorabila, s
karticami navedenimi v rubriki blokirane. Vpišejo se zlorabe
pred in po preklicu posamezne kartice. Za predplačniške
kartice se rubrika ne izpolni.

V rubriko kreditni prenosi – žiro prenosi se vpiše
podatke o številu in vrednosti žiro prenosov v četrtletju, za
katerega se poroča. Žiro prenos je v tem primeru definiran
kot prenos sredstev iz računa uporabnika na račun prejemnika, opravljen preko bankomatov. V prikaz niso vključeni
prenosi s papirnimi nalogi preko depozitnih enot, ki se prikazujejo v obrazcu SPI-A10.
V rubriko kreditni prenosi – nakupi se vpiše podatke
o številu in vrednosti nakupov (npr. predplačanih vrednosti
za mobilno telefonijo in podobno), ki jih bankomati omogočajo.

7. OBRAZEC SPI-A2: PLAČILNE KARTICE TUJIH
IZDAJATELJEV – UPORABA V SLOVENIJI
Obvezniki poročanja so pravne osebe, ki opravljajo
poravnave plačil za tiste mednarodne plačilne kartice, ki so
izdane v tujini, pri njihovi uporabi v Sloveniji.
Obvezniki poročanja v primeru poročanja o kartici, ki
omogoča poleg drugih načinov poravnave obveznosti tudi
poslovanje z elektronskim denarjem, na tem obrazcu ne
vpisujejo podatkov o številu in vrednosti transakcij z elektronskim denarjem. Tem transakcijam je namenjen obrazec
SPI-A8.
Obveznik poročanja izpolni obrazec za vsako vrsto kartice posebej.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
šifra kartice in plačila.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
Vpiše se šifro kartice iz šifranta kartic. V kolikor gre za
v Sloveniji prvič uporabljeno kartico, je potrebno predhodno pridobiti novo šifro s strani Banke Slovenije na podlagi
poslanega obrazca SPI-B1.
V rubriko plačila se vpiše podatke o številu in vrednosti
plačil v četrtletju, za katerega se poroča. Podatek se prikazuje ločeno na: osebna predložitev in uporaba Interneta.
Pod osebna predložitev se vključuje transakcije preko EFTPOS terminalov (izključene so transakcije dviga gotovine
preko POS terminalov), terminalov, kjer se informacija o
plačilu zajema ročno na papirnih vavčerjih, ter telefonsko
prodajo s poravnavo obveznosti s plačilno kartico.

9. OBRAZEC SPI-A4: ČEKI DOMAČIH IZDAJATELJEV
Obvezniki poročanja so kreditne institucije izdajateljice
čekov. Poročevalec poroča le za čeke, ki jih je izdal sam in
so bili unovčeni ali zavrnjeni v četrtletju, za katerega se
poroča.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
unovčeni lastni čeki in zavrnjeni lastni čeki.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
V rubriko unovčeni lastni čeki se vpiše število in vrednost unovčenih čekov, ki jih je obveznik poročanja izdal
sam. Podatke se prikazuje ločeno glede na to kje so bili
čeki unovčeni: pri izdajatelju ali pri drugi banki.
V rubriko zavrnjeni lastni čeki se vpiše število in vrednost
zavrnjenih čekov, ki jih je obveznik poročanja izdal sam.

8. OBRAZEC SPI-A3: UPORABA BANKOMATOV V
MREŽI
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež bankomatov.
Obveznik poročanja za potrebe poročanja obravnava
bankomate v mreži po skupinah glede na to, kateri banki
pripadajo. Za vsako od teh skupin izpolni toliko obrazcev,
kolikor vrst kartic (iz šifranta kartic) je bilo na bankomatih
obravnavane skupine uporabljenih.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
matična številka banke, šifra kartice, dvigi, kreditni prenosi – žiro prenosi in kreditni prenosi – nakupi.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
Vpiše se matično številko banke (iz Poslovnega registra Slovenije), ki ji bankomati v mreži pripadajo.
Vpiše se šifro kartic, ki so bile v četrtletju, za katerega
se poroča, uporabljene na bankomatih v lasti navedene
banke.
V rubriko dvigi se vpiše število in vrednost dvigov v
četrtletju, za katerega se poroča z navedeno vrsto kartic.
Podatke se prikazuje ločeno glede na to kdo opravi transakcijo: rezidenti – lastne stranke, rezidenti – druge stranke,
nerezidenti – lastne stranke ter nerezidenti – druge stranke. Stranka se označi kot lastna stranka, če je transakcija
na bankomatu izvedena s plačilno kartico, ki jo je izdala
banka, lastnica bankomata.

10. OBRAZEC SPI-A5: POTOVALNI ČEKI
Obvezniki poročanja so izdajatelji potovalnih čekov.
Obveznik poročanja izpolni za vsak tip čeka (iz šifranta
potovalnih čekov) toliko obrazcev, na kolikor različnih valut
se potovalni čeki glasijo.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
šifra potovalnega čeka, šifra valute in izdano.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
Vpiše se šifro potovalnega čeka iz šifranta potovalnih
čekov.
Vpiše se šifro valute (iz šifranta ISO 4217), na katero
se glasi ček.
V rubriko izdano se vpiše število in vrednost prodanih
čekov navedenega tipa in nominiranih v navedeni valuti, ki
so bili izdani v četrtletju, za katerega se poroča.
11. OBRAZEC SPI-A6: UPORABA POS TERMINALOV
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež POS terminalov.
Obvezniki poročanja na tem obrazcu ne vpisujejo podatkov o številu in vrednosti transakcij z elektronskim denarjem preko EFTPOS terminalov, ki to vrsto transakcij omogočajo. Tem transakcijam je namenjen obrazec SPI-A8.
Obveznik poročanja izpolni za vsako mrežo, ki jo upravlja, toliko obrazcev, kolikor različnih vrst kartic (iz šifranta
kartic) je bilo na POS terminalih obravnavane mreže uporabljenih v četrtletju, za katerega se poroča.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
šifra mreže, šifra kartice, plačila in dvigi.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
Vpiše se šifro mreže iz šifranta mrež POS terminalov.
Vpiše se šifro kartice iz šifranta kartic.
V rubriko plačila se vpiše podatke o številu in vrednosti
plačil v četrtletju, za katerega se poroča. Vpiše se promet
preko EFTPOS terminalov in terminalov, kjer se informacija
o plačilu zajema ročno na papirnih vavčerjih.
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V rubriko dvigi se vpiše število in vrednost dvigov gotovine v četrtletju, za katerega se poroča.
12. OBRAZEC SPI-A7: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
Obvezniki poročanja so kreditne institucije, ki nudijo
storitve elektronskega bančništva preko Interneta ali drugih
omrežij za prenos podatkov, z uporabo osebnih računalnikov ali drugih terminalov. Storitve elektronskega bančništva
z uporabo mobilnih telefonov in telebanke se evidentirajo
samo v obrazcu SPI-A10.
Poročevalec poroča le o kreditnih prenosih v breme
računov uporabnikov. V poročilo se vključujejo tudi prenosi
znotraj posamezne kreditne institucije, kjer sta nalogodajalec in prejemnik isti osebi (npr. vezava sredstev preko elektronske banke).
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
uporabniki in plačila.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
V rubriko uporabniki se vpiše število uporabnikov storitev elektronskega bančništva. Podatki se prikazujejo ločeno
na: fizične osebe in samostojne podjetnike ter pravne
osebe.
V rubriko plačila se vpiše število in vrednost opravljenih transakcij z uporabo elektronskega bančništva v breme
računov uporabnikov. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojni podjetniki – plačilni promet
doma, fizične osebe in samostojni podjetniki – plačilni
promet s tujino, pravne osebe – plačilni promet doma ter
pravne osebe – plačilni promet s tujino.
13. OBRAZEC SPI-A8: ELEKTRONSKI DENAR –
KARTIČNA OBLIKA
Obvezniki poročanja so izdajatelji kartične oblike elektronskega denarja, ter pravne osebe, ki opravljajo poravnave plačil z elektronskim denarjem za tiste mednarodne sheme elektronskega denarja, kjer so izdajatelji tuje pravne
osebe, pri uporabi (plačevanju in nalaganju elektronskega
denarja) v Sloveniji. Slednji ne izpolnjujejo rubrik izdane in
neporabljena vrednost.
Obvezniki poročanja na tem obrazcu poročajo tudi o
uporabi kartic, ki poleg uporabe elektronskega denarja omogočajo tudi druge načine poravnave obveznosti (npr. kartice
s kombinirano debetno funkcijo in uporabo elektronskega
denarja). V teh primerih se v obrazec vpisujejo le zneski, ki
se nanašajo na transakcije z elektronskim denarjem.
Obveznik poročanja izpolni toliko obrazcev, kolikor različnih kartic za uporabo elektronskega denarja izdaja, oziroma za kolikor različnih kartic, izdanih v tujini, opravlja poravnave.
V rubrike nalaganje, plačila in neporabljena vrednost
je potrebno v primeru, če izdajatelj izdaja elektronski denar
nominiran v različnih valutah, vnesti podatke za vsako valuto
posebej.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
šifra kartice, izdane, nalaganje, plačila in neporabljena
vrednost.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
Vpiše se šifro kartice iz šifranta kartic. V kolikor gre za
novo vrsto kartice ali v Sloveniji prvič uporabljeno kartico, je
potrebno pridobiti novo šifro s strani Banke Slovenije na
podlagi poslanega obrazca SPI-B1.
V rubriko izdane se piše število vseh izdanih kartic, ter
posebej število kartic, na katere je bila vsaj enkrat naložena
vrednost v elektronskem denarju (npr. v primeru kartic s
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kombinirano debetno funkcijo in uporabo elektronskega denarja).
V rubriki nalaganje se izbere valuta, v kateri je elektronski denar nominiran (iz šifranta valut), ter vpiše število in
vrednost transakcij nalaganja elektronskega denarja na navedene kartice in v navedeni valuti v četrtletju, za katerega
se poroča.
V rubriki plačila se izbere valuta, v kateri je elektronski
denar nominiran (iz šifranta valut), ter vpiše število in vrednost plačilnih transakcij z elektronskim denarjem z navedenimi karticami in v navedeni valuti v četrtletju, za katerega se
poroča.
V rubriki neporabljena vrednost se izbere valuta v
kateri je elektronski denar nominiran (iz šifranta valut) ter
vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja na navedenih karticah in v navedeni valuti na zadnji dan četrtletja,
za katerega se poroča. Neporabljena vrednost na omenjen
datum predstavlja razliko med vrednostjo vsega izdanega in
potrošenega elektronskega denarja na karticah. Pri izračunu se upoštevajo vse dotedanje transakcije nalaganja in
plačevanja in ne le v obravnavanem četrtletju.
14. OBRAZEC SPI-A9: ELEKTRONSKI DENAR –
PROGRAMSKA OBLIKA
Obvezniki poročanja so izdajatelji elektronskega denarja, ki je vezan na uporabo ustrezne programske opreme
na osebnem računalniku ali drugem elektronskem mediju ali
napravi (razen plačilnih kartic) in ki se ga tipično uporablja
za prenos elektronske vrednosti preko telekomunikacijskih
omrežij (programska oblika elektronskega denarja).
V rubrike nalaganje, plačila in neporabljena vrednost
je potrebno v primeru, če izdajatelj izdaja elektronski denar
nominiran v različnih valutah, vnesti podatke za vsako valuto
posebej.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
šifra sheme, uporabniki, nalaganje, plačila in neporabljena vrednost.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
Vpiše se šifro sheme programske oblike elektronskega denarja. Šifro določi Banka Slovenije na podlagi poslanega dopisa.
V rubriko uporabniki se vpiše število uporabnikov navedene sheme.
V rubriki nalaganje se izbere valuta, v kateri je elektronski denar nominiran (iz šifranta valut), ter vpiše število in
vrednost transakcij nalaganja elektronskega denarja na pomnilniške medije v navedeni valuti v četrtletju, za katerega se
poroča.
V rubriki plačila se izbere valuta, v kateri je elektronski
denar nominiran (iz šifranta valut), ter vpiše število in vrednost plačilnih transakcij z elektronskim denarjem v navedeni valuti v četrtletju, za katerega se poroča.
V rubriki neporabljena vrednost se izbere valuta, v
kateri je elektronski denar nominiran (iz šifranta valut), ter
vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja v navedeni valuti na zadnji dan četrtletja, za katerega se poroča.
Neporabljena vrednost na omenjen datum predstavlja razliko med vrednostjo vsega izdanega in potrošenega elektronskega denarja. Pri izračunu se upoštevajo vse dotedanje
transakcije nalaganja in plačevanja in ne le v obravnavanem
četrtletju.
15. OBRAZEC SPI-A10: PRENOSI SREDSTEV
Obvezniki poročanja so kreditne institucije, ki izvajajo
prenose sredstev navedene v obrazcu.
Poroča se le o transakcijah v breme plačnikov – lastnih
komitentov, če ni drugače opredeljeno.
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V poročilo se ne vključuje prenosov med kreditnimi
institucijami v lastnem imenu in za lasten račun.
V poročilo se vključujejo tudi prenosi znotraj posamezne kreditne institucije, kjer sta nalogodajalec in prejemnik
isti osebi.
Vsak podatek (razen v rubriki pologi na bankomatih)
se prikaže ločeno na plačilni promet doma in plačilni promet s tujino.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
kreditni prenosi, debetni prenosi in pologi na bankomatih.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
V rubrike kreditni prenosi se vpiše podatke o številu in
vrednosti kreditnih prenosov, kjer prenos sproži dolžnik,
kritje za transakcijo pa je zagotovljeno iz transakcijskega
računa ali v gotovini. Rubrika se nadalje deli na naslednje
kategorije: osebna predložitev – papirni nalogi, osebna
predložitev – nalogi na pomnilniških medijih, telebanka,
mobilni telefoni, trajni nalogi in direktne odobritve.
V rubriko kreditni prenosi – osebna predložitev –
papirni nalogi se vpiše podatke o številu in vrednosti kreditnih prenosov ob osebni predložitvi na papirnih nalogih (na
okencu, preko depozitne enote dnevno-nočni trezor in plačil preko depozitne enote na bankomatih).
V rubriko kreditni prenosi – osebna predložitev –
nalogi na pomnilniških medijih se vpiše podatke o številu
in vrednosti kreditnih prenosov v obliki skupine nalogov
posredovanih na pomnilniškem mediju (ponavadi na disketi).
V rubriko kreditni prenosi – telebanka se vpiše število
in vrednost transakcij s pomočjo elektronskega bančništva,
opravljenih preko telebanke.
V rubriko kreditni prenosi – mobilni telefoni se vpiše
število in vrednost transakcij elektronskega bančništva,
opravljenih preko mobilnih telefonov.
V rubriko kreditni prenosi – trajni nalogi se vpiše
število in vrednost transakcij s trajnimi nalogi.
V rubriko kreditni prenosi – direktne odobritve se
vpiše število in vrednost transakcij z direktnimi odobritvami.
V rubriko debetni prenosi se vpiše število in vrednost
transakcij, za katere tipično velja nakazovanje zneskov, katerih prenos sproži upnik. Rubrika se nadalje deli na naslednje kategorije: direktne obremenitve, posebne nakaznice
in ostali debetni prenosi.
V rubriko debetni prenosi – direktne obremenitve se
vpiše število in vrednost direktnih obremenitev.
V rubriko debetni prenosi – posebne nakaznice se
vpiše število in vrednost transakcij s posebnimi nakaznicami.
V rubriko debetni prenosi – ostali debetni prenosi se
vpiše število in vrednost debetnih prenosov, ki niso zajeti v
drugih rubrikah. V rubriko ne prištevamo čekov (slednji se
evidentirajo v obrazcu SPI-A4).
V rubriko pologi na bankomatih se vpiše število in
vrednost pologov gotovine na lasten račun komitentov, izvedenih preko bankomatov.
16. SPI-A11: DRUGE SODOBNE TRŽNE POTI
Obvezniki poročanja so banke ali nebanke, ki nudijo
možnosti opravljanja brezgotovinskih plačil blaga ali storitev
preko tržnih poti, ki niso zajete v drugih obrazcih navedenih
v tem navodilu (npr. plačila blaga in storitev s pomočjo mobilnih telefonov).
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
šifra tržne poti, prodajna mesta in plačila.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
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Vpiše se šifro tržne poti. Šifro določi Banka Slovenije
na podlagi poslanega dopisa.
V rubriko prodajna mesta se vpiše število prodajnih
mest ob koncu četrtletja, za katerega se poroča, na katerih
je mogoče izvesti plačilo preko navedene tržne poti. Podatek se prikaže ločeno na fizične lokacije in lokacije na
Internetu.
V rubriko plačila se vpiše število in vrednost plačil v
četrtletju, za katerega se poroča. Podatek se prikaže ločeno na transakcije izpeljane na fizičnih lokacijah in lokacijah na Internetu.
17. OBRAZEC SPI-B1: LASTNOSTI PLAČILNE KARTICE
Obvezniki poročanja so izdajatelji domačih ali licenčnih plačilnih kartic, izdanih v Sloveniji, izdajatelji predplačniških plačilnih kartic, ter pravne osebe, ki opravljajo poravnave plačil pri uporabi mednarodnih plačilnih kartic, ki so
izdane v tujini, v Sloveniji.
Obrazec se izpolni ob vsaki izdaji nove vrste plačilne
kartice in ob prvem pojavu transakcije z mednarodno plačilno kartico izdano v tujini, v Sloveniji, ter ob vsakokratni
spremembi kateregakoli podatka na obrazcu.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: kartica, izdajatelj, območje uporabe, dvig gotovine na bankomatih,
namenskost, imetnik in način poravnave.
V rubriko kartica se vpiše uradni naziv kartice, šifro
kartice dodeljeno s strani Banke Slovenije (če gre za novo
vrsto kartice se polje pusti prazno) in datum prve možne
izdaje ali uporabe v Sloveniji.
V rubriki izdajatelj se opredeli podatke o izdajatelju in
o morebitni licenčni pogodbi s tujim izdajateljem. Izbere se
ustrezno opredelitev: banka ali podjetje, domač izdajatelj
ali tuj izdajatelj ter v primeru domačega izdajatelja še domača kartica ali licenčna kartica.
V rubriki območje uporabe se opredeli območje uporabe plačilne kartice: Slovenija ali mednarodno. Če je plačilno kartico mogoče uporabljati poleg Slovenije še v vsaj
eni državi, se jo označi kot mednarodna.
V rubriki dvig gotovine na bankomatih se opredeli ali
je s kartico mogoče dvigovati gotovino na bankomatih v
Sloveniji.
V rubriki namenskost se opredeli ali je plačilna kartica
enonamenska ali večnamenska. Če je plačilno kartico mogoče uporabiti za plačilo le ene vrste blaga ali storitve, se
opredeli kot enonamenska.
V rubriki imetnik se opredeli ali je kartica namenjena
fizičnim osebam (osebna kartica) ali pravnim osebam
(poslovna kartica).
V rubriki način poravnave se opredeli tip plačilne kartice glede na način poravnave obveznosti pri opravljenih plačilih. Izbere se med naslednjimi tipi: debetna, kreditna,
odloženo plačilo, elektronski denar, kombinirana debetna in elektronski denar, predplačilo – enkratno in predplačilo – večkratno.
18. OBRAZEC SPI-B2: LOKACIJA BANČNIH AVTOMATOV V MREŽI
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež bankomatov.
Obveznik poročanja obravnava bankomate v mreži po
skupinah glede na to, kateri banki pripadajo. Za vsako od
teh skupin izpolni toliko obrazcev na kolikor različnih lokacijah (iz šifranta poštnih številk in krajev) se bankomati
nahajajo.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
matična številka banke, poštna številka in kraj in vrste
bankomatov.
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V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
Vpiše se matično številko banke (iz Poslovnega registra Slovenije), ki ji bankomati v mreži pripadajo.
Vpiše se poštno številko in kraj, v katerem se eden ali
več bankomatov nahaja.
V rubriko vrste bankomatov se vpiše število vseh bankomatov na opredeljeni lokaciji. Poleg omenjenega agregatnega podatka (bankomati – vsi) se za opredeljeno lokacijo
prikaže število bankomatov po skupinah glede na naslednje
njihove funkcije: dvig gotovine, depozitna enota, žiro prenos funkcija in nalaganje elektronskega denarja. Posamezen bankomat se lahko prišteva v več skupin. Funkcija
žiro prenos je v tem primeru definirana kot možnost prenosa sredstev iz računa uporabnika na račun prejemnika z
uporabo bankomatov (brez uporabe papirnih nalogov).
19. OBRAZEC SPI-B3: LOKACIJA POS TERMINALOV V MREŽI
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež POS terminalov.
Obveznik poročanja izpolni za vsako mrežo POS terminalov, ki jo upravlja, toliko obrazcev, na kolikor različnih
lokacijah (iz šifranta poštnih številk in krajev) se POS terminali nahajajo.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
šifra mreže, poštna številka in kraj in vrste POS terminalov.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
Vpiše se šifro mreže iz šifranta mrež POS terminalov.
Vpiše se poštno številko in kraj, v katerem se eden ali
več POS terminalov nahaja.
V rubriko vrste POS terminalov se vpiše število vseh
POS terminalov na opredeljeni lokaciji. Poleg agregatnega
podatka (POS – vsi) se za opredeljeno lokacijo prikaže
število POS terminalov po skupinah glede na naslednje njihove funkcije: EFTPOS – vsi, EFTPOS – elektronski denar
in POS – ostali.
Pod skupino EFTPOS – vsi se vpiše število vseh POS
terminalov na opredeljeni lokaciji, kjer se informacija o plačilu zajema elektronsko (EFTPOS), ter pod skupino EFTPOS – elektronski denar še ločen podatek o številu vseh
EFTPOS terminalov na opredeljeni lokaciji, ki omogočajo
poleg običajnih EFTPOS funkcij tudi plačevanje z elektronskim denarjem. EFTPOS terminale zajete v skupini EFTPOS
– elektronski denar se prišteva tudi v skupino EFTPOS –
vsi.
Pod skupino POS – ostali se vpiše število terminalov,
kjer se informacija o plačilu zajema ročno na papirnih vav-
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čerjih. Poročevalec vpiše samo število tistih terminalov, ki
se na določeni lokaciji uporabljajo, ker EFTPOS terminal ni
na voljo. Če se tak terminal uporablja le kot nadomestilo za
EFTPOS terminal v primeru težav pri delovanju slednjih, se
teh v tem obrazcu ne upošteva.
20. OBRAZEC SPI-B4: LOKACIJE TERMINALOV ZA
UPORABO KARTIČNE OBLIKE ELEKTRONSKEGA DENARJA
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež terminalov za
uporabo elektronskega denarja vezanega na uporabo predplačniških kartic z vgrajenim elektronskim čipom kot medijem za shranjevanje kupne moči (kartična oblika elektronskega denarja).
Obveznik poročanja izpolni toliko obrazcev, na kolikor
različnih lokacijah (iz šifranta poštnih številk in krajev) se
terminali nahajajo.
Obrazec vsebuje naslednje rubrike: datum poročila,
poštna številka in kraj in vrste terminalov.
V rubriko datum poročila se vpiše zadnji dan četrtletja, na katerega se poročilo nanaša.
Vpiše se poštno številko in kraj, na kateri se eden ali
več terminalov nahaja.
V rubriko vrste terminalov se vpiše število vseh terminalov za nalaganje ter plačila z elektronskim denarjem na
opredeljeni lokaciji. Za opredeljeno lokacijo se prikaže število terminalov po skupinah glede na naslednje njihove funkcije: nalaganje vrednosti in plačila. V prikazu se upošteva
tudi bankomate, ki omogočajo nalaganje elektronskega denarja (pod nalaganje vrednosti), ter EFTPOS terminale, ki
omogočajo plačevanje z elektronskim denarjem (pod plačila).
21. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati
navodilo za izpolnjevanje obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Ur. list RS, št. 76/95, 70/99 in 24/01).
Obvezniki poročanja predložijo poročila s podatki, ki
se nanašajo na obdobje do vključno 31. marca 2004, v
skladu z navodilom za izpolnjevanje obrazcev o uporabi
sodobnih plačilnih instrumentov (Ur. list RS, št. 76/95,
70/99 in 24/01).
22. To navodilo začne veljati 1. aprila 2004.
Ljubljana, dne 17. decembra 2003.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
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A1
x
A2
A3

x
x

x

A4
A5
A6

x
x

A7
A8
x

A9
x
A10

A11
B1

B2
B3
B4

x
x

x
x
x

izdane
plačila
blokirane
zlorabe
plačila
dvigi
kreditni prenosi - žiro prenosi
kreditni prenosi - nakupi
unovčeni lastni čeki
zavrnjeni lastni čeki
izdano
plačila
dvigi
uporabniki
plačila
izdane
izdane - vsaj 1x naložene
nalaganje
plačila
neporabljena vrednost
uporabniki
nalaganje
plačila
neporabljena vrednost
kreditni prenosi
debetni prenosi
pologi na bankomatih
prodajna mesta
plačila
kartica
izdajatelj
območje uporabe
dvig gotovine na bankomatih
namenskost
imetnik
način poravnave
vrste bankomatov
vrste POS terminalov
vrste terminalov

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

Šifra kartice:
Licenčne plačilne kartice:
1011 ACTIVA EC/MC OSEBNA
1012 ACTIVA EC/MC POSLOVNA
1021 AMERICAN EXPRESS OSEBNA
1022 AMERICAN EXPRESS POSLOVNA
1031 BANK AUSTRIA EC/MC OSEBNA
1032 BANK AUSTRIA EC/MC POSLOVNA
1041 DINERS CLUB INTERNATIONAL OSEBNA
1042 DINERS CLUB INTERNATIONAL POSLOVNA
1051 LB EC/MC OSEBNA
1052 LB EC/MC POSLOVNA
1061 PROBANKA EC/MC OSEBNA
1062 PROBANKA EC/MC POSLOVNA
1071 SKB EC/MC OSEBNA
1072 SKB EC/MC POSLOVNA
1091 ABANKA VIPA VISA OSEBNA
1092 ABANKA VIPA VISA POSLOVNA
1101 SKB VISA OSEBNA
1111 NLB VISA OSEBNA
1121 VIPA EC/MC OSEBNA
1122 VIPA EC/MC POSLOVNA
1131 HYPO EC/MC OSEBNA
1132 HYPO EC/MC POSLOVNA
1141 LB EC/MC POSOJILNA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

ŠIFRANTI

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

datum poročila

izbira ponujenih
opcij, opisno

vrednost

število

lokacija plačilnega
prometa

tip terminala za
elektronski denar

tip POS terminala

tip bankomata

debetni prenosi

kreditni prenosi

unovčenje čekov

uporabniki
bankomatov

lokacija transakcije

pravni status

status rezidenta

valuta

rubrika

država

poštna št., kraj

šifra potovalnega
čeka

mreža POS
terminalov

šifra kartice, sheme

banka, podjetje

obrazec

MATRIKA ZA UPORABO ŠIFRANTOV

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

1151 ABANKA VIPA VISA ELECTRON DEBETNA
OSEBNA
1161 ABANKA VIPA VISA ELECTRON KREDITNA
OSEBNA
1171 LON EC/MC OSEBNA
1181 VISA OSEBNA
1192 VISA POSLOVNA
1201 VISA ELECTRON DEBETNA (Banka Koper,
Banka Celje)
1211 BANK AUSTRIA VISA OSEBNA
1212 BANK AUSTRIA VISA POSLOVNA
1221 ACTIVA MAESTRO OSEBNA
1231 BA MAESTRO CIRRUS
1242 EUROSHELL CARD POSLOVNA
Domače bančne plačilne kartice:
2011 ACTIVA OSEBNA
2071 LB KARANTA POSOJILNA
2111 AGROCARD OSEBNA
2151 KARANTA OSEBNA
2171 PROBANKA KARANTA POSOJILNA
Domače podjetniške plačilne kartice:
3041 MAGNA OSEBNA
3042 MAGNA POSLOVNA
3062 EUROSHELL POSLOVNA
3092 OMV ISTRABENZ ROUTEX POSLOVNA
3111 DARS ELEKTRONSKA TABLICA OSEBNA
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Država:
SLO Slovenija
TUJ tujina

3112 DARS ELEKTRONSKA TABLICA POSLOVNA
3121 TELEFONSKA KARTICA, TELEKOM SLOVENIJE
(50 imp.)
3131 TELEFONSKA KARTICA, TELEKOM SLOVENIJE
(100 imp.)
3151 TELEFONSKA KARTICA, TELEKOM SLOVENIJE
(25 imp.)
3171 TELEFONSKA KARTICA, TELEKOM SLOVENIJE
(300 imp.)
3181 MERCATOR PIKA
3191 MOBI 1000
3201 MOBI 2500
3211 MOBI 5000
3221 MOBI 10000
3231 HALO 1000
3241 HALO 2500
3251 HALO 5000
3261 MAXI OSEBNA
3271 VEGA 1000
3281 VEGA 2500
3291 VEGA 5000
3301 DARS KARTICA
Tuje plačilne kartice:
4011 AMERICAN EXPRESS
4021 DINERS CLUB INTERNATIONAL
4031 EC/MC
4041 VISA
4052 DKV – DEUTSCHER KRAFTVERKEHR
4062 UTA – UNION TANK ECKSTEIN
4072 EUROSHELL CARD
4082 AIR ROUTING INTERNATIONAL
4092 MOBIL OIL AUSTRIA AG
4102 PAN DIESEL CARD
4112 AIR BP LIMITED
4122 KBG – KRAFTFAHRZEUG BEDARFS GESELLSCHAFT
4131 EUROCHEQUE CIRRUS
4142 MULTI SERVICE CORPORATION
4152 UNIVERSAL WEATHER AND AVIATION
4162 LOMO LORENZ MOHR
4171 MAESTRO
4181 VISA PLUS
4182 ROUTEX
4192 ARIS BALTIJA
4202 AVCARD
4212 INFORKOM BALT
4222 WORLD FUEL SERVICES
4232 CLUB AUTO NORDIC AB
4242 AUTOCARD CLUB AUTO NORDIC AB
Mreže POS terminalov:
AC mreža Activa
BK mreža Bankart
PE mreža Petrol
PL mreža Plasis
Potovalni čeki:
AX American Express
SB Swiss Bankers
TC Thomas Cook
VI Visa Traveller’s Cheque
Banke, podjetja:
Vir: Poslovni register Slovenije
(sedemmestna številčna koda)

Valuta:
Šifrant ISO 4217
(trimestna številčna koda)
Status rezidenta:
RZ rezident
NR nerezident
Pravni status:
FO fizične osebe in samostojni podjetniki
PO pravne osebe
Lokacija transakcije:
OP osebna predložitev, fizične lokacije
IN uporaba Interneta
Uporabniki bankomatov:
LR lastni rezidenti
LN lastni nerezidenti
DR drugi rezidenti
DN drugi nerezidenti
Unovčenje čekov:
IZ pri izdajatelju
DB pri drugi banki
Kreditni prenosi:
OP osebna predložitev – papirni nalogi
OS osebna predložitev – nalogi na pomnilniških medijih
TB telebanka
MO mobilni telefoni
TR trajni nalogi
DO direktne odobritve
Debetni prenosi:
DB direktne obremenitve
PN posebne nakaznice
DD ostali debetni prenosi
Tip bankomata:
VS vsi
DG dvig gotovine
DE depozitna enota
ZP žiro prenos
ED nalaganje elektronskega denarja
Tip POS terminalov:
VS vsi
EV EFTPOS vsi
EE EFTPOS elektronski denar
OS ostali
Tip terminala za uporabo elektronskega denarja:
ND nalaganje denarja
PL plačila
Lokacija plačilnega prometa:
SLO doma
TUJ s tujino
Poštne številke, kraji:
Objavlja Pošta Slovenije
(štirimestna številčna koda in ime kraja)
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5864.

Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnosti
pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za dejavnosti
pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije je na
podlagi 79. člena kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni list
RS, št. 44/98) in 79. člena poslovnika o delu komisije za
razlago kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in
predelave nekovinskih rudnin Slovenije, na seji 10. 12. 2003
soglasno sprejela

RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE
za dejavnosti pridobivanja in predelave
nekovinskih rudnin
Povračila stroškov prehrane med delom za delavce, ki
delajo v turnusu z delovnim časom 12 ur dnevno; 1. točka
65. člena kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in
predelave nekovinskih rudnin in drugi odstavek 4. točke
tarifne priloge h kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin (Uradni list RS, št.
44/98; v nadaljevanju: KPD-n).
1. KPD-n določa, da pripada delavcu povračilo stroškov
za prehrano med delom za dneve, ko je prisoten na delu.
2. Znesek povračila stroškov za prehrano je določen
na dan iz česar izhaja, da je torej enak ne glede na dolžino
dnevnega delovnega časa, se pravi ne glede na število ur
dnevne prisotnosti na delu s tem, da je potrebna minimalna
prisotnost najmanj 4 ure (izhaja iz določbe o upravičenosti
do povračila stroškov prehrane med delom delavcev, ki delajo najmanj s polovičnim delovnim časom).
3. KPD-n torej tega področja ne ureja specifično za
različne oblike delovnega časa, lahko pa to uredi delodajalec
v kolektivni pogodbi ali splošnem aktu pri delodajalcu. Pri tem
delodajalcu lahko kot opora služijo določbe 2. člena uredbe
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov,
ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
(Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95, 5/98 in
50/01), ki določa, da se v tej uredbi določena omejitev v
zvezi s povračilom stroškov prehrane med delom upošteva
tako, da se preračuna za 22 delovnih dni oziroma 176 delovnih ur, pri čemer izplačevalec upošteva število delovnih dni
oziroma ur rednega delovnega časa, opredeljenega z aktom
izplačevalca, v skladu za zakonom o delovnih razmerjih.
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RS, št. 44/98) in 79. člena poslovnika o delu komisije za
razlago kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in
predelave nekovinskih rudnin Slovenije, na seji 10. 12. 2003
soglasno sprejela

RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE
za dejavnosti pridobivanja in predelave
nekovinskih rudnin
Jubilejne nagrade – delovna doba pri zadnjem delodajalcu; 2. točka 64. člena in 82. člen kolektivne pogodbe za
dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin (v
nadaljevanju: KPD-n)
1. Po določbah veljavne KPD-n delavcu pripada jubilejna nagrada za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu in
sicer za 10, 20 in 30 let delovne dobe. Pogodba določa
tudi višino nagrade.
2. KPD-n izraza “delovna doba pri zadnjem delodajalcu” podrobneje ne opredeljuje, zato je ni možno interpretirati z omejitvami zgolj na neprekinjeno delovno dobo. Iz
podobnega tolmačenja določb Splošne kolektivne pogodbe
za gospodarstvo izhaja, da se za delovno dobo pri zadnjem
delodajalcu šteje neprekinjena in prekinjena delovna doba
pri zadnjem delodajalcu in njegovih pravnih prednikih ter pri
delodajalcih, ki so kapitalsko povezani z večinskim deležem, ne glede na to, ali je do prekinitve prišlo zato, ker je bil
delavec začasno brezposeln ali je imel status dijaka oziroma
študenta, ali je bil v delovnem razmerju pri drugih delodajalcih ali je do prekinitve prišlo iz drugih razlogov (Uradni list
RS, št. 98-4629/1999, uveljavljanje pravic na podlagi delovne dobe pri zadnjem delodajalcu).
3. KPD-n pa v prehodnih določbah (člen 82) tudi določa, da se v času veljavnosti te pogodbe jubilejna nagrada za
30 let delovne dobe izplača na osnovi dosežene skupne
delovne dobe. V istem členu je tudi omejitev, da lahko delavec za isti jubilej (torej za 10, 20 ali 30 let delovne dobe, ne
glede na osnovo) pri enem delodajalcu prejme samo eno
jubilejno nagrado.
4. Po določbah KPD-n delodajalec lahko v kolektivni
pogodbi ali splošnem aktu pri delodajalcu opredeli tudi nagrado za skupno delovno dobo in nagrado za jubileje družbe.
Predsednik
komisije za razlago kolektivne pogodbe
za dejavnosti pridobivanja
in predelave nekovinskih rudnin
mag. Martin Debelak l. r.

Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
Predsednik
komisije za razlago kolektivne pogodbe
za dejavnosti pridobivanj
in predelave nekovinskih rudnin
mag. Martin Debelak l. r.

5865.

Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnosti
pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za dejavnosti
pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije je na
podlagi 79. člena kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni list

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5866.

Odločba o dodelitvi licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje
oziroma posredovanje turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala
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ODLOČBE
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:
Št. odločbe

Datum izdaje
odločbe

Matična številka Vrsta in številka
licence

Ime pravne ali fizične osebe

10284/2

23. 9. 2003

1836579

TIAN – Tina Prislan, s.p. Kranj

10285/1

23. 9. 2003

5350238

10285/2

23. 9. 2003

5350238

10281/2

23. 9. 2003

1791699

10290/2

23. 9. 2003

5339561

10287/1

23. 9. 2003

5550262

10287/2

23. 9. 2003

5550262

10286/1

6. 10. 2003

1374664

10286/2

6. 10. 2003

1374664

10289/1

23. 9. 2003

1794221

10289/2

23. 9. 2003

1794221

10273/1

6. 10. 2003

5816971

10273/2

6. 10. 2003

5816971

10291

23. 9. 2003

1689835

10271

23. 9. 2003

1689835

10175/1

9. 10. 2003

5756670

10175/2

9. 10. 2003

5756670

10295/1

9. 10. 2003

5537074

10295/2

9. 10. 2003

5537074

10296/1

9. 10. 2003

5112013

10296/2

9. 10. 2003

5112013

10300/1 21. 10. 2003

5464226

10300/2 21. 10. 2003

5464226

10293/1

9. 10. 2003

1192914

10293/2

9. 10. 2003

1192914

10294/1

9. 10. 2003

5391407

10294/2

9. 10. 2003

5391407

10288/1

9. 10. 2003

5422086

10288/2

9. 10. 2003

5422086

agent
449
organiziranje
450
agent
451
agent
452
organiziranje
446
organiziranje
453
agent
454
organiziranje
456
agent
455
organiziranje
444
agent
445
organiziranje
457
agent
458
organiziranje
448
agent
447
organiziranje
459
agent
460
organiziranje
461
agent
462
organiziranje
463
agent
464
organiziranje
471
agent
472
organiziranje
465
agent
466
organiziranje
467
agent
468
organiziranje
469
agent
470

Jože Flucher s.p. –Agencija Dober Dan, Rogaška Slatina
Jože Flucher s.p. –Agencija Dober Dan, Rogaška Slatina
TA KAŽIPOT – Sigfrid V. Kecman s.p., Škofja Loka
A&B TURIZEM d.o.o., Ljubljana
TENTOURS d.o.o., Ljubljana
TENTOURS d.o.o., Ljubljana
MEGATOURS TA- Djuro Pajić s.p., Maribor
MEGATOURS TA- Djuro Pajić s.p., Maribor
Avtobusni prevozi in turistična agencija – Dejan Dvoršak s.p.,
Gornja Radgona
Avtobusni prevozi in turistična agencija – Dejan Dvoršak s.p.,
Gornja Radgona
HUBERTUS CLUB d.o.o., Ljubljana
HUBERTUS CLUB d.o.o., Ljubljana
ADRIATICA.NET d.o.o., Ljubljana
ADRIATICA.NET d.o.o., Ljubljana
MARCO POLO TA – Darko Lokar s.p., Ajdovščina
MARCO POLO TA – Darko Lokar s.p., Ajdovščina
TA OAZA – Nevenka Borak s.p., Ilirska Bistrica
TA OAZA – Nevenka Borak s.p., Ilirska Bistrica
TA GEA – Faganel Majda s.p., Šempeter pri Gorici
TA GEA – Faganel Majda s.p., Šempeter pri Gorici
GRADTUR d.o.o., Lj. – Šentvid
GRADTUR d.o.o., Lj. – Šentvid
TAROL d.o.o., Ajdovščina
TAROL d.o.o., Ajdovščina
STUDIO F.S. d.o.o., Nova Gorica
STUDIO F.S. d.o.o., Nova Gorica
PALMA d.o.o., Celje
PALMA d.o.o., Celje
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Št. 30
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
Ariana Grobelnik l. r.
Generalna sekretarka

5867.

Odločba o odvzemu licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

ODLOČBO
o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj
naslednjim pravnim osebam:
Št. odločbe

Matična številka

Datum izdaje
odločbe

10233/1

5953158

23. 9. 2003

10233/2

5953158

23. 9. 2003

10071/1

5053531

24. 9. 2003

10130/1

1550314

23. 10. 2003

10130/2

1550314

23. 10. 2003

10005/1

5522757

9. 10. 2003

Vrsta, številka in status Ime pravne ali fizične osebe
licence

organiziranje
370
odvzeta
agent
371
odvzeta
organizator
143
odvzeta
organiziranje
302
odvzeta
agent
303
odvzeta
organizator
8
odvzem

Avtobusni prevozi –
Feliks Dvoršak s.p., Rogaška Slatina
Avtobusni prevozi –
Feliks Dvoršak s.p., Rogaška Slatina
TA ROYAL – Dušan Kaluža s.p., Kočevska Reka
ENKA TRAVEL d.o.o., Maribor
ENKA TRAVEL d.o.o., Maribor
KOMPAS KRANJ d.d., Kranj

Št. 30
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
Ariana Grobelnik l. r.
Generalna sekretarka

5868.

Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (UL RS št.
13/99, 37/00 in 58/01) izdala
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ODLOČBE
o spremembah in dopolnitvah odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja
turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja
turističnih potovanj
naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:
Št. odločbe

Matična številka

Datum izdaje
odločbe

Vrsta in številka
licence

Preimenovanje pravne ali fizične osebe

10170/1

5670802

14. 9. 2003

5670802

14. 9. 2003

organiziranje
265
prodaja
266

iz: QUO VADIS AMB d.o.o., Ljubljana
v: QUO VADIS d.o.o., Ljubljana
iz: QUO VADIS AMB d.o.o., Ljubljana
v: QUO VADIS d.o.o., Ljubljana

10170/2

Št. 30
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
Ariana Grobelnik l. r.
Generalna sekretarka

OBČINE

AJDOVŠČINA
5869.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni
center Ajdovščina

Na podlagi 6. in 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni
list RS, št. 71/93, 28/00), 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02) in
v zvezi z določili zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96), je svet Občine Ajdovščina na seji dne 23. 12. 2003
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni
center Ajdovščina uvodna določba
1. člen
Javni zavod Gasilsko reševalni center Ajdovščina je
bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
Gasilsko reševalni center (Uradno glasilo, št. 11/93). Po
delitvi bivše Občine Ajdovščina na Občino Ajdovščina in
Občino Vipava v letu 1995, sta postali Občina Ajdovščina
in Občina Vipava soustanoviteljici tega javnega zavoda.
Občina Vipava se je s sklepom občinskega sveta z dne
18. 12. 2003, odpovedala soustanoviteljstvu v tem javnem
zavodu.

Javni zavod iz prejšnjega odstavka, katerega edini ustanovitelj ostaja Občina Ajdovščina, nadaljuje s svojo dejavnostjo v nespremenjeni statusni obliki.
Zaradi velikega števila sprememb in dopolnitev besedila odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni
center (Uradno glasilo, št. 11/93), se besedilo navedenega
odloka ne sprejme v obliki sprememb in dopolnitev njegovih
posameznih členov, ampak kot novo besedilo v celoti.
S tem odlokom se v javnem zavodu Gasilsko reševalni
center Ajdovščina uskladi ustanoviteljstvo zaradi izstopa Občine Vipava, uskladi in dopolni se dejavnost zavoda, uredi
se sestavo in način imenovanja oziroma volitev organov zavoda, določi se sredstva za delo, pravice, obveznosti in
odgovornosti zavoda v pravnem prometu, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter splošne akte zavoda.
I. SPLOŠNA DOLOČBA
2. člen
S tem odlokom se ustanavlja javni zavod Gasilsko reševalni center Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje obvezne lokalne javne službe gasilstva na območju Občine Ajdovščina.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Gasilsko reševalni center Ajdovščina.
Sedež zavoda je: Tovarniška 3h, Ajdovščina.
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III. USTANOVITELJ
4. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje svet Občine Ajdovščina.
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8. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnika delavcev v
svet zavoda s sklepom, najkasneje v 60 dneh pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo, in imenovana
volilna komisija. Volilna komisija ima tri člane, člani volilne
komisije so lahko tudi osebe, ki v zavodu niso zaposlene.

IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja obvezno lokalno javno službo gasilstva
na območju Občine Ajdovščina in druge dejavnosti, ki so
povezane z njegovo osnovno dejavnostjo.
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji je:
E 41.00 – Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
G 51.90 – Druga trgovina na debelo
G 52.48 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
I 60.24 – Cestni tovorni promet
I 63.1 – Prekladanje, skladiščenje
I 63.21 – Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu
K 70.20 – Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 74.204 – Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.30 – Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.70 – Čiščenje objektov in opreme
L 75.24 – Javna varnost, zakonitost in red
L 75.25 – Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
M 80.422 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
O 90.03 – Čiščenje okolja in druge dejavnosti javne
higiene
Zavod lahko opravlja dejavnost iz tega člena tudi na
območjih drugih občin, če ima o tem v soglasju z ustanoviteljem sklenjene ustrezne pogodbe, v katerih so opredeljene pravice in obveznosti zavoda in zagotovljeno financiranje
izvajanja dogovorjenih nalog.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Svet zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje pet članov:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje svet Občine Ajdovščina,
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci
zavoda na neposrednih in tajnih volitvah,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti, ki ga imenuje svet Občine Ajdovščina.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem
konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko člani sveta ponovno izvoljeni, vendar največ še za eno mandatno
obdobje.

9. člen
Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
10. člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu
priimkov in navodilo, da se lahko glasuje za največ enega
kandidata. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot
polovica delavcev zavoda.
Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi največje število glasov.
Če dva kandidata dobita enako število glasov, je izvoljen
tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga
objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
11. člen
Prvo sejo sveta zavoda skliče dosedanji predsednik
sveta najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta in vodi sejo do izvolitve predsednika
sveta.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta, sklicuje in vodi seje sveta in
opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta. Predsednik sveta zavoda skliče sejo sveta na lastno pobudo, ali
če to zahteva ustanovitelj. Če predsednik sveta ne skliče
seje sveta v osmih dneh po prejemu zahteve ustanovitelja,
lahko ustanovitelj skliče sejo v nadaljnjih osmih dneh sam ali
preko svojih predstavnikov v svetu zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta zavoda opravlja naloge
iz prejšnjega odstavka njegov namestnik, ki ga izvoli svet na
prvi seji izmed svojih članov.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
12. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja, v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema programe razvoja zavoda, letne delovne
načrte in spremlja njihovo uresničevanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun
zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve za predstavnika delavcev za člana
sveta zavoda,
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– opravlja druge zadeve, določene z zakonom, s tem
odlokom ali s statutom zavoda.

Uradni list Republike Slovenije
direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed
prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.

Direktor zavoda
Strokovni svet
13. člen
Direktor zavoda je poslovodni organ in strokovni vodja
zavoda.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za strokovnost
in zakonitost dela.
Direktor zastopa zavod neomejeno, z izjemo omejitev,
določenih z zakonom in tem odlokom.
Direktor opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja letni delovni načrt in odgovarja za njegovo
izvedbo,
– oblikuje predloge novih programov,
– vodi delo strokovnega sveta,
– skrbi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
delavcev,
– določa sistemizacijo delovnih mest in odloča o sklepanju delovnih razmerij, o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Natančneje so naloge direktorja določene s statutom
zavoda.
14. člen
Direktor mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. končana VII. stopnja izobrazbe tehnične, družboslovne, ali druge ustrezne smeri,
2. najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
3. izpit iz varstva pred požarom
ali
1. končana VI. stopnja izobrazbe tehnične, družboslovne, ali druge ustrezne smeri,
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
3. izpit iz varstva pred požarom.
V primeru, da kandidat nima opravljenega izpita iz varstva pred požarom, ga mora opraviti v roku enega leta po
sklenitvi delovnega razmerja.
15. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi
javnega razpisa, s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno
imenovan. Po imenovanju na svetu zavoda, začne teči mandat direktorja naslednji dan po preteku prejšnjega mandata,
če je bilo soglasje ustanovitelja dano pred pretekom mandata. Če je bilo soglasje ustanovitelja dano po preteku mandata, začne teči mandat direktorja z dnem, ko da ustanovitelj
soglasje k njegovemu imenovanju.
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, v primerih, določenih z zakonom. Postopek razrešitve podrobneje ureja statut zavoda.
16. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, če se nihče
ni prijavil na razpis oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti

17. člen
Strokovni svet je strokovni posvetovalni organ zavoda,
ki ga sklicuje direktor. Sestavljajo ga direktor in člani, ki jih
imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda. Sestavo, način oblikovanja, njegove naloge in trajanje mandata
članov, se natančneje določi v statutu zavoda, v skladu z
zakonom in tem odlokom.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
18. člen
Zavod upravlja s sredstvi in premoženjem, s katerim je
zavod razpolagal pred izstopom Občine Vipava kot njegove
ustanoviteljice.
To premoženje je last ustanovitelja in služi zavodu za
opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen. Zavod s
premoženjem upravlja kot dober gospodar, v soglasju z ustanoviteljem.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Morebitno premoženje, za katero se ugotovi, da med
ustanoviteljem in Občino Vipava po že opravljeni razdelitvi
skupnega premoženja bivše skupne občine še ni bilo razdeljeno, in Občini Vipava še ni bilo poplačano v okviru delovanja skupnega zavoda ali na kakršen koli drugačen način, se
naknadno razdeli skladno s pravili in usmeritvami, ki veljajo
za izvedbo delitvenih bilanc bivših skupnih občin.
19. člen
Sredstva za delo zavoda so poleg premoženja iz prejšnjega člena še:
– sredstva ustanovitelja,
– plačila od prodaje blaga in storitev,
– drugi viri, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Z odlokom o proračunu in letno pogodbo o financiranju določi ustanovitelj višino sredstev za sofinanciranje dejavnosti zavoda, na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
20. člen
Presežke prihodkov nad odhodki zavod uporablja le za
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda, v soglasju z
ustanoviteljem.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu
samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem
imenu in za svoj račun, v okviru dejavnosti, za katero je
ustanovljen.
Promet z nepremičninami zavod lahko opravlja le s
soglasjem ustanovitelja.
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Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
22. člen
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti javnega zavoda omejeno subsidiarno, do višine sredstev, ki jih javnemu
zavodu za tekoče leto zagotavlja za njegovo delo iz občinskega proračuna.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije za sofinanciranje, krije ustanovitelj.
Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev iz prejšnjega odstavka le, če zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je
primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in
po sprejetem letnem programu financira ustanovitelj. Pri
tem mora zavod dokazati tudi, da je ravnal gospodarno in v
skladu s sprejetimi programi.
Ustanovitelj bo zavodu zagotavljal sredstva iz proračuna z letno pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega
letnega programa in finančnega načrta.
23. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu,
– daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– daje soglasje k spremembi imena in sedeža zavoda,
– imenuje predstavnike ustanovitelja in predstavnike
zainteresirane javnosti v svet zavoda,
– zagotavlja sredstva za delo in razvoj zavoda v okviru
dogovorjenih programov,
– spremlja in usklajuje dejavnost zavoda s programi in
finančnimi načrti občine,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– sprejema občinski program in načrt varstva pred požarom,
– daje soglasje k razpolaganju s premoženjem,
– ima druge pravice in obveznosti, določene z zakoni,
drugimi predpisi in tem odlokom.
24. člen
Zavod je dolžan predložiti ustanovitelju najkasneje do
15. novembra tekočega leta za naslednje leto naslednje
akte: program dela, finančni načrt ter letni program investicij
in upravljanja s premoženjem.
Zavod je dolžan predložiti ustanovitelju poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje dejavnosti z zaključnim računom za preteklo leto, do 28. februarja tekočega leta.
Zavod pripravi enkrat letno vsebinsko poročilo o izvajanju dejavnosti.
Zavod je dolžan dajati ustanovitelju tudi druge podatke
o izvajanju dejavnosti, potrebne za spremljanje poslovanja
in podatke za statistične namene.
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IX. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA
25. člen
Zavod ima statut. S statutom zavod ureja zlasti: organizacijo dejavnosti in poslovanja, določa sestavo, način imenovanja, mandat in naloge organov zavoda, pooblastila za
zastopanje in druge zadeve, pomembne za organizacijo in
delovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Statut in splošne
akte sprejme svet zavoda, razen tistih, ki so po zakonu in
statutu v pristojnosti direktorja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira v
roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka. Za izvedbo
volitev za predstavnika delavcev zavoda v tem svetu, ne
veljajo roki iz tega odloka, ampak ustrezno krajši roki. Do
konstituiranja novega sveta opravlja naloge sveta dosedanji
svet zavoda. Njegov predsednik skliče sejo sveta takoj po
uveljavitvi tega odloka in razpiše volitve predstavnika delavcev v svet zavoda, skladno z drugim odstavkom 8. člena
tega odloka ter določi roke za izvedbo volilnih opravil. Svet
zavoda na konstitutivni seji, ki jo skliče dosedanji predsednik sveta, sprejme sklep o izvedbi javnega razpisa za direktorja zavoda. Z dnem konstituiranja novega sveta zavoda,
preneha mandat sedanjemu svetu zavoda.
Do imenovanja strokovnega sveta v skladu s tem odlokom in statutom zavoda, opravlja naloge tega organa dosedanji strokovni svet zavoda.
27. člen
Sedanji vršilec dolžnosti direktorja opravlja naloge direktorja do poteka obdobja njegovega imenovanja. Vršilec
dolžnosti je dolžan v tem obdobju poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu in tem odloku, opraviti vse potrebno, da
se registrira sprememba ustanoviteljev, uskladi organizacija
dela, sprejme statut, izvede javni razpis za imenovanje direktorja ter oblikujejo in imenujejo organi v skladu s tem
odlokom.
28. člen
Do sprejema statuta zavoda in drugih splošnih aktov v
skladu s tem odlokom, velja statut in drugi splošni akti zavoda, ki so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil,
ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center (Uradno glasilo, št. 11/93).
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 026-3/2003
Ajdovščina, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
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Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 56., 60. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 18/84, 32/85, 33/86),
22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/97 in 56/98), 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 34/99), 1. člena dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za odmero tega nadomestila (Uradni list RS, št. 19/86), 3. in 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 36/83,
42/85 in 47/87) ter 218. člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Črna na
Koroškem na 5. izredni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Črna na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Črna na Koroškem se za uporabo stavbnega
zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. A območje

–

I. območje
II. območje

–
–

III. območje

–

IV. območje

–

I.O. C. območje –

centralni del naselja Črna na Koroškem
del naselja Črna na Koroškem
del naselja Črna na Koroškem, del
naselja Pristava, Lampreče, del naselja Žerjav
del naselja Črna na Koroškem, del
naselja Koprivna, del naselja Podpeca, del naselja Žerjav, del naselja
Pristava, del naselja Javorje, Jazbina, Ludranski Vrh
vsa ostala območja stavbnih zemljišč v občini in zemljišča, ki bodo z
urbanističnimi akti določena kot
stavbna zemljišča
obstoječe in predvidene industrijske
in obrtne cone

Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge Območje stavbnih zemljišč v Občini Črna na Koroškem. Meje
posameznih naselij so vrisane v PKN – 5.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
3. člen
Nadomestilo se plačuje za:
1. Zazidano stavbno zemljišče:
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajeni-
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mi stavbami in gradbenimi inžinirskimi objekti, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo
z gradnjo stavb in gradbenih inžinirskih objektov, ki niso
objekti javne infrastrukture.
Osnova za izračun nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje in se
uporablja za stanovanjske, počitniške in poslovne namene.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se šteje:
A) pri stanovanjskih in počitniških prostorih čista tlorisna površina vseh prostorov: sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugi zaprti prostori
(kleti, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineti ipd.), ki so
funkcionalno povezani ter čista tlorisna površina garaž.
B) pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.) ter parkirišča in dvorišča, v
katero spadajo utrjene površine (asfalt, tlakovci, beton).
Poleg zgoraj navedenih površin se štejejo za določitev
nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– kamnolomi, peskokopi in glinokopi,
– površine namenjene delavnicam na prostem, garaže,
– letni vrtovi, kioski,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti, igrišča,
– telekomunikacijske centrale,
– površine za obratovanje bencinskih servisov,
– druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
Od površin pod A se nadomestilo plačuje od dneva
vselitve v stanovanjski objekt oziroma od dneva pričetka
uporabe počitniškega objekta.
Od površin pod B se nadomestilo plačuje od dneva
pričetka poslovanja v poslovnih prostorih.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, 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.
Za preostanek površine zemljiške parcele, kot je opredeljena v prejšnjem odstavku tega člena, se nadomestilo za
uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča odmeri samo v
primeru, če je površina zazidljive parcele najmanj 600 m2 in
je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da jo je mogoče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo, na kateri
je mogoče graditi stanovanjske oziroma poslovne stavbe.
Šteje se, da ima že določeno gradbeno parcelo vsaka
stavba, ki je bila zgrajena v skladu z zakonom o graditvi objektov in zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Za nezazidana stavbna zemljišča 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 ter da je na njih dopustna gradnja gradbenih
inžinirskih 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.
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Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča znotraj ureditvenih območij, ki so opredeljena v 2. členu tega odloka.
4. člen
Glede na namen uporabe se stavbna zemljišča delijo v
5 skupin:
1. skupina za stanovanjske namene, kamor prištevamo
stanovanja in stanovanjske hiše, garaže za osebne avtomobile v objektu ali izven njega;
2. skupina za počitniške namene;
3. skupina za poslovne, proizvodne in skladiščne namene, kamor prištevamo vse poslovne prostore proizvodnih
in storitvenih dejavnosti s skladišči, parkirne prostore, prometne površine, energetske objekte ter garaže za vozila, s
katerimi se izvaja poslovna dejavnost;
4. skupina za družbene in neprofitne dejavnosti, kamor štejemo šole, vrtce, zdravstvene ustanove (javne in
privatne), prostore za kulturo, telesnokulturno in društveno
dejavnost, politične stranke ter državne organe in institucije;
5. skupina nepozidanih stavbnih zemljišč.
5. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi
tako, da se pomnožijo elementi, površina, število točk po
merilih iz tega odloka in vrednost točke, ki jo vsako leto
določi občinski svet do 31. 12. in velja od 1. 1. naslednjega
leta.
Sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, so prihodek proračuna Občine Črna na Koroškem in se namensko uporabljajo za pripravo in opremljanje
stavbnih zemljišč ter za investicije in vzdrževanje komunalne
infrastrukture na območju vseh naselij v občini.

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
6. člen
Nadomestilo se ne odmerja:
– za stavbna zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe
ljudske obrambe,
– 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 stavbna zemljišča, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost in bivanje ter za sakralne
objekte,
– za nezazidana stavbna zemljišča namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave,
– za stavbna zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe
Rdečega križa, Karitasa in drugih humanitarnih organizacij,
ki imajo sedež na območju občine,
– za stavbna zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe dejavnosti društev, ki so financirana iz občinskega proračuna,
– za zemljišča, ki so s prostorsko izvedbenimi akti predvidena za gradnjo, dokler jih kmetje uporabljajo za kmetijsko
dejavnost,
– za zemljišča, ki se po dejanski funkciji uporabljajo
kot gospodarska javna infrastruktura,
– za stavbna zemljišča in funkcionalne enote, ki se
uporabljajo za kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu
(gospodarska poslopja, hlevi, strojne lope...), razen za površine, namenjene za opravljanje dopolnilne dejavnosti in za
stanovanjski namen, če stavbno zemljišče leži v ureditvenem območju.
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7. člen
Plačevanja nadomestila so oproščeni občani:
– ki prejemajo denarni dodatek ali denarno pomoč,
kot edini vir preživljanja, pri čemer se upoštevajo merila in
pogoji, ki jih določa zakon o socialnem varstvu,
– ki so kupili novo stanovanje, kot posamezen del stavbe ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko
hišo, če so v ceni ali neposredno plačali stroške za urejanje
stavbnega zemljišča. Oprostitev lahko traja največ 5 let in se
uvede na zahtevo občana,
– v drugih opravičenih primerih, ko bi plačevanje nadomestila ogrožalo preživljanje zavezanca ter njegove družine (elementarne nesreče, požari ipd.).
Pisno zahtevo za oprostitev plačila, skupaj z dokazili o
dejanskem stanju in uradnimi dokumenti, lahko zavezanec
vloži najkasneje do 31. 1. za tekoče leto na Občino Črna na
Koroškem.
O oprostitvi plačila nadomestila odloči Občinska uprava občine Črna na Koroškem.
V. MERILA ZA DOLOČITEV ŠTEVILA TOČK
8. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. lega in namembnost,
2. stopnja komunalne opremljenosti,
3. vrsta dejavnosti.
9. člen
Točke glede na lego in namembnost zemljišča:
Lega
zemljišča

Stanovanjski
namen

Počitniški Poslovni
namen namen

Družbene
dejavnosti

Nepozidana
stavbna zemlj.

I. A) območje
40
300
300
100
70
I. območje
40
250
250
75
65
II. območje
30
200
200
50
40
III. območje
20
100
100
50
40
IV. območje
10
40
50
30
I.O.C. območje
10
100
30
Nepokrita skladišča, parkirni prostori gospodarskih
subjektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, delavnice na prostem, teniška igrišča, odprti bazeni, so po tem odloku poslovne površine in se jih
točkuje po vrsti dejavnosti, kot določa 11. člen tega odloka.
Za navedene površine se plačuje 30% skupne vrednosti
točk iz 9., 10. in 11. člena odloka.
10. člen
Merilo stopnje komunalne opremljenosti pomeni dejansko opremljenost s komunalnimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe, oziroma možnost priključitve
na te objekte in naprave.
Za objekte in naprave individualne rabe (IKR) štejemo:
I. kategorija: vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon;
II. kategorija: vodovod, kanalizacija, elektrika;
III. kategorija: vodovod, elektrika.
Za objekte in naprave kolektivne rabe (KKR) štejemo:
I. kategorija: ceste, parkingi, javna razsvetljava, odvodnjavanje;
II. kategorija: ceste, javna razsvetljava, odvodnjavanje;
III. kategorija: ceste, odvodnjavanje.
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost:
– priključka na javno cestno, vodovodno, kanalizacijsko, električno, telefonsko in kabelsko televizijo, če je omrežje na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje
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stavbnega zemljišča največ 60 m in obstaja tudi dejanska
možnost priključitve,
– uporaba javne razsvetljave, parkirišč, pločnikov, če
je objekt oddaljen od meje stavbnega zemljišča največ 60 m.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne (IKR) in kolektivne (KKR) rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Kategorija

I.
II.
III.

Točke-IKR

Točke-KKR

30
25
20

30
25
20

V primeru nekompletne opremljenosti se upošteva nižja kategorija oziroma kategorija z ustreznimi elementi.
11. člen
Glede na vrsto dejavnosti se upošteva naslednje število točk:
Dejavnost

Točke

– finančno posredništvo, pošta in telekomunikacije,
oskrba z električno energijo, trgovina na drobno
z motornimi gorivi, in druge poslovne dejavnosti
600
– proizvodnja in prodaja farmacevtskih preparatov,
zdravil in medicinskih pripomočkov
300
– gradbeništvo
300
– prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil
ter prodaja rezervnih delov za motorna vozila
300
– gostinstvo, trgovina
200
– rudarstvo
200
– osebne storitve, promet, založniške in tiskarske
storitve
200
– kmetijstvo, gozdarstvo, obdelava in predelava lesa 200
– proizvodnja kovinskih izdelkov, strojev in naprav,
električne in optične opreme, električnih strojev
in naprav, reciklaža kovinskih in nekovinskih ostankov
in odpadkov, proizvodnja izdelkov iz gume
in plastičnih mas
200
– deficitarne obrtne dejavnosti na območju občine
(mizarstvo, čevljarstvo, urarstvo, rezbarstvo)
100
– javna uprava, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo
in socialno varstvo
100

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to, ali je stavbno zemljišče v uporabi ali
ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja
namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
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 določila zakona o davčnem postopku.
13. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni Občini Črna na Koroškem posredovati vse potrebne pravilne in resnične podatke za izračun nadomestila in sodelovati pri nastavitvi evidence.
Zavezanci morajo prijaviti Občini Črna na Koroškem
tudi vse spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča
oziroma vse spremembe, ki bi utegnile vplivati na višino
nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastali spremembi, upoštevajo pa se pri prvi novi odmeri.
Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov
tega člena opravlja strokovna služba Občine Črna na Koroškem.
V primeru, da zavezanci ne prijavijo podatkov za odmero nadomestila, se jim odmeri nadomestilo na podlagi razpoložljivih evidenc in predhodnih ugotovitvenih postopkov.
Če občinska uprava ugotovi, da je podan razlog za
izračun nadomestila, za katerega pa ni dobila prijave, prične
postopek po uradni dolžnosti.

VII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne
prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (13. člen odloka), se kaznuje z denarno kaznijo od 200.000 do
1,000.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se
kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

Število točk po merilih iz členov 9, 10, in 11 se sešteva.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
VI. POSTOPEK ZA ODMERO IN PLAČILO
NADOMESTILA

12. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela
stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja ali poslovnega prostora). V primeru neplačila
nadomestila vodi izterjavo pristojni davčni organ oziroma
pristojno sodišče. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu na podlagi podatkov Občine Črna na Koroškem pristojni davčni organ do 30. 3. za tekoče leto in se plačujejo v
dveh polletnih obrokih.
Če letno nadomestilo presega 50.000 SIT, se plačuje
v mesečnih obrokih in če nadomestilo za tekoče leto še ni
bilo odmerjeno, ga zavezanci plačujejo na podlagi odločbe
iz preteklega leta.

15. člen
Osnova za nastavitev evidence za nadomestilo po tem
odloku so obstoječe evidence, s katerimi razpolaga občinska uprava, davčni organ in uradne državne evidence.
Kjer obstoječih podatkov ni, jih pridobi občinska uprava tako, da pozove zavezance, da potrebne podatke pisno
sporočijo.
Občinska uprava lahko zahteva, ko obstaja utemeljen
sum, da so sporočeni podatki nepravilni, da zavezanec dokaže pravilnost podatkov.
16. člen
Ko se začne uporabljati ta odlok, preneha veljati odlok
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Črna na Koroškem, z dne 17. 6. 2000 (Uradni list RS, št.
54/00) in spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
z dne 28. 10. 2000 (Uradni list RS, št. 94/00).

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 420-08-01/03
Črna na Koroškem, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab, inž. l. r.
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ugotovil,

da je mandat svetnika prešel na naslednjega kandidata
na listi Združene liste socialnih kandidatov, vložene dne
15. 10. 2002.
To je Karel Markovič, rojen 23. 5. 1941, univerzitetni
diplomirani inženir arhitekture, državljan Republike Slovenije, stanujoč Cente 119, Črna na Koroškem.
Kandidat je dne 15. 12. 2003 podpisal izjavo, da sprejema kandidaturo za preostanek mandata.
Št. 006-11-01/03
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2003.

5871.

Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča na
območju Občine Črna na Koroškem v letu 2004

Na podlagi 53. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), odl. US RS in 16. člena statuta
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01
in 75/03) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 5.
izredni seji dne 17. 12. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
I
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na
Koroškem v letu 2004 znaša 0,0718 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in preneha veljati sklep objavljen v Uradnem
listu RS, št. 21/03.
Št. 420-08-02/03
Črna na Koroškem, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab, inž. l. r.

5872.

Ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine
Črna na Koroškem o prenehanju mandata
svetniku iz Združene liste socialnih demokratov

Občinski svet občine Črna na Koroškem je v skladu s
37.a členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) in 22. členom statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99, 40/01 in 75/03) sprejel

ugotovitveni sklep,
da je z dne 2. 12. 2003 prenehal mandat svetniku
Francu Staknetu, rojenemu 25. 3. 1925 iz Združene liste
socialnih demokratov.
Občinski svet je na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) dne 17. 12. 2003

Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab, inž. l. r.

ČRNOMELJ
5873.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik,
Kanižarica in Blatnik

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter v
povezavi s 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine
Črnomelj na 10. redni seji dne 16. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik,
Kanižarica in Blatnik
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL,
št. 14/90 in Uradni list RS, št. 57/98 in 69/00 – v nadaljnjem besedilu: odlok), nastale zaradi uskladitve z odlokom
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986
do 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje
od leta 1986 do 1990 – dopolnjene 2002/3 (Uradni list
RS, št. 119/03) ter ob upoštevanju strokovnih podlag za
spremembe in dopolnitve le-teh (izdelovalec Acer Novo mesto, d.o.o., februar 2003).
2. člen
Glede na določbe zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) se v odloku uporabljeni
pojem “poseg v prostor” nadomesti s pojmom “gradnje ter
druge ureditve”.
3. člen
V 2. členu odloka se besedilo:
– druge alinee nadomesti z naslednjim besedilom:
“– grafične prikaze, ki določajo razmejitve ter merila in
pogoje za gradnje ter druge ureditve na digitalnih katastrskih načrtih v merilu 1:5000;”
– dopolni v novih alineah:
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“– naravovarstvene smernice, ki jih je izdelal Zavod RS
za varstvo narave, OE Novo mesto v novembru 2002,
– strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, ki jih
je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto v septembru 2002,
– pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij,
– seznam obveznih dejavnosti na območju občinskega
lokacijskega načrta mestno jedro (v nadaljevanju “OLN”.
4. člen
V 3. členu odloka se v peti alinei črta besedilo: “in
funkcionalnih zemljišč”.
Besedilo osme alinee nadomesti z novim besedilom:
“usmeritve in pogoje za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine”.
5. člen
Spremeni se meja ureditvenega območja Črnomlja in
naselij Kanižarica, Svibnik in Blatnik ter naslednjih območij
urejanja, določenih v 4. členu odloka in v grafični prilogi,
izdelani na katastrskem načrtu v M 1: 2500 in 1: 5000
tako, da vključuje s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov občine povečana območja za
gradnje in druge ureditve. Povečana območja so prikazana
v kartografskem delu k odloku, izdelanem na digitalnem
katastrskem načrtu v M 1: 5000; ta območja so:
– S 2/9 – Čardak – družinska gradnja,
– S 5/5 – Pod gozdom,
– P 5/7 – IMV Zora,
– Sk 7/1 – Zadružna cesta,
– S 8/6 – Drage,
– S 9/1 – Grajska cesta,
– Cd 9/4 – Šolski center,
– S 9/5 – Rdeči hrib,
– T 10/1 – Vojna vas,
– S 12/2 – Kočevje,
– Cm 12/4 – bencinski servis,
– S 12/5 – Kočevje (nasproti Belsada),
– S 13/1 – Kanižarica,
– S 14 – Blatnik,
– P, Cm, Cd, S 15 – Majer.
Zmanjšana območja:
– S 14 – Blatnik,
– T 10/2 – Pokopališče.
Ukinjena območja:
– P 6/6 – Obrtna cona.
6. člen
V 4. členu se besedilo nadomesti v naslednjih točkah:
– v 2. točki tretja alinea: “novi center (ZN)” z besedilom: “Starihov hrib”,
– v 3. točki: “Belt, Gorenje” z besedilom: “Belt, Danfoss” in druga alinea: “Gorenje” z besedilom “Danfoss”,
– v 7. točki osma alinea: “Cm 7/8 – Dom JLA” z besedilom: “Sm 7/8 – Pri Badovincu”,
– v 8. točki prva alinea: “Klavnica” z besedilom: “Poslovna cona EVI”.
V 6. točki se črta peta alinea.
Doda se nova točka z besedilom:
“15. Prostorska celota 15 – Majer”
ter ena alinea z besedilom:
“ – P, Cm, Cd, S 15 – Majer.”.
7. člen
V 5. členu odloka se črta besedilo tretje alinee. Doda
se novi alinei: – “P 3/2 ZN Danfoss,
– S2/10 ZN Štorov hrib.”

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
V 10. členu odloka se pod naslov “Oblikovanje posegov” doda nova oznaka: “c – športna igrišča, zelenice.”.
9. člen
V 11. členu odloka se doda nov odstavek:
“V območjih za poselitev niso dopustni naslednji posegi:
– v vseh območjih, razen na območju OLN mestno
jedro, niso dovoljene dejavnosti, ki so na seznamu najbolj
primernih dejavnosti v mestnem jedru Črnomlja.”
10. člen
V 14. členu odloka se v prvi alinei doda naslednje
besedilo: “…gradnja stanovanjskih objektov, dozidave in
nadzidave objektov.”.
11. člen
V 15. členu odloka se v prvi alinei doda naslednje
besedilo: “… gradnja stanovanjskih objektov, dozidave in
nadzidave objektov” ter črta besedilo prve alinee drugega
odstavka.
12. člen
V 28. členu se črta besedilo: “Na območju Majerja je
do sprejetja prostorskega izvedbenega akta dopustno vzdrževati, adaptirati in rekonstruirati obstoječe objekte tako, da
se velikost bistveno ne spreminja. Dopustna je dograditev
objektov za potrebe mestnih in družbenih dejavnosti.”
Doda se nov odstavek:
“V območjih za poselitev niso dopustni naslednji posegi:
– v vseh območjih, razen na območju OLN mestno
jedro, niso dovoljene dejavnosti, ki so na seznamu obveznih
dejavnosti v mestnem jedru Črnomlja do zapolnitve ustreznih lokacij.”
13. člen
V 29. členu se črtata besedi “varstva naravne” in se
nadomestita z besedilom “ohranjanja narave”.
14. člen
V 31. členu odloka se na koncu besedila doda nov
odstavek, ki glasi:
“Presoje tovrstnih odstopanj pripravi občinski urbanist
kot pisno stališče, ki je priloga k lokacijski informaciji.”.
15. člen
V 33. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Gradnja pomožnih objektov med javno potjo in gradbeno linijo oziroma glavnim objektom na parceli ni dovoljena. Pomožni objekti morajo po naklonu, strešni kritini in
orientaciji slemena povzemati značilnosti osnovnega objekta. Dopustna je izvedba ravnih streh pomožnih objektov s
skladno s presojo občinskega urbanista.”
16. člen
V naslovu tretjega poglavja se črta besedilo: “… in
funkcionalnih zemljišč”.
V 39. členu odloka se v prvem stavku črta besedilo:
“… in funkcionalnega zemljišča”.
V 40. členu odloka se črta prvi odstavek, v prvem
stavku drugega odstavka pa naslednje besedilo: “… in funkcionalnega zemljišča”.
41. člen se v celoti črta.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
Besedilo 44. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Za gradnjo v območju varovalnih pasov državnih in
občinskih cest je potrebno pridobiti soglasje upravljavca
ceste.
Glede na kategorijo državnih cest na območju Občine
Črnomelj je pri gradnji objektov potrebno, skladno z določbo 47. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 19/97),
upoštevati 15 m varovalni pas regionalnih cest, merjeno od
zunanjega roba cestnega sveta ter 5 m varovalni pas pri
državnih kolesarskih poteh.
Glede na kategorijo ceste so širine varovalnih pasov,
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta na obe strani po
odloku o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list
RS, št. 60/01):
– LC lokalne ceste 8 m,
– LZ zbirne mestne ceste 10 m,
– LK mestne ceste 8 m,
– JP javne poti 6 m,
– KJ javna pot za kolesarje 3 m.”
18. člen
Naslov 6. poglavja se nadomesti z naslednjim besedilom: “USMERITVE IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE
IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE”.
19. člen
Besedilo 50. člena odloka se nadomesti z naslednjim
besedilom: “Za vse posege v prostor, ki bi lahko ogrozili
biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in zavarovana območja podana v Naravovarstvenih smernicah (Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, november 2002), je po 104. in
105. členu zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
22/03 – prečiščeno besedilo) potrebno pridobiti pozitivno
mnenje Zavoda RS za varstvo narave, dovoljenje za poseg v
naravo, oziroma naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje, ki ju izda MOPE, na območju kulturne dediščine pa
kulturnovarstvene pogoje oziroma mnenje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.”.
20. člen
V 51. členu odloka se na koncu besedila doda nov
odstavek, ki se glasi:
“V smislu uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) se v II. stopnjo
varstva pred hrupom uvrščajo območja namenske rabe S,
Cd, Z in R, v III. stopnjo varstva pred hrupom območja
namenske rabe Sk, Sm in Cm ter v IV. stopnjo varstva pred
hrupom območja namenske rabe T in P iz 9. člena tega
odloka.
21. člen
V točki 55., 56., 87., 89. 91. in 93. člena odloka se
doda besedilo v novem odstavku:
“Na območju mestnega jedra, za katerega je predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta, so do njegovega sprejetja dovoljena le vzdrževalna dela, adaptacije in
rekonstrukcije objektov v soglasju s pristojno enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.”
22. člen
Črta se 57.a člen.
23. člen
V naslovu 3. prostorske celote se beseda “Gorenje”
zamenja z besedo “Danfoss”.
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V 60. členu odloka se stavek: “Vsi gradbeni posegi ne
smejo presegati višinskega gabarita nove livarne.” dopolni z
naslednjim besedilom: “… razen dimnikov in delov objektov,
katerih višino pogojuje tehnologija.”.
24. člen
V 61. členu odloka se beseda “Gorenje” nadomesti z
besedo “Danfoss”.
25. člen
V 66.a členu odloka se črta besedilo prvega in drugega odstavka, na koncu pa doda še naslednje besedilo: “Do
sprejetja urbanistične zasnove mesta posegi, razen posegov iz prejšnjega odstavka, na tem območju niso dovoljeni”.
26. člen
V 73. členu odloka se doda besedilo: “… dopustna je
sprememba namembnosti, dozidava in nadzidava objektov
za poslovne in trgovske namene.”.
27. člen
V 74. členu odloka poimenovanje območja “Območje
urejanja T 6/3 – Integral” nadomesti z: “Območje urejanja
T 6/2 – Viator, Komunala.”.
28. člen
V 75. členu odloka se šifra v poimenovanju območja
“Območje urejanja Cm 6/4 – Dolenjka” nadomesti s šifro
“… Cm 6/3…” ter doda naslednje besedilo: “Dopustna je
gradnja objektov za proizvodnjo, promet, komunalne in servisne dejavnosti.”
29. člen
V 76. členu odloka se šifra v poimenovanju območja
“Območje urejanja P 6/5 – Begrad, Kovinar” nadomesti s
šifro “…P 6/4…”.
30. člen
77. člen odloka se v celoti črta.
31. člen
V 78. členu odloka se šifra v poimenovanju območja
“Območje urejanja Sk 7/1 – Zadružna cesta” nadomesti s
šifro “…S 7/1…”.
32. člen
V 79. členu se besedilo: “Ureditvena enota – 2a/1,2,3”
nadomesti z “Ureditvena enota – 2a” ter črta besedilo: “b)
Ureditvena enota – 2a/2”.
33. člen
V 84. členu odloka se poimenovanje območja nadomesti z “Območje urejanja Sm 7/8 – Pri Badovincu.”. V
zadnjem odstavku se črta besedi “…naravne in …”
V 89. členu odloka se poimenovanje območja nadomesti z “Območje urejanja Cm 8/1 – Poslovna cona EVI”.
Besedilo prvega odstavka se črta ter doda novo besedilo, ki glasi: “Na območju mestnega jedra, za katerega je
predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta, so do
njegovega sprejetja dovoljena le vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije objektov v soglasju s pristojno enoto
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.”
34. člen
V 91. členu odloka se v prvi, a) točki beseda “garaž”
nadomesti z “nadstreškov za avtomobile”.
Besedilo prve b) točke se nadomesti z naslednjim besedilom: “Na območju mestnega jedra, za katerega je pred-
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videna izdelava občinskega lokacijskega načrta, so do njegovega sprejetja dovoljena le vzdrževalna dela, adaptacije
in rekonstrukcije objektov v soglasju s pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.”
35. člen
Za 103. členom se:
– doda nov naslov z besedilom: “15. UREDITVENA
CELOTA 15 – MAJER”;
– doda nov 103.a člen ter besedilo novega člena: “15.
Prostorska celota 15 – Majer” v odstavku: “– P, Cm, Cd, S
– Majer.” Nov odstavek: “Merila in pogoji za posege v prostor” ter besedilo – do sprejetja občinskega lokacijskega
načrta za mestno jedro so v delu območja, ki ga bo obravnaval lokacijski načrt dopustna vzdrževalna dela, adaptacije
in rekonstrukcije objektov v soglasju s pristojnim zavodom
za varstvo kulturne dediščine.” Nov odstavek: “Do sprejetja
prostorsko izvedbenega akta za območje Majerja, je dopustno vzdrževati, adaptirati in rekonstruirati obstoječe objekte
tako, da se velikost bistveno ne spremeni. Dopustna je
dograditev objektov za potrebe mestnih in družbenih dejavnosti.”
36. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-17/2002
Črnomelj, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

5874.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Črnomelj

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 10. redni seji dne
16. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Črnomelj
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 27/96, 13/1, 21/2 in 117/2), ki se nanašajo na
zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2).
2. člen
V prvem členu odloka se besedilo spremeni in dopolni
tako, da se glasi:
»V Občini Črnomelj se na podlagi 218. člena zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2), prve alinee 56.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97)
in določb zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) in tega
odloka, za uporabo stavbnih zemljišč plačuje nadomestilo.«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Prvi stavek 2. člena se spremeni in se glasi:
»Nadomestilo se ob upoštevanju komunalne opremljenosti in storitev ter lege, ločeno plačuje na naslednjih območjih:«
V II. točki istega člena se na koncu doda besedilo:
»in naselje Vojna vas«.
III. točka istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»območje naselij Kanižarica in Svibnik«.
4. člen
V 3. členu se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.
Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča,
na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture.
Za nezazidana stavbna zemljišča 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.«
5. člen
Za 3. členom se dodata nova 4. in 5. člena, ki se
glasita:
»4. člen
Nadomestilo od gradbenih parcel (zazidanih stavbnih
zemljišč) se plačuje tako, da se skladno s standardom SIST
ISO 9836 upošteva:
A) uporabno tlorisno stanovanjsko površino sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in
drugih zaprtih prostorov stanovanja ter garaže za osebne
avtomobile. V stanovanjsko površino se štejejo tudi zgoraj
navedeni prostori za bivanje v počitniških objektih in zidanicah oziroma drugih gospodarskih objektih.
B) uporabno tlorisno površino poslovnih prostorov in
vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim
prostorom oziroma dejavnostjo.
V primeru, da razmerje med uporabno tlorisno površino
objektov na gradbeni parceli in površino gradbene parcele za
pretežno stanovanjski namen znaša manj kot 0,4, se uporabne tlorisne površine povečajo za 50%. V primeru pretežno
poslovnega namena se povečanje iz zgornjega odstavka
upošteva, če je navedeno razmerje manjše od 0,3.
C) površine zemljišč za delavnice na prostem, nepokrita skladišča, parkirišča in podobno, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kamor se šteje tudi tlorisne površine baznih postaj mobilne telefonije in objektov za prenos in
distribucijo električne energije, tlorisne površine oboda temeljev daljnovodnih stebrov, kakor tudi površine za rekreacijo in podobno, ki niso del javne infrastrukture (npr. igrišča
za tenis, golf, odprti bazeni, kopališča, kampi ipd).
Gradbena parcela se določi po naslednjem vrstnem
redu:
– v skladu z določili lokacijskega načrta,
– v skladu z dokončnim gradbenim dovoljenjem ali
odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča,
– v skladu z zemljiškim katastrom, po katerem se upošteva po pravilniku o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem
katastru vrsta rabe z oznako 210 do vključno 215,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

– če ni mogoče določiti gradbene parcele na podlagi
zgornjih alinei se določi kot zazidana površina, povečana za
faktor 1,5.
5. člen
Nadomestilo za zemljiško parcelo, ki je poselitvenem
območju in je primerna za poselitev oziroma zazidljiva (nezazidano stavbno zemljišče) se določi po naslednjem postopku:
– v skladu z določili lokacijskega načrta,
– v skladu z dokončnim gradbenim dovoljenjem,
– če površine ni mogoče določiti po enem izmed zgornjih postopkov, se upošteva ostanek zemljiške parcele po
določitvi gradbene parcele po 4. členu tega odloka.
Ostanek zemljiške parcele po zgornji alinei mora v
primeru stanovanjske gradnje meriti vsaj 800 m2, sicer se
ne šteje kot primerno za poselitev.«
Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
Dosedanji 4. člen postane 6. člen, ki se spremeni in
glasi:
»Pri odmeri nadomestila se upošteva vrsta dejavnosti
oziroma namembnosti poslovnih površin in izjemne ugodnosti po naslednjih področjih:
1. kioski in bencinski servisi ter nočni bari, igralnice,
diskoteke, oziroma vsi lokali s podaljšanim delovnim časom,
razen tistih, ki nudijo gostom hrano ter prodajalne, ki so
odprte izven rednega delovnega časa,
2. dejavnosti po standardni klasifikaciji; G-trgovina, popravila motornih vozil, H-gostinstvo, I-promet, skladiščenje,
zveze, J-finančno posredništvo, K-nepremičnine, najem, poslovne storitve, L-javna uprava, socialno zavarovanje, Mizobraževanje, N-zdravstvo, socialno varstvo, O-druge javne, skupne in osebne storitve, P-zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem, ki niso zajete v 1. ali 4. točki tega
člena,
3. dejavnosti po standardni klasifikaciji; A-kmetijstvo,
lov, gozdarstvo, B-ribištvo, C-rudarstvo, D-predelovalne dejavnosti, E-oskrba z elektriko, plinom in vodo, F-gradbeništvo,
4. javne storitve oziroma družbene dejavnosti (upravni
organi, uradi, zavodi, direkcije), katerih ustanovitelj je Občina Črnomelj ter krajevne skupnosti in društva, ki so dotirana
iz sredstev proračuna Občine Črnomelj,
5. v primeru, da je poslovni prostor oziroma objekt
nezaseden, se pri obračunu upošteva poslovna dejavnost,
ki je bila nazadnje v prostoru oziroma objektu.«
7. člen
V 7. členu se spremeni tako, da se glasi:
»Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na mesec je določena kot produkt površine po 3. členu (v
m2), števila točk in vrednosti točke (v SIT/mesec/m2).
Število točk se glede na območja iz 2. člena, vrsto
površin iz 3. člena in vrsto poslovne dejavnosti iz 4. člena
določi kot sledi iz naslednje tabele:
Vrsta površin
A
B
C
D
Dejavnost Stanovanja
1
2
3
4 Na prostem Nezazidano
Območje
(št. točk) (št. točk) (št. točk) (št. točk) (št. točk) (št. točk)
(št. točk)

I.
II.
III.
IV.
V.

400
600
500
400
300

4000
3500
3000
2000
1500

1750
2000
1500
1000
750

1000
875
750
500
300

500
400
300
200
200

400
350
300
200
150

200
150
100
50
50
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»Znesek nadomestila se poveča za 100% v naslednjih
primerih:
– za nezasedene poslovne prostore na območju izvedbenega prostorskega akta historičnega mestnega jedra Črnomlja,
– v primeru, da se stanovanjski ali poslovni ali gospodarski objekt oziroma del objekta uporablja za namen, ki je
v nasprotju z določili izvedbenega prostorskega akta.
8. člen
V 8. členu se spremeni tako, da se glasi:
Vrednost točke za tekoče leto se določi tako, da se
uporabi vrednost točke iz preteklega leta, ki je pomnožena z
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v celotnem preteklem letu razen v primeru, ko občinski svet v naprej s posebnim sklepom ali spremembo odloka določi novo vrednost
točke.
Vrednost točke v letu 2004 znaša 0,0135 SIT/mesec/m2. Vrednost točke se zaokroži na štiri decimalna mesta.«
9. člen
V 10. členu se spremeni tako, da se glasi:
»Plačila nadomestila so oproščeni:
– zavezanci za zemljišče, ki se uporablja za potrebe
ljudske obrambe;
– zavezanci za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost;
– na lastno zahtevo zavezanec, občan, za dobo 5 let
od vselitve, ko je kupil novo stanovanje kot posamezen del
stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih;
– zavezanec, občan, ki lahko v postopku odmere nadomestila najkasneje do 31. marca za tekoče leto dokaže,
da izpolnjuje pogoje za prejemanje prejemkov iz naslova
denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo;
– društvo invalidov, humanitarne in dobodelne organizacije (Rdeči križ, Karitas).«
10. člen
V 12. členu se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni prijaviti
stanovanjske in poslovne površine, podatke o gradbenih
parcelah in zemljiških parcelah, ki so znotraj poselitvenega
območja in primerne za poselitev oziroma zazidljiva ter druge podatke iz 2., 3. in 4. člena v roku enega meseca od
pričetka veljavnosti tega odloka ali nastanka spremembe
podatkov na naslov službe za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči Občine Črnomelj.
Kolikor zavezanec ne prijavi podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena v predpisanem roku ali roku, ki ga v pozivu
določi služba, pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, se mu za stanovanjske oziroma bivalne prostore določi
površina 200 m2, v ostalih primerih pa uporabi podatke iz
uradnih evidenc ali pa podatke o površinah po lastni presoji
določi služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Evidenco za potrebe nadomestila vodi služba, pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine Črnomelj,
ki zavezancu omogoča vpogled v podatke za odmero nadomestila za njegove površine v času uradnih ur. Zavezanec
lahko do 31. marca za tekoče leto podatke v svojo korist
spremeni le na podlagi vloge in pisnih dokazil, po potrebi se
opravi tudi ogled na kraju samem.«
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11. člen
V 13. členu se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in obresti zavezancu na podlagi predpisov o davkih občanov odmeri, pobere, prisilno izterja, vrne in odpiše zaradi neizterljivosti pristojni davčni organ oziroma tisti, ki ima s službo za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči sklenjeno pogodbo o
odmeri in pobiranju nadomestila.
Nadomestilo se odmeri in pobira mesečno, po dogovoru s skladom pa lahko tudi za več mesecev v letu skupaj.«
12. člen
V 14. členu se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo se zbira na računu Občine Črnomelj in
je namenjeno za naloge po programu opremljanja stavbnih
zemljišč, do njegovega sprejema pa po proračunu Občine
Črnomelj.«
13. člen
Za 14. členom se doda nov 15. člen, ki se glasi.
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja za komunalno nadzorstvo pristojna služba Občinske uprave občine
Črnomelj.«
14. člen
Dosedanji 13. člen postane 16. člen. Vsi ostali členi
se ustrezno preštevilčijo.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 1. 2004.

Uradni list Republike Slovenije
ni tako, da se v prvi alinei besedilo “30%” nadomesti s
“45%”, v drugi alinei se besedilo “22%” nadomesti s “37%”,
v tretji alinei se besedilo “16%” nadomesti z “19%” in v četrti
alinei se besedilo “11%” nadomesti z “13%”.
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo “11%” nadomesti s “13%”.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se v prvi alinei besedilo
“4,5%” nadomesti z “4,95%” in v drugi alinei se besedilo
“2,5%” nadomesti z “2,75%”.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Sejnine, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborov, ki niso člani občinskega
sveta, se uskladijo s tem pravilnikom z dnem njegove uveljavitve.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-07-1/99
Črnomelj, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

Št. 462-2/96
Črnomelj, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

DORNAVA
5876.

5875.

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

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02 in 35/2003
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 10. redni seji dne 16. 12. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 57/99 in 28/03) se prvi odstavek 6. člena spreme-

Sklep o začasnem financiranju potreb Občine
Dornava za leto 2004

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16.
člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99),
spremembe in dopolnitve statuta (Uradni vestnik Občine
Dornava, št. 2/00 in 1/03) je župan Občine Dornava sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb Občine Dornava
za leto 2004
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Dornava za
leto 2004 se potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Dornava začasno financirajo na podlagi proračuna za
leto 2003, vendar najdlje do 31. 3. 2004.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju za leto 2003.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Dornava za leto
2004.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004.

Št.

5878.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. člena zakona o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 16. člena statuta
Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na 13. seji dne 22. 12. 2003 sprejel

Dornava, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

DRAVOGRAD
5877.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Dravograd

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98,
59/99, 70/00, 87/01, 51/02 in 108/03), 6. člena zakona
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 in 55/03) in 16. člena statuta Občine
Dravograd (MUV, št. 17/99 in 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na 13. seji dne 22. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju
vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Dravograd
1. člen
V odloku o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd,
številka: 015-03-5/2002 z dne 4. 9. 2002 objavljenem v
Uradnem listu št. 79/02 se 1. člen spremeni tako, da se
glasi:
Ta odlok določa upravičence, zavezanca, višino vračila, način in pogoje vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
2. člen
V 2. členu se črta besedilo ‘’in pravne’’ ter datum ‘’do
1. januarja 1995'’.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se besedi ‘’Sorazmerni delež’’ nadomestita z besedo ‘’znesek’’.
4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju
vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju Občine Dravograd se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 015-03-20/2003
Dravograd, dne 22. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd
1. člen
Spremeni se 37. člen odloka tako, da se glasi:
»Premično in nepremično premoženje je last ustanovitelja. Zavod in ustanovitelj za ureditev upravljanja s premičnim in nepremičnim premoženjem skleneta ustrezno pogodbo o upravljanju.«
2. člen
Vsa ostala določila odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Dravograd z dne 23. 9. 2003, objavljenega v
Medobčinskem uradnem vestniku št. 21/03, ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-21/2003
Dravograd, dne 22. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

5879.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks na območju Občine Dravograd
za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00,
51/02 in 108/03), 16. člena statuta Občine Dravograd
(MUV, št. 17/99 in 22/03) in 4. člena odloka o komunalnih
taksah v Občini Dravograd (MUV, št. 24/96) je Občinski
svet občine Dravograd na 13. seji dne 22. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks na območju Občine Dravograd
za leto 2004
I
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Dravograd za leto 2004 znaša 16,60 SIT.
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II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja
2004.
Št. 062-02/2002-13
Dravograd, dne 22. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

5880.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Dravograd za leto 2004

Uradni list Republike Slovenije
Za programe vzgoje in varstva predšolskih otrok v VVZ
Vrtec Dravograd, se od 1. 1. 2004 dalje uveljavijo cene v
naslednji višini:
Program predšolske vzgoje:
Ekonomska cena (v SIT)
I. starostna skupina
(jasli oziroma otroci stari od 1–3 let)
68.984
II. starostna skupina (otroci stari od 3–6 let)
60.681
Poldnevni program
38.590
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 015-03-18/2003-41
Dravograd, dne 22. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dravograd (MUV,
št. 22/03) ter 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na seji dne 22. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Dravograd za leto 2004
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2004
znaša 0,0568 SIT/mesec.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 062-02-2002/13
Dravograd, dne 22. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

5881.

Sklep o spremembah sklepa o določitvi
ekonomske cene programov predšolske vzgoje
v VVZ Vrtec Dravograd

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 113/03), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00 in 92/02),
16. člena statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je
Občinski svet občine Dravograd na 13. seji dne 22. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o spremembah sklepa o določitvi ekonomske
cene programov predšolske vzgoje v VVZ Vrtec
Dravograd
1. člen
V sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v VVZ Vrtec Dravograd (MUV, št. 8/03) se
1. člen spremeni tako, da se glasi:

5882.

Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih VVZ
Vrtec Dravograd

Na podlagi 17. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00, 78/03 in 113/03) ter 16. člena statuta
Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na 13. seji dne 22. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi števila otrok v oddelkih VVZ Vrtec
Dravograd
1. člen
Število otrok v oddelkih VVZ Vrtec Dravograd lahko
presega število otrok, kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03
in 113/03), za največ dva otroka v oddelku, in sicer v naslednjih razmerah oziroma okoliščinah:
– če je to možno glede na število vpisanih otrok in
njihovo starost,
– zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 015-03-19/2003-41
Dravograd, dne 22. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

GORIŠNICA
5883.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Gorišnica

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in v povezavi s prvo alineo
56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.

Uradni list Republike Slovenije
44/97), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 36/38, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 ter Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00 in 24/01) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Gorišnica na 9. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Gorišnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju Občine Gorišnica se za uporabo stavbnega zemljišča, na območjih določenih s tem odlokom, plačuje nadomestilo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka štejejo
zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo 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, se do njene določitve za
zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške
parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s
faktorjem 1,50, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Kot nezazidana stavbna zemljišča 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.
V primeru, da stoji stavba na zemljiški parceli, ki se jo
šteje kot gradbeno parcelo, je predmet odmere nadomestila, stanovanjska oziroma poslovna površina stavbe.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiške parcele. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje
tudi v primeru, ko stavba ne stoji na zemljišču, ki ga je
možno šteti za gradbeno parcelo.
3. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega
stavbnega zemljišča (v stavbi ali izven nje), ki se uporablja za
stanovanjski, počitniški ali poslovni namen ter nezazidano
stavbno zemljišče.
Stanovanjska oziroma počitniška površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov, kuhinje, kopalnice,
shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja oziroma počitniških objektov razen kurilnic, kleti in kmetijskih gospodarskih poslopij upošteva pa se čista površina garaže za
osebni avtomobil. Upoštevajo se samo stavbe, ki so zgrajene najmanj do četrte gradbene faze.
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Poslovna površina v zgradbi je čista tlorisna površina
poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom.
Kot poslovne površine izven stavbe se po tem odloku
uvrščajo parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, zunanji pridobitni prostori storitvenih
in proizvodnih dejavnosti, igrišča s pridobitno dejavnostjo,
površine izkoriščanja rudnin, površine namenjene primarni
distribuciji električne in toplotne energije (plin), površine
namenjene obratovanju bencinskih servisov, piščančje farme, farme govedi in druge podobne farme pri čemer šteje
za farmo objekt velikosti nad 600 m2 tlorisne površine in vse
ostale zunanje površine na katerih se vrši poslovna dejavnost ali pa so del tehnološkega procesa in niso objekti javne
infrastrukture po zakonu o graditvi objektov.
4. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila po tem odloku so
fizične osebe, pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so
neposredni uporabniki (lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec…) osnove za izračun nadomestila (stanovanja, poslovnega prostora, počitniške hiše, …).
II. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE PLAČEVANJA
NADOMESTILA
5. člen
Nadomestilo se plačuje na celotnem ozemlju občine
Gorišnica, če je na stavbnem zemljišču mogoč priključek na
električno in vodovodno omrežje.
6. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo:
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave.
2. Namembnost stavbnega zemljišča (namenska oziroma nenamenska uporaba).
3. Izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v
gospodarskih in negospodarskih dejavnostih.
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe
in možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z
naslednjimi točkami:
1. Cesta v protiprašni izvedbi
20 točk
2. Vodovod
20 točk
3. Kanalizacija
30 točk
4. Elektrika
20 točk
5. PTT (telefon)
10 točk
6. Javna razsvetljava
30 točk
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka
na vodovodno, električno in kanalizacijsko omrežje, če je
sekundarno omrežje, na katerega se je možnost priključiti,
oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in
obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh
komunalnih objektov in naprav.
8. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe se
zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrstijo na:
A – stavbna zemljišča za stanovanjske objekte
B – stavbna zemljišča za počitniške objekte
C – stavbna zemljišča za poslovni namen gospodarskih dejavnosti in obrti
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D – stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih
dejavnosti
E – stavbna zemljišča za poslovne namene s področja
kmetijstva (farme)
Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Namembnost

Točke

A – stavbna zemljišča za stanovanjske objekte
B – stavbna zemljišča za počitniške objekte
C – stavbna zemljišča za poslovni namen
gospodarskih dejavnosti in obrti
D – stavbna zemljišča za poslovne namene
družbenih dejavnosti
E – stavbna zemljišča za poslovne namene
s področja kmetijstva

30 točk
100 točk
260 točk
140 točk
140 točk

9. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne
ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti:
Zap. št. EKD (enotna klasifikacija dejavnosti)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dodatno št. točk

Bančništvo
Trgovina na veliko
Poštni in železniški promet
Skladiščenje naftnih derivatov in plina
Trgovina z naftnimi derivati
Gostinstvo
Dejavnost zavarovalništva
Projektiranje in sorodne storitve
Trgovina na drobno
(razen prehrambene trgovine)
Lekarniška dejavnost
Proizvodnja in pridobivanje električne
in toplotne energije

300
300
300
300
300
200
200
200
100
300
350

10. člen
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 površino, določeno z lokacijskim dovoljenjem.
Druge površine, ki so namenjene za stanovanjsko rabo
in za opravljanje poslovne dejavnosti in niso določene v tem
odloku, ugotovi občinska uprava za vsak posamezen primer
posebej.
11. člen
Število točk za nezazidana stavbna zemljišča se določi
glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe.
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se
razvrsti glede na namembnost območja kot jo določa izvedbeni prostorski akt
Območja po IPA

Število točk po m2

Območja za izgradnjo stanovanjskih stavb
10
Območja za izgradnjo poslovnih stavb
20
Osnova za izračun nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča je celotna površina nezazidanega stavbnega zemljišča, kolikor le ta presega površino 800 m2.
Če je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena
kombinirana dejavnost (stanovanjska-poslovna) se nezazidana stavbna zemljišča v lasti fizičnih oseb razvrstijo v ob-

močje za izgradnjo stanovanjskih stavb, nezazidana stavbna
zemljišča v lasti pravnih oseb pa v območje za izgradnjo
poslovnih stavb.
III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
12. člen
Nadomestilo se ne plačuje za stavbna zemljišča in objekte, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte, ki
imajo status kulturnega spomenika in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča, ki
se uporabljajo za potrebe:
– društev, ki se financirajo iz občinskega proračuna,
– Rdečega križa, Karitasa in drugih humanitarnih organizacij,
– za potrebe koncesionarjev na področju primarnega
zdravstva,
– za zemljišča, ki se po dejanski funkciji uporabljajo
kot javne površine.
Zavezanci so lahko delno ali v celoti oproščeni plačila
nadomestila za določen čas v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema denarni dodatek ali denarno
pomoč kot edini vir preživljanja
– zaradi elementarnih in drugih nezgod
– na zahtevo za dobo 5 let od dneva vselitve občana,
ki je kupil novo stanovanje, kot posamezen del stavbe ali
zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če
je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali
neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča.
13. člen
O oprostitvi odloča Občinska uprava občine Gorišnica
v sodelovanju s pristojnim delovnim telesom občinskega
sveta.
Občinska uprava lahko tudi v drugih primerih oprosti
zavezanca za plačilo nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. V tem primeru si pridobi predhodno mnenje
ustrezne socialne službe. Pri odločitvi se upošteva celotno
premoženjsko stanje zavezanca in možnost pridobivanja dohodka ter se sme zahtevati ob občana, da predloži ustrezna
dokazila.
O celotni ali delni oprostitvi plačila nadomestila se izda
odločba.
IV. IZRAČUN IN PLAČILO NADOMESTILA
14. člen
Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča
se določi tako da se skupno število točk po merilih iz 7., 8.,
in 9. člena tega odloka pomnoži s površino izraženo v m2 iz
3. člena tega odloka in letno vrednostjo točke za izračun
nadomestila.
Poslovnim površinam izven stavbe se letno nadomestilo zniža za 50%.
Letna višina za nezazidana stavbna zemljišča se določi
tako da se število točk po merilih iz 11. člena tega odloka
pomnoži s površino izraženo v m2 iz 1. in 11. člena tega
odloka tega odloka in letno vrednostjo točke za izračun
nadomestila.
Osnova za izračun nadomestila so podatki iz evidence
zavezancev, ki jo oblikuje in spremlja Občinska uprava občine Gorišnica.
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15. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gorišnica, določi Občinski svet s sklepom, na predlog župana.
16. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti odpisov zaradi nevarnosti, da
bi plačilo nadomestila ogrožalo nujno preživljanje zavezanca
in njegovih družinskih članov.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega dne naslednjega leta.
17. člen
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Gorišnica nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem
odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, v 15. dneh po nastanku oziroma spremembi. Zavezancem za plačilo, ki podatkov ne sporočijo, se lahko odmeri
nadomestilo 300 m2 stanovanjske površine, 100 m2 površine za počitniško dejavnost in 700 m2 za poslovno dejavnost. Če občinski organ oceni, da se poslovna dejavnost
opravlja na več kot 700 m2 poslovne površine, pa zavezanec podatkov ne sporoči, lahko odmeri nadomestilo po
površini celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju Občine
Gorišnica preneha uporabljati odlok o nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica (Uradni list RS, št.
101/00, 116/00, 101/01, 118/02).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 002-03-114
Gorišnica, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica in 16. člena statuta
Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski
svet občine Gorišnica na 9. redni seji dne 18. 12. 2003
sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gorišnica za leto 2004
znaša 0,83 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 002-03-113/2003
Gorišnica, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

HAJDINA

V. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu
potrebni za odmero nadomestila (17. člen),
– ne prijavi spremembe v 15 dneh od dneva nastanka
(17. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 60.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prve in druge
alinee tega člena z denarno kaznijo 60.000 SIT.
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5885.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Hajdina

Na podlagi 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 218. člena zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 61. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in
33/89 ter Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta
Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02 in 16/03)
je Občinski svet občine Hajdina na 9. redni seji dne 17. 12.
2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Hajdina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju Občine Hajdina se za uporabo stavbnega
zemljišča, na območjih določenih s tem odlokom, plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
2. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami
in gradbeni inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na
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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, 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.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od kvadratnega metra koristne stanovanjske
in poslovne površine.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsob, hodnikov, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih
zaprtih prostorov stanovanja ter čista površina garaže za
osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom. Kot poslovna površina se štejejo tudi
površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti.
Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi
nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, površine izkoriščanja rudnin (gramoznice, peskokopi, glinokopi), površine za obratovanje bencinskih servisov, piščančje farme, farme govedi in druge podobne
farme, ter druge površine namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
3. člen
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, javne uprave, vrtov in dvorišča nad
faktorjem 1,5 tlorisne površine objekta.
4. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik ali drug
neposredni uporabnik zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe (najemnik, zakupnik,
uživalec).
II. OBMOČJA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA
5. člen
1. Nadomestilo se plačuje v naslednjih naseljih: Draženci, Gerečja vas, Hajdoše, Lancova vas pri Ptuju, Skorba,
Slovenja vas, Sp. Hajdina in Zg. Hajdina.
Meje naselij so določene v dolgoročnem planu občine.
2. Na območjih, ki so z dolgoročnim planom občine
določena za kompleksno graditev.
3. Na območjih za katera je sprejet prostorski izvedbeni načrt.
III. MERILA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA
6. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo:
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave.
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2. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega
zemljišča.
3. Izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dohodka v
gospodarski dejavnosti.
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe
in možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z
naslednjimi točkami:
1. Cesta v proti prašni izvedbi
2. Javno vodovodno omrežje
3. Javno kanalizacijsko omrežje
4. Javno električno omrežje
5. Telekomunikacijsko omrežje
6. Javna razsvetljava

10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk

8. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so
zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
A – na stavbna zemljišča za stanovanjske objekte,
B – na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih dejavnosti (enotna klasifikacija dejavnosti),
C – na stavbna zemljišča za poslovne namene gostinstva in trgovine na drobno, obrti,
D – na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih dejavnosti (javna podjetja in zavodi),
E – na stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva, poštnega prometa, upravne dejavnosti,
F – na stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih
dejavnosti (proizvodnja in distribucija električne energije in
zemeljskega plina…),
G – na objekte za mobilno telefonijo.
9. člen
Število točk za m2 stanovanjske ali poslovne površine
se glede na vrsto dejavnosti oziroma namene uporabe, določi po naslednji tabeli:
A

območje

20

Stanovanjski in poslovni prostor
B
C
D
E

400

200

50

900

F

G

200

500

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

1. Bančništvo, zavarovalništvo in fin. posredništvo
2. Trgovina na veliko
3. Poštni promet
4. Skladiščenje in prodaja naftnih derivatov in plina
5. Gostinstvo
6. Pridobivanje rudnin
7. Projektiranje in sorodne storitve
8. Trgovina na drobno (razen prehrambene trgovine)

400
100
400
800
100
500
200
100

11. člen
Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinske vrtove se upoštevajo dejanske
površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.
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Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa
z objekti.

Oprostitev je možna največ za dobo enega leta in jo
lahko zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva.

12. člen
Število točk za nezazidana zemljišča se določi glede
na vrsto dejavnosti oziroma namena uporabe, kjer leži po
naslednji tabeli:

17. člen
Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti najkasneje do 15. septembra
v tekočem letu na Občino Hajdina, da bo oproščen plačila v
naslednjem letu.

Za stanovanjsko
gradnjo

Za poslovno
proizvodnjo gradnjo

Površine iz rezervacije
prostora, katere niso
namenjene za gradnjo
objektov energetske
infrastrukture

Območje
10
30
300
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna
površina zemljišča namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se
komunalna opremljenost zemljišča po 7. členu.
Če je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena
kombinirana dejavnost (stanovanjsko-poslovna) se plačuje
nadomestilo 50% kot stanovanjska dejavnost, 50% kot poslovna dejavnost.
III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
13. člen
Nadomestilo se ne plačuje za stavbna zemljišča, ki se
uporabljajo za potrebe:
– obrambe, za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za stavbe, ki uporabljajo verske skupnosti za
svojo versko dejavnost,
– zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in znanosti,
– športa in rekreacije, kulturne dejavnosti, Rdečega
križa, Karitasa, gasilcev in drugih humanitarnih organizacij,
ki opravljajo nepridobitno dejavnost.
14. člen
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na
lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil
novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo.
15. člen
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so oproščeni tudi občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč, varstveni dodatek, nadomestilo za brezposelnost in občani,
kateri skupni mesečni prejemki ne presegajo zajamčenega
osebnega dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja
materialno in socialno varnost.
16. člen
O oprostitvi odloča Občinska uprava občine Hajdina
na podlagi predloženih dokazil in zahtevka zavezanca ter po
potrebi pristojnega delovnega telesa občinskega sveta.
Občinska uprava lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge nezgode) oprosti zavezanca za plačilo nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo
socialno varnost zavezanca in njegove družine. V tem primeru
si pridobi predhodno mnenje ustrezne socialne službe.
Pri odločitvi občinska uprava upošteva celotno premoženjsko stanje zavezanca in možnost pridobivanja dohodka
ter sme zahtevati od občana ali civilno pravne osebe, da
predloži ustrezna dokazila.
O celoti ali delni oprostitvi plačila nadomestila se izda
odločba.

IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
18. člen
Osnova za izračun odmere višine nadomestila so podatki iz uradnih evidenc zavezancev, ki jo vzpostavi in spremlja Občinska uprava občine Hajdina.
Letna višina nadomestila po merilih za plačevanje nadomestila tega odloka se določi tako, da se skupno število
točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun
nadomestila.
19. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
Občine Hajdina, določi občinski svet s sklepom, na predlog
župana.
20. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti.
Obveznost se odmeri letno, s podatki do 31. 12. v
preteklem letu. Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta lahko
upošteva do pravnomočnosti odmerne odločbe. Po pravnomočnosti odločbe se spremembe lahko upoštevajo v naslednjem letu.
21. člen
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine
Hajdina nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem
odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila v 15 dneh po nastanku oziroma spremembi. Zavezancem
za plačilo, ki podatkov ne sporočijo, se lahko odmeri nadomestilo glede na podatke, ki jih Občina Hajdina pridobi z
uradno evidenco.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu
potrebni za odmero nadomestila (20. člen),
– ne prijavi spremembe v 15 dneh od dneva nastanka
(20. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 50.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prve in druge
alinee tega člena z denarno kaznijo 50.000 SIT.
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23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju Občine
Hajdina preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 5/99), odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.
14/00), odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.
118/00) in odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.
110/01).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004.
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5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 403-04/03
Hajdina, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

Št. 423-06-1/03
Hajdina, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

5886.

Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Hajdina v letu 2004

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), drugega odstavka
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99,
12/01, 90/02 in 16/03) je župan Občine Hajdina 17. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju iz proračuna Občine
Hajdina v letu 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Hajdina za leto 2004,
se upravičenci do proračunskih sredstev financirajo po začasnem financiranju.

5887.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01, 90/02 in 16/03) in 18. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/99) je Občinski svet občine
Hajdina na 9. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
1
Vrednost točke, za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Hajdina, v letu
2004 znaša 1 SIT.
2
Ta sklep, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 423-06-1/04
Hajdina, dne 17. decembra 2003.

2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za
preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V
obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva
do višine sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 2004.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2004.
4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2004 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

5888.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse v Občini Hajdina

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št.
109/99, 12/01, 90/02 in 16/03) in 2. člena odloka o
komunalnih taksah v Občini Hajdina (Uradni list RS, št.
91/01) je Občinski svet občine Hajdina na 9. redni seji dne
17. 12. 2003 sprejel
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Št.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun komunalne takse v
Občini Hajdina
1
Vrednost točke, za izračun komunalne takse v Občini
Hajdina v letu 2004, znaša 550 SIT.
2
Ta sklep, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.

– enojni grob
– družinski grob
Uporaba mrliške vežice
Uporaba hladilne komore

19.190 SIT
30.770 SIT
3.580 SIT/dan
1.790 SIT/dan

3
Cene so brez davka na dodano vrednost.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 403-01/01-05
Hajdina, dne 17. decembra 2003.

Št. 423-04/01-3
Hajdina, dne 17. decembra 2003.

Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

5890.
5889.
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Sklep o višini najemnine na pokopališču Hajdina

Sklep o potrditvi poročila o poteku uvajanja in
razvojnega projekta celostnega razvoja
podeželja in obnove vasi za naselja Gerečja vas,
Hajdoše, Slovenja vas in Skorba

Na podlagi 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01, 90/02 in 16/03) in 16. člena odloka o
pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/99) je Občinski svet občine Hajdina na 9. redni seji dne 17. 12. 2003
sprejel

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01, 90/02 in 16/03) je Občinski svet občine
Hajdina na 9. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o višini najemnine na pokopališču Hajdina

SKLEP
o potrditvi poročila o poteku uvajanja in
razvojnega projekta celostnega razvoja
podeželja in obnove vasi za naselja Gerečja vas,
Hajdoše, Slovenja vas in Skorba

1
Enoletna najemnina za najem grobov na pokopališču
Hajdina znaša:
– na starem delu za enojni grob
– na starem delu za družinski grob
– na novem delu za družinski grob
– grobnica

3.650 SIT
5.840 SIT
7.640 SIT
9.750 SIT

Višina o enkratnem nadomestilu o najemu groba na
pokopališču:
– enojni grob
– družinski grob
Uporaba mrliške vežice
Uporaba hladilne komore

24.410 SIT
39.110 SIT
4.660 SIT/dan
2.330 SIT/dan

2
Za občane občin, katere dogovorno sofinancirajo investicije na pokopališču Hajdina znaša najemnina:
– na starem delu za enojni grob
– na starem delu za družinski grob
– na novem delu za družinski grob
– grobnica

2.820 SIT
4.430 SIT
5.870 SIT
7.510 SIT

Višina o enkratnem nadomestilu o najemu groba na
pokopališču:

1
Občinski svet občine Hajdina potrdi poročilo o poteku
uvajanja celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (v nadaljevanju: CRPOV) in razvojni projekt CRPOV za naselja
Gerečja vas, Hajdoše, Slovenja vas, Skorba.
2
Za vodenje izvedbe razvojnega projekta CRPOV v Občini Hajdina se imenuje Izvedbeni odbor CRPOV, v naslednji
sestavi:
1. Martin Turk,
2. Ivan Brodnjak,
3. Anica Drevenšek,
4. Ivan Ogrinc st.,
5. Anica Žumer.
3
Sofinanciranje izvedbenih projektov CRPOV se zagotavlja iz proračuna Občine Hajdina.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-01/01-04
Hajdina, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.
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5891.

Program priprave lokacijskega načrta Uta – del
za območje “Dom upokojencev”

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. in 23.
člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01)
je župan Občine Idrija dne 15. 12. 2003 sprejel

PROGRAMA PRIPRAVE
lokacijskega načrta Uta – del za območje »Dom
upokojencev«
1. Ocena stanja in pravna podlaga za pripravo Lokacijskega načrta Uta – del za območje »Dom upokojencev«
(dalje LN)
Dom upokojencev je potrebno zaradi dotrajanosti in
nefunkcionalnosti porušiti in ga zgraditi na novo, in sicer v
dveh fazah. V prvi fazi se zgradi prizidek k obstoječi zgradbi,
preseli se dejavnost, v drugi fazi pa se obstoječi dom poruši
in zgradi nov dom upokojencev. Pravna podlaga za gradnjo
novega doma upokojencev je prostorski plan Občine Idrija
– urbanistična zasnova mesta Idrija (Uradni list SRS, št.
3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99,
35/03), ki na tem mestu opredeljuje namembnost za centralne dejavnosti, način urejanja pa določa za prvo fazo
izdelavo LN, za drugo fazo pa je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje na osnovi prostorsko ureditvenih pogojev PUP
za območje mesta Idrija (Uradni list RS, št. 34/93, 52/95,
23/96, 45/97, 49/01).
LN Uta del se sprejema na pobudo investitorja Dom
upokojencev Idrija.
2. Predmet in programska izhodišča LN
Namen sprememb in dopolnitev je izgradnja novega
Doma upokojencev na parc. št. del 709, 710 in del 707
k.o. Idrija mesto. S tem programom se podrobneje določi
postopek za sprejem LN.
V okviru ureditve je potrebno predviditi dostope in dovoze ter zagotoviti možnost parkiranja glede na predvideno
dejavnost v okviru gradbene parcele. S posegom se prometne razmere na tem območju ne smejo poslabšati. Kot
programsko izhodišče za LN služi potrjen idejni projekt s
strani Ministrstva za delo in družino.
3.Okvirno ureditveno območje
Območje obravnave LN je SZ del območja Ute na
parc. št. del 707/1, del 708/2, 710 in del 709 k.o. Idrija
mesto.
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– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Uprava za
varstvo voda, izpostava Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica,
– Elektro Primorska, poslovna enota Tolmin,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Občina Idrija, služba za gospodarske javne službe,
– Občina Idrija, premoženjsko pravne zadeve,
– Komunala Idrija,
– RŽS Idrija v zapiranju d.o.o.,
– vsi lastniki parcel št. 709, 710, 708/1 in 708/2
(Občina Idrija, Zidgrad d.d.) in vplivnega območja objekta.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
V postopku LN Uta – del gre za sprejetje novega LN, ki
se ga sprejema po običajnem postopku.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom
ZUreP podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu v
30 dneh od prejema vloge.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Potrebne strokovne podlage se izdelajo s smiselnim
upoštevanjem navodil o vsebini posebnih strokovnih podlag
in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS,
št. 14/85).
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik LN. Pobudnik LN zagotovi tudi ustrezne geodetske
podlage za izdelavo akta, in sicer geodetski posnetek.
7. Postopek in organizacija priprave sprejema LN
Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– služba za urejanje prostora in varstvo okolja pri Občini Idrija,
– kot koordinator postopka sprejemanja LN se določi:
župan Občine Idrija oziroma pooblaščeni predstavnik vodja
službe za urejanje prostora in varstvo okolja,
– projektivna organizacija, ki pripravi osnutek LN ter
pridobi potrebne smernice in mnenja UNIA d.o.o. Idrija,
– Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja.
8. Rok za pripravo prostorskega akta, okvirni terminski
plan
Terminski plan je v prilogi programa priprave.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega parka

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega zakona podajo smernice in mnenja
k prostorskemu aktu so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
območna enota Nova Gorica, izpostava Idrija,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova
Gorica,

Za pripravo LN Uta – del Občina Idrija ne predvideva
porabo proračunskih sredstev, ker je postopek na zahtevo
investitorja Doma upokojencev Idrija, ki v celoti krije stroške
izdelave in sprejemanja akta.
Št. 303-01/2003
Idrija, dne 15. decembra 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.
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Št.

74

JESENICE
5892.

Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto
2004

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 20/01), 10. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine
Jesenice na 11. redni seji dne 27. 11. 2003 sprejel proračun za leto 2004

ODLOK
o proračunu Občine Jesenice za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Jesenice za
leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun leta
2004
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TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.385.069

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
3.792.741
40 TEKOČI ODHODKI
922.720
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
220.275
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
37.543
402 Izdatki za blago in storitve
645.902
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
19.000
41 TEKOČI TRANSFERI
1.202.947
410 Subvencije
22.200
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
458.505
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
43.176
413 Drugi tekoči domači transferi
679.066
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.566.177
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev 1.566.177
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
100.897
430 Investicijski transferi
100.897
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
-88.292
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

Skupina/Poskupina kontov

Skupina/Poskupina kontov

I.

IV.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
3.704.449
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.038.442
70 DAVČNI PRIHODKI
1.401.160
700 Davki na dohodek in dobiček
1.079.259
703 Davki na premoženje
218.991
704 Domači davki na blago in storitve
102.910
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
637.282
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
418.335
711 Takse in pristojbine
8.500
712 Denarne kazni
1.000
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
8.847
714 Drugi nedavčni prihodki
200.600
72 KAPITALSKI PRIHODKI
280.938
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 24.938
721 Prihodki od prodaje zemlje
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
256.000
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

1.385.069

75

V.
44

VI.

Proračun leta
2004

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
500
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
500
750 Prejeta vračila danih posojil
500
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
–
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.)
500

C) RAČUN FINANCIRANJA

Proračun leta 2004

Skupina/Poskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

–
–
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
6.500
55 ODPLAČILA DOLGA
6.500
550 Odplačila domačega dolga
6.500
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-94.292
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
-6.500
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX)
88.292
Negativno stanje na računu leta 2004 bo pokrito iz
ostanka sredstev na računu iz leta 2003.
3. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se
lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot
proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 %
prejemkov proračuna.
III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega
varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva
za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno
varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
5. člen
Občina Jesenice v letu 2004 razpolaga s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2004 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo
občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega
proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov,
razen prejemkov, ki so kot namenska sredstva določena z
zakonom o javnih financah, zakonom o izvrševanju proračuna RS in drugo področno zakonodajo.
Prihodki od najemnin stanovanj se določijo kot namenski prihodki, ki se porabijo za namen stanovanjskega gospodarstva v skladu s sprejetimi obveznostmi in veljavno
zakonodajo.
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8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu,
posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije , v
skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za
blago in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali
sklepa oziroma odredbe župana. Sredstva za prireditve pa
se dodeljujejo porabnikom na osnovi kriterijev, določenih v
posebnem pravilniku.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju in obrestovanju predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje
ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma
od njega pooblaščena oseba, ki o tem v mesecu juliju poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
25.000.000 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski svet. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
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13. člen
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu pripravijo župan in posredni
uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja tekočega leta in ga skupaj z zaključnim računom proračuna predložijo v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo
premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
14. člen
Neposredni uporabniki proračuna so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in
vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
15. člen
Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za pravilnost
nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki
odrejajo izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za
neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
16. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe
sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri posrednem uporabniku.
17. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in
predložiti finančne načrte za leto 2003 najpozneje v 30
dneh po sprejetju občinskega proračuna.
V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže
realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov
za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu
ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so
bila sredstva zagotovljena, vendar največ do višine 2 milijona SIT med posameznimi področji proračunske porabe.
O prerazporeditvi in s tem o veljavnem proračunu župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
19. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov
42 in 43) ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41) ne
sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
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20. člen
Župan lahko dolžniku do višine 60.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. PRORAČUNSKI NADZOR
21. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
22. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo
porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti
začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi finaciranje.
VI. ZADOLŽEVANJE
23. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v okvirih,
ki so določeni v splošnem delu proračuna.
24. člen
Javno podjetje in posredni uporabniki se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem občine.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in posrednih porabnikov v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Če bo v letu 2004 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 40–1/03
Jesenice, dne 4. novembra 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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5893.

Št. 06202-18/03-1
Komen, dne 18. decembra 2003.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2004

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 101. člena statuta Občine Kidričevo
(Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kidričevo za leto 2004
se financiranje nalog občine začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Kidričevo za leto 2004.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 404-043-1/03
Kidričevo, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

KOMEN
5894.
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Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih
taks v letu 2004

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01) in 5. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/98 in 26/98), je
Občinski svet občine Komen na seji dne 18. 12. 2003
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v
letu 2004
1
Vrednost točke za obračun komunalnih taks v letu 2004
znaša 11,50 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. 1. 2004 dalje.

Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

KRANJ
5895.

Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89, Uradni list RS,
št. 24/92), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), 179. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 218. člena zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 18. člena
statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in
33/96) je Svet mestne občine Kranj na 10. seji dne 10. 12.
2003 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za nezazidana stavbna zemljišča 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.”
2. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, 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. Če določena
stavba gradbene parcele še nima določene, 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.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-0037/2003-46/04
Kranj, dne 10. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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5896.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Kranj za leto 2004

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89, Uradni list RS, št. 24/92),
56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03), 18. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 10/87 in Uradni list RS, št. 107/99 in 95/01) ter 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in
33/96) je Svet mestne občine Kranj na 10. seji dne 10. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Kranj za leto 2004
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2004 znaša:
– za stanovanjski namen
in družbene dejavnosti
0,0052322 SIT/m2 mesečno,
– za proizvodni
in poslovni namen
0,0104647 SIT/m2 mesečno.

Št.
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III
Predlog odloka se javno razgrne v prostorih Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, na Oddelku za okolje
in prostor ter na sedežu Krajevne skupnosti Zlato polje.
Sprememba odloka o zazidalnem načrtu se vodi po skrajšanem postopku. Javna razgrnitev traja 15 dni in sicer od 7. 1.
2004 do 22. 1. 2004.
IV
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sejni sobi št. 14, v sredo 14. 1. 2004, ob
16. uri, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj.
V
Pisne pripombe k predlogu odloka lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za okolje in prostor, Mestne občine Kranj, Slovenski trg
1, Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in Gorenjskem
glasu.
Št. 35003-005/01-311/03-48/02
Kranj, dne 24. decembra 2003.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

Št. 42306-0036/2003-46/04
Kranj, dne 10. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

5897.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 31. in 34. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 45. člena
statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95,
33/96, 35/00 in 85/02) je župan Mestne občine Kranj
dne 24. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
I
Javno se razgrne predlog odloka o spremembi odloka
o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato
polje, ki ga je pod št. projekta UD/353-82/02 v oktobru
2003 izdelal Domplan d.d. Kranj.
II
Predmet spremembe zazidalnega načrta je prostorska
prerazporeditev znotraj funkcionalnih celot FE 7 in 8 tako,
da se Ekonomska gimnazija s telovadnico namesto v treh
ločenih lamelah stavb zasnuje kot enoten objekt z notranjim
atrijem in pripadajočimi zunanjimi funkcionalnimi sklopi (igrišča, parkirišča, javna ploščad, zelene površine).

KRŠKO
5898.

Sklep o začasnem financiranju proračunske
porabe v Občini Krško za leto 2004

Na podlagi 20. in 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94
– odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95
– obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US
RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl.
US RS, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) dne 23. 12.
2003 izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju proračunske porabe v
Občini Krško za leto 2004
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja
proračunskih uporabnikov ter proračunskih nalog v obdobju
od 1. januarja do 31. marca 2004, oziroma do sprejetja
proračuna Občine Krško za leto 2004.
2. člen
Proračunskim uporabnikom se za financiranje njihove
dejavnosti mesečno nakazujejo sredstva v višini dvanajstine
sredstev pripadajočih za leto 2003.
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V sredstva iz prejšnjega odstavka se vštevajo:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in drugi osebni prejemki (regres za letni
dopust, stroški za prevoz in regres za prehrano),
– materialni stroški,
– storitve drugih, ki so vezane na osnovno delovanje
uporabnika,
– transferi za zagotavljanje socialne varnosti in
– subvencije na podlagi pogodb iz prejšnjih proračunskih obdobij.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Krško za leto 2003
(Uradni list RS, št. 28/03 in 118/03) se smiselno uporabljajo
do sprejetja proračuna Občine Krško za leto 2004.
4. člen
Ne glede na določila 2. člena tega sklepa, se do zneska zapadlih obveznosti plačujejo stroški, ki so nastali v
skladu s pogodbami in naročili na podlagi proračuna 2003
in v tem letu niso bili plačani oziroma niso dospeli v plačilo
do 31. decembra 2003.
5. člen
Skupni znesek izplačil iz proračuna mora biti sorazmeren s porabljenimi sredstvi proračuna Občine Krško v enakem obdobju za leto 2003.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Krško za
leto 2004.

Uradni list Republike Slovenije
»Tolerance glede oblikovanja parcel in objektov«
Dopustno je odstopanje od opredeljene oblike in velikosti parcel, če je s tem dosežena boljša izraba prostora ali če
je odstopanje upravičeno z naravnimi danostmi. Spremenjenemu načinu parcelacije je treba prilagoditi tudi postavitev
objektov na parceli. Ker je dopustno spreminjati tudi število
parcel, se tudi spremeni število in mikrolokacija objektov.
Potrebno je upoštevati minimalni odmik od sosednjih
parcel, ki je 4 m. Dopustno je graditi garaže v objektu ali kot
prizidek k osnovnemu objektu. Če je garaža prizidek osnovnega objekta, je odmik garaže od sosednje parcele lahko
tudi manj kot 4 m, če si investitor pridobi soglasje soseda.
»Tolerance glede infrastrukture«
Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev infrastrukturnega omrežja (komunalna, energetska in prometna
infrastruktura, omrežje zvez), če se v podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da
so spremenjene rešitve bolj racionalne ali sprejemljive.
Spremenjene rešitve ne smejo poslabšati vplivov načrtovanega posega in sosednje objekte in parcele, ne smejo
poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati
negativnih vplivov na druge sestavine okolja.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-1/28-2003
Kungota, dne 11. decembra 2003.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004.

Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

Št. 403-04-2/2003-0802
Krško, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

KUNGOTA
5899.

Odlok o spremembi odloka o ureditvenem
načrtu naselja Svečina

Na podlagi 7. člena statuta Občine Kungota (Uradni list
RS, št. 16/99), je Občinski svet občine Kungota na 8. seji
dne 11. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ureditvenem načrtu
naselja Svečina
1. člen
Spremeni se odlok o ureditvenem načrtu naselja Svečina, ki je bil objavljen v MUV, št. 11/93 in sprememba, ki je
bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 31/97, ki ga je
izdelal Zavod za urbanizem Maribor pod številko 41/90.
2. člen
18. člen odloka se v celoti nadomesti z naslednjim
besedilom:

5900.

Sklep o načinu financiranja političnih strank
v Občini Kungota

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 19/97 – odl. US, 70/00 in 51/02)
in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št.
16/99) je Občinski svet občine Kungota na 8. redni seji
dne 11. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Kungota
1. člen
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v Občinski svet občine Kungota, se dodelijo sredstva iz
proračuna sorazmerno številu glasov volilcev, ki jih je dobila
na volitvah.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna
občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za
izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina
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Št.

opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
(primerna poraba).
3. člen
Višina sredstev za leto 2003 znaša 28 SIT mesečno za
dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta občine
Kungota.
4. člen
Sredstva se strankam nakazujejo enkrat letno ob koncu leta na njihove račune.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kungota (Uradni
list RS, št. 58/01).
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 11. 2003.
Št. 024-1/2003
Zgornja Kungota, dne 11. decembra 2003.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

LAŠKO
5901.

Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2004

Na podlagi 57. 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, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 9. seji
dne 22. decembra 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Laško za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Laško za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja Občine Laško v letu 2004.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2004 je določen v
naslednjem obsegu:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja

v tisoč SIT
Proračun leta 2004

1,836.807
973.693
737.528
115.356
102.947
17.861
301.961
36.548
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Skupina / Podskupina kontov

Proračun leta 2004

711 Takse in pristojbine
9.294
712 Denarne kazni
2.362
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
114.381
714 Drugi nedavčni prihodki
139.376
72 KAPITALSKI PRIHODKI
15.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
15.000
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
546.153
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
546.153
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1,850.609
40 TEKOČI ODHODKI
354.318
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
145.680
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
19.776
402 Izdatki za blago in storitve
162.862
403 Plačila domačih obresti
15.500
409 Rezerve
10.500
41 TEKOČI TRANSFERI
908.295
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
380.803
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
79.963
413 Drugi domači transferi
447.529
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
513.906
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
513.906
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
74.090
430 Investicijski transferi
74.090
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
-13.802
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
4.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4.000
750 Prejeta vračila danih posojil
4.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV 4400+441)
–
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V)
4.000
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
40.000
50 ZADOLŽEVANJE
40.000
500 Domače zadolževanje
40.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
30.198
55 ODPLAČILA DOLGA
30.198
550 Odplačila domačega dolga
30.198
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I. + IV. + VII. -II. – V – VIII.) = (IX/2-IX/1)
–
IX/1 Stanje sredstev na računih 31. 12. 2002
–
IX/2 Stanje sredstev na računih 31. 12. 2003
–
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. -VIII. – IX.)
9.802
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.)
–5.802
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih
funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu
odloku.
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3. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2005 znaša 265,000.000 SIT za izgradnjo šole v
Debru.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,
ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom
ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku
oddaje naročil male vrednosti.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za gradbena dela in za naročila blaga in storitev, katerih
vrednost presega z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določen znesek.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu
svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.
6. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkani in področji proračuna oziroma pri neposrednem
uporabniku:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi;
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatih sredstvih;
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu.
7. člen
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za
namen za katerega so pridobljena.
Kot namensko pridobljena sredstva po tem členu se
štejejo sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno
določenih nalog, sredstva pridobljena na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje točno določenih nalog in sredstva za
odpravo posledic po elementarnih nesrečah.
O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obvesti občinski svet.
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
9. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo sredstev. O porabi tekoče proračunske rezerve odloča
župan.
10. člen
Občina oblikuje proračunsko rezervo v višini do 1,5%
skupno doseženih prihodkov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
2,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan in o
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uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. O
porabi sredstev nad 2,000.000 SIT odloča občinski svet s
posebnim odlokom.
11. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
1. ustavi prevzemanje obveznosti,
2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
3. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
O odločitvi iz prvega odstavka tega člena župan obvesti občinski svet takoj po njenem sprejetju.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40301-8/03
Laško, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

5902.

Sklep o določitvi cene programa v Javnem
zavodu vrtec Laško

Občinski svet občine Laško, je na podlagi 31. člena
zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03,
113/03), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št.
97/03) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 8/00) na svoji 9. seji dne 22. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programa v Javnem zavodu vrtec
Laško
I
Enotna cena programa predšolske vzgoje na otroka v
Občini Laško se poveča s 1. 1. 2004 za 10% in znaša:
– brez živil
55.866 SIT,
– z živili
64.644 SIT,
Cena poldnevnega programa predšolske vzgoje v Občini Laško znaša od 1. 1. 2004 dalje:
– brez živil
51.955 SIT,
– z živili
60.119 SIT,
Cena živil na otroka na dan znaša:
–
380 SIT.
II
Dovoljeno število otrok vpisanih v oddelke Vrtca Laško
se, skladno s 17. členom zakona o vrtcih glede na razmere
in položaj predšolske vzgoje v občini, poveča za dva otroka
na oddelek.
III
Starši katerih otroci v počitniških mesecih (julij, avgust)
ne obiskujejo programov vrtca za polno mesečno odsotnost
plačajo 60% zneska določenega z odločbo o plačilu staršev.
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IV
V primeru, ko gre za polno mesečno odsotnost otroka
zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo, na podlagi vloge in
zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila programa
vrtca, v katerega je otrok vpisan.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike
med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.
V
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Laško, št.
64101-2/03 z dne 29. 1. 2003.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

5903.
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II
Povprečna gradbena cena za m2 koristne površine objekta v letu 2003 znaša 146.456 sit/m2 in se uporablja kot
osnova za odmero davka od premoženja v letu 2004 na
območju Občine Laško.
III
Gradbena cena iz II. točke tega sklepa se v bodoče
valorizira v mesecu decembru tekočega leta, v skladu z
rastjo cen življenjskih stroškov, ki jih objavlja Statistični urad
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja naslednjega leta.
IV
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004
dalje.
Št. 42007-4/02
Laško, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih
taks na območju Občine Laško

Na podlagi 2. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Laško (Uradni list RS, št. 1/00) in 21. člena statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00), je Občinski svet
občine Laško na 9. seji, dne 22. 12. 2003 sprejel naslednji

LENDAVA
SKLEP
I
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško za leto 2004 znaša 159 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 42301-2/03
Laško, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

5904.

Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene v
Občini Laško

Na podlagi določil pravilnika o enotni metodologiji za
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 9. redni seji dne 22. decembra
2003 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi povprečne gradbene cene v
Občini Laško
I
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena
stanovanj na območju Občine Laško.

5905.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
prometni ureditvi v Občini Lendava

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet
občine Lendava na 6. seji dne 8. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni
ureditvi v Občini Lendava
1. člen
V odloku o prometni ureditvi v Občini Lendava (Uradni
list RS, št. 58/00 in 19/01) se za prvim stavkom drugega
odstavka 18. člena črta pika in doda naslednje besedilo:
“po poteku 30 minut od začetka parkiranja.”.
2. člen
Drugi stavek prvega odstavka 31. člena se spremeni
tako, da se glasi:
“Zavezanec je dolžan plačati parkirnino po poteku 30
minut od začetka koriščenja parkirišča.”.
Četrti odstavek postane drugi odstavek, sedanji drugi
in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
36. člen se črta.
4. člen
V 40. členu se v prvem in drugem odstavku črta beseda najmanj.
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5. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2004.
Št. 01503-0041/2003
Lendava, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

5906.

Odlok o taksi za obremenjevanje okolja

Na podlagi 80. člena v povezavi z 2. in 10. členom
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) in 8. ter 17. člena statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in
69/02) je Občinski svet občine Lendava na 7. seji dne
29. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o taksi za obremenjevanje okolja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpisuje taksa za obremenjevanje
okolja zaradi onesnaževanja zraka s škodljivimi snovmi iz
izpušnih plinov tovornih motornih vozil ter onesnaževanja
okolja s hrupom in tresljaji, ki jih povzročajo tovorna motorna vozila.
S tem odlokom se prav tako opredeljujejo ukrepi za
preprečitev, odpravljanje oziroma zmanjševanje posledic prekomernih obremenitev okolja z emisijami škodljivih snovi iz
izpušnih plinov tovornih vozil v zrak, hrupom in drugimi škodljivimi vplivi na okolje, ki izvirajo iz tranzitnega prometa s
tovornimi vozili.
Ta odlok določa tudi:
– ukrepe celovite sanacije okolja na območju Občine
Lendava,
– način merjenja vsebnosti škodljivih snovi v okolju
zaradi spremljanja in nadzora ravni onesnaževanja okolja na
območju Občine Lendava,
– merila za ugotavljanje kršitev in
– kazni za prekrške v zvezi z izvajanjem tega odloka.
2. člen
Zavezanci za plačilo takse za obremenjevanje okolja po
tem odloku so pravne in fizične osebe, ki opravljajo prevoze s
tovornimi vozili oziroma izvozno-uvozne oziroma špedicijske
posle kot svojo registrirano dejavnost ter s svojimi transportnimi vozili prehajajo čez območje Občine Lendava.
3. člen
Višina takse za obremenjevanje okolja je izražena v
točkah in je za posamezne stopnje onesnaževanja oziroma
obremenjevanja okolja določena v taksni tarifi, ki je sestavni
del tega odloka.
Vrednost točke določa Občinski svet občine Lendava
in jo praviloma enkrat letno valorizira in usklajuje z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin.
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II. NASTANEK, ODMERA IN PLAČILO TAKSNE
OBVEZNOSTI
4. člen
Taksna obveznost nastane s vsakim prehodom tovornega vozila taksnega zavezanca čez območje Občine Lendava.
Taksni zavezanec je dolžan ob nastanku taksne obveznosti prijaviti taksno obveznost pristojnemu občinskemu organu oziroma pooblaščeni osebi Občine Lendava v skladu s
tem odlokom.
5. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo taksnega zavezanca,
– podatke, ki so potrebni za odmero višine takse,
– podpis prijavitelja.
Za potrebe prijave taksne obveznosti občina izda poseben formular.
6. člen
Taksa se odmerja v točkah v skladu s taksno tarifo, ki
je priloga in sestavni del tega odloka. V taksni tarifi so
določene tudi oprostitve.
Takso za obremenjevanje okolja odmerja in pobira Občina Lendava na podlagi prijav taksnih zavezancev oziroma
prijav pristojnih občinskih organov ter drugih pooblaščenih
oseb.
V primeru neprijave taksne obveznosti s strani taksnega zavezanca v skladu s tem odlokom, lahko pristojni občinski organ oziroma pooblaščena oseba Občine Lendava odmeri taksnemu zavezancu taksno obveznost po najvišji
stopnji po taksni tarifi. V primeru utemeljenega suma napačne prijave taksne obveznosti s strani taksnega zavezanca
pristojni občinski organ oziroma pooblaščena oseba Občine Lendava odmeri taksnemu zavezancu taksno obveznost
po najvišji stopnji po taksni tarifi.
7. člen
O odmeri in plačilu takse za obremenjevanje okolja
Občina Lendava taksnemu zavezancu izstavi in izroči ustrezno potrdilo o odmeri in plačilu takse za obremenjevanje
okolja.
8. člen
Prisilna izterjava takse za obremenjevanje okolja se
opravi v skladu z veljavnimi predpisi.
Pravica do izterjave takse za obremenjevanje okolja
zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti
plačana.
Pravica do vračila preveč plačane takse za obremenjevanje okolja zastara v dveh letih po letu, v katerem je bila
plačana.
9. člen
Prihodki od plačanih taks za obremenjevanje okolja so
prihodek proračuna Občine Lendava.
Prihodki od plačila takse za obremenjevanje okolja so
namenski prihodek proračuna Občine Lendava in se lahko
porabljajo zlasti za pokrivanje stroškov varstva okolja, za
sanacijo in odpravo poškodb okolja ter za druge namene
varstva okolja, ki jih določa zakon.
Natančnejše kriterije in merila za namensko porabo
sredstev iz predhodnega odstavka tega člena določi občinski svet na predlog župana občine.
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10. člen
Na območju Občine Lendava se izvajajo naslednji ukrepi celovite sanacije:
– meritve vsebnosti škodljivih snovi iz izpušnih plinov v
zraku,
– meritve vsebnosti škodljivih snovi iz izpušnih plinov v
tleh,
– meritve ravni hrupa,
– monitoring kakovosti zraka glede vsebnosti škodljivih
snovi iz izpušnih plinov,
– monitoring kakovosti bivalnega okolja glede na hrupnost,
– ukrepi za zmanjševanje hrupnosti v bivalnem okolju,
– izdelava študij o vplivih tranzita tovornih vozil na okolje,
– obveščanje onesnaževalcev o možnostih za zmanjšanje obremenjevanja okolja z škodljivimi snovmi iz izpušnih
plinov,
– poročanje o izvedenih ukrepih celovite sanacije in
njihovih učinkih na stanje okolja,
– obveščanje javnosti o učinkih ukrepov celovite sanacije.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

11. člen
Sanacijski program za izvedbo ukrepov iz predhodnega člena predpiše župan Občine Lendava s sklepom.
S sanacijskim programom se podrobneje predpiše zlasti:
– določitev kontrolnega oziroma referenčnega območja za meritev,
– izbor parcel za opravljanje meritev onesnaženosti tal,
– izbor lokacij za meritev onesnaženosti zraka in obremenjevanja s hrupom,
– program in način porabe sredstev, zbranih z takso za
obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanja zraka s škodljivimi snovmi izpušnih plinov tovornih vozil,
– način obveščanja onesnaževalcev in javnosti,
– ukrepi za zmanjševanje hrupnosti v bivalnih naseljih.

Taksna obveznost taksnega zavezanca je odvisna od
vsebnosti škodljivih snovi v izpušnih plinih tovornega vozila
zavezanca. Tovorna vozila s pogonom na motorje z notranjim izgorevanjem se razvrščajo v kategorije glede na evropsko normo vsebnosti škodljivih snovi v izpušnih plinih (EURO – norma), ki jo izpolnjujejo. Glede na izpolnjevanje
ustrezne EURO – norme so taksni zavezanci razvrščeni v
posamezne kategorije taksne obveznosti kot sledi:

12. člen
Obvezni nosilec izvajanja ukrepov celovite sanacije okolja je Občina Lendava.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in plačevanjem takse za obremenjevanje okolja v skladu s tem odlokom opravljajo pristojne inšpekcijske službe Občine Lendava.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 10 SIT.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

Priloga: Taksna tarifa

1. EURO V
2. EURO IV
3. EURO III
4. EURO II
5. večja vsebnost
škodljivih snovi

oproščen plačila takse za
obremenjevanje okolja
25 točk
50 točk
75 točk
100 točk

Št. 01503-0043/2003
Lendava, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

III. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik pa z
denarno kaznijo 150.000 SIT, če:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– v prijavi navaja neresnične podatke, ki vplivajo na
odmero takse za obremenjevanje okolja,
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prve in
druge alinee prvega odstavka tega člena.
14. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik pa z denarno kaznijo 150.000 SIT, ki:
– kot lastnik nepremičnine, določene za meritev, pooblaščeni osebi ne dopusti izvedbo meritve,
– ovira postopek meritev ali z manipulacijo merilne
naprave ali vzorca vpliva na izid meritev.

5907.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Lendava

Na podlagi 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 59/02) in 17. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski
svet občine Lendava na 7. seji dne 29. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava za leto 2004 znaša 0,10
tolarja.
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2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-0042/2003
Lendava, dne 29. decembra 2003.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

LJUBLJANA
5908.

Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in
roka za zbiranje podpisov

Na podlagi 72. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) izdaja županja Mestne
občine Ljubljana

2. člen
Velikost obrazca podpore volivca je 210 x 297 mm
(format A4), uporablja se sprednja stran.
3. člen
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi
za razpis naknadnega referenduma iz 1. člena te odredbe je
od 6. januarja 2004 do 6. februarja 2004.
4. člen
Obrazec za podporo volivca zagotovi Mestna občina
Ljubljana brezplačno, in je na voljo volivcem pri državnem
organu pristojnem za vodenje evidence volilne pravice.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 095-62/03-50
Ljubljana, dne 30. decembra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

ODREDBO
o določitvi obrazca podpore volivca in roka za
zbiranje podpisov
1. člen
Besedilo obrazca podpore volivca z osebnim podpisovanjem zahtevi za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2
Trnovo-Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 ob Cesti
dveh cesarjev), sprejetem na 7. seji Mestnega sveta mestne
občine Ljubljana, dne 9. 12. 2003 se glasi:
PODPORA VOLIVCA
ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA
Podpisani/a
ime in priimek ................................... rojen/a:..............
stalno prebivališče: kraj ................................................
ulica................................................... hišna št. ..........
dajem podporo zahtevi za:
NAKNADNI REFERENDUM O
uveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto
V2 Trnovo-Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 ob
Cesti dveh cesarjev), sprejetem na 7. seji Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana, dne 9. decembra 2003.
Podpis volivca/ke:

........................
NAVODILO:
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.
2. Izpolnjeni obrazec podpišete pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice glede na vaše
stalno prebivališče (Upravna enota Ljubljana).
IZPOLNI URADNA OSEBA:
V Ljubljani, dne ............................. M.P. .......................
Podpis

OBVESTILO: evidenca podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma je uradna tajnost.

LJUBNO
5909.

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98),
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00 in 79/01) in 7. in 16. člena statuta občine
Ljubno (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je
Občinski svet občine Ljubno na 10. redni seji dne 11. 12.
2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ljubno
za leto 2004
1. člen
(splošna določba)
S tem odlokom se za proračun Občine Ljubno za leto
2004 (v nadaljnem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
2. člen
(višina proračuna)
Spolšni del proračuna je priloga temu odloku in zajema
bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financirnaja sestavljen po ekonomski klasifikaciji in proračun po funkcionalni klasifikaciji – področjih
porabe.
3. člen
(postopki izvrševanja proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, so
tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
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4. člen
(vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov
proračuna)
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov,
opredeljenih z zakonom, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, državna taksa za obremenjevanje okolja, taksa za odpadke. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do dejansko realiziranega priliva
namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se
poveča obseg sredstev v proračunu.
5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika županja odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe po funkcionalni klasifikaciji (v okviru dvomestnih področij porabe).
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljvnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
6. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 1,000.000 SIT kot nerazporejeni
del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene,
za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča županja o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
7. člen
(proračunska rezerva)
Med odhodki proračuna je predvidena proračunska
rezerva. V proračunsko rezervo se v letu 2004 izloči
1,000.000 SIT.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
8. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega
področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene določene s
proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi,
ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev
javnih služb in tem proračunom.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali
pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa
prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno
nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se
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opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi županja, ali
z javnim razpisom.
9. člen
(upravljanje s premoženjem)
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 2,000.000 SIT ter za pridobitev nepremičnega premoženja do višine 10,000.000 SIT‚ kar ni opredeljeno s proračunom, odloča županja, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
10. člen
Županja lahko dolžniku do višine 30.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
11. člen
(poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih
sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni
načrt za leto 2004, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh
po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati
poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po
namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva županja ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 10% delež
v kapitalu, morajo v 80 dneh po koncu poslovnega leta,
vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine,
Občini Ljubno gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska
poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
12. člen
(zadolževanje)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se Občina Ljubno za proračun leta 2004
lahko zadolži do višine 10% proračuna za leto 2003, to je
do 30,000.000 SIT.
Obseg poroštev občine za izpopolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ljubno, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 SIT.
13. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2004 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim
osebam do skupne višine 0 SIT.
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljubno v
letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep županje.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2004.
Št. 002-10/03-01
Ljubno, dne 11. decembra 2003.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

Stran

Konto

A)
1.
70
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72

74

2.
40

41
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43
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4.
75
5.
44

6.
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7.
50
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Plan 2004

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
371,438.266
Davčni prihodki
119,476.693
700 Davki na dohodek in dobiček
92,254.393
703 Davki na premoženje
12,644.289
704 Domači davki na blago in storitve
14,578.011
Nedavčni prihodki
13,937.609
710 Udeležba na dobičku, dohodki
od premoženja
7,196.700
711 Upravne takse
2,129.806
712 Denarne kazni
21.903
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
417.200
714 Drugi nedavčni prihodki
4,172.000
Kapitalski prihodki
900.000
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
900.000
Transferni prihodki
237,123.964
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
237,123.964
Skupaj odhodki
371,438.266
Tekoči odhodki
84,455.950
400 Plače in drugi izdatki
22,782.270
401 Prispevki delodajalca
za socialno varnost
2,634.097
402 Izdatki za blago in storitve
57,039.584
410 Rezerva
2,000.000
Tekoči transferi
121,332.190
410 Subvencije
19,462.380
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
26,930.260
412 Transferi neprofitnim organizacijam 16,688.000
413 Drugi domači transferi
58,251.550
Investicijski odhodki
149,478.126
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
149,478.126
Investicijski transferi
16,172.000
430 Investicijski transferi
16,172.000
Presežek – primankljaj
–
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (4-5)

Račun financiranja
Zadolževanje
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
8. Odplačilo dolga
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
9. Sprememba stanja sredstev na računih
(1+4+7-2-5-8)
10. Neto zadolževanje
11. Neto financiranje

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5910.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2004

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 15. člena odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
SRS, št. 17/88 in 25/89) in 7. člena statuta Občine Ljubno
(Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99), je Občinski svet občine Ljubno na 9. redni seji dne 13. 11. 2003
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ljubno za leto 2004
znaša 0,257 SIT.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 002-09/03-02
Ljubno, dne 13. novembra 2003.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

MIRNA PEČ
5911.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
postopkih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03) in na
podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 18/99, 52/01 in 40/03), je Občinski svet občine Mirna
Peč na 11. seji dne 18. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
postopkih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim
upravičencem na območju Občine Mirna Peč
1. člen
V odloku o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na
območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 80/02) se v
vseh členih odloka besedo »pravilnik« nadomesti z besedo
»odlok«.
Ravno tako 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).«
2. člen
V odloku o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na
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Št.

območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 80/02) se v
prvem odstavku 2. člena črta besedilo: »do 1. januarja
1995«.
2. točka četrtega odstavka 2. člena odloka pa se zamenja z besedilom:
»2. številka pogodbe, datum pogodbe, višina vloženih
sredstev.«
3. člen
Ta spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34500-0002/02
Mirna Peč, dne 19. decembra 2003.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00, 78/03) in 7. člena pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00 in 92/02), 22. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in
15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št.
18/99 in 52/01, 40/03) je Občinski svet občine Mirna Peč
na 11. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel

1
Občinski svet občine Mirna Peč je sprejel predlagane
mesečne cene predšolskih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč od 1. 1. 2004 dalje v naslednji višini:

Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Mirna Peč za leto 2004

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 21. in 50. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter
15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št.
18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine Mirna Peč
na 11. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za obračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Mirna Peč za leto 2004
1. člen
Občinski svet občine Mirna Peč je določil mesečno
vrednost točke, ki bo osnova za obračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Mirna Peč
za leto 2004:
– za stanovanja, stanovanjske in počitniške hiše
– za objekte družbenih dejavnosti
– za poslovne površine v stavbah
– za ostala nezazidana zemljišča

0,037414
0,023728
0,047439
0,008950

Programi

Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

73.605
76.703
62.993
50.174
44.454
356
504
441

2
V primeru odsotnosti otroka se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Ta cena je podlaga za
izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa
in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 031-01-184/03
Mirna Peč, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

MORAVSKE TOPLICE
5914.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2004.

Cena v SIT

vzgojno-varstvene družine
I. starostno obdobje (otroci od 1-3 let)
II. starostno obdobje (otroci od 3-7 let)
poldnevni programi (4-6 ur) z malico in kosilom
za otroke od 3-7 let
poldnevni programi (4-6 ur) brez kosila
za otroke od 3-7 let
dnevni odbitek za živila
priznana cena živil druž. varstvom
dnevni odbitek za živila v DV

2. člen
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.

Št. 032-01-45/03
Mirna Peč, dne 19. decembra 2003.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu v Občini Mirna Peč

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
vrtcu v Občini Mirna Peč

Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

5912.

5913.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Turistični-informativni center Moravske Toplice

Na podlagi določil 3., 4., 7. in 18. do 24. člena zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in
8/96), 13. in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03),
5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96) in pogodbe o
prodaji in prevzemu ustanovitvenega deleža javnega gospo-

Stran

20046 / Št. 135 / 31. 12. 2003

darskega zavoda – Turistični-informativni center Moravske
Toplice, je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji
dne 16. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Turistični-informativni center Moravske Toplice
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Turistični-informativni center Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 18/96 in 11/98) se spremeni besedilo 3. člena
tako, da glasi:
»Ustanovitelja zavoda sta Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice
in Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska 29A,
9000 Murska Sobota.
Ustanovitelja izvršujeta pravice in prevzemata ustanoviteljske obveznosti preko upravnega odbora kot najvišjega
organa upravljanja zavoda.«
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku beseda »ustanovitelja«
nadomesti z besedo »ustanoviteljev«.
3. člen
Besedilo tretjega odstavka 5. člena se spremeni, tako,
da glasi:
»Sedež zavoda je v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ul.
3/b.«
4. člen
Besedilo 6. člena se uskladi s standardno klasifikacijo
dejavnosti tako da glasi:
»Turistično informativni center opravlja na področju turizma naslednje dejavnosti:
01.411 – Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin
22.110 – Izdajanje knjig
22.120 – Izdajanje časopisov
51.1
– Posredništvo
51.190 – Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
52.120 – Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah
52.410 – Trgovina na drobno s tekstilom
52.47 – Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
52.472 – Trgovina na drobno s časopisi, revijami
52.473 – Dejavnost papirnic
52.486 – Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
55.2
– Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov
55.23 – Dejavnost drugih nastanitvenih obratov
60.220 – Dejavnost taksistov
60.230 – Drug kopenski potniški promet
63.300 – Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
67.130 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
67.200 – Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
70.320 – Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
71.401 – Izposojanje športne opreme
74.400 – Oglaševanje
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74.851
74.852
74.871
74.873
75.130

–
–
–
–
–

92.200
92.310
92.330
92.340
92.400
92.623
92.711
92.720
93.010

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Druge poslovne dejavnosti
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
Radijska in televizijska dejavnost
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
Druge razvedrilne dejavnosti
Dejavnost tiskovnih agencij
Druge športne dejavnosti
Prirejanje klasičnih iger na srečo
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za
njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.«
5. člen
V drugem odstavku 9. člena se beseda »ustanovitelj«
nadomesti z besedi »ustanovitelja«.
6. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda »ustanovitelj«
nadomesti z besedo »ustanoviteljev«.
7. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:
»Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela zavoda, spremlja upravni
odbor, nadzorujeta pa nadzorna organa ustanoviteljev in
drugi organi finančnega nadzora porabe proračunskih sredstev.«
V tretjem odstavku 13. člena se besedi »ustanovitelj
ima« nadomesti z besedama »ustanovitelja imata«.
8. člen
Besedilo drugega odstavka 14. člena se spremeni tako, da glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odločata ustanovitelja«.
9. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da glasi:
»O načinu pokrivanja izgube oziroma zagotovitvi
manjkajočih sredstev za delovanje zavoda odločata ustanovitelja.«
10. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da glasi:
»Ustanovitelja javnega gospodarskega zavoda:
– določata pogoje in obliko izvajanja dejavnosti zavoda
ter zagotavljanje porabe njegovih storitev,
– dajeta soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam,
– sprejemata poslovno poročilo in zaključni račun zavoda,
– odločata o odkupu ustanovnega deleža pravnim in
fizičnim osebam,
– dajeta soglasje k najemanju posojil, ki presegajo
2,000.000 SIT,
– dajeta soglasje k letnemu programu dela zavoda in
njegovemu finančnemu ovrednotenju,
– odločata o drugih zadevah določenih z zakoni, s tem
odlokom in statutom zavoda.
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Ustanoviteljske pravice iz predhodnih alinej izvršujeta
Občinski svet Občine Moravske Toplice in pristojni organ
družbe Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
Upravni odbor zavoda:
– sprejema statut zavoda in njegove spremembe ob
soglasju ustanoviteljev,
– sprejema letni program dejavnosti iz 7. člena odloka
in njegovo finančno ovrednotenje,
– na predlog direktorja sprejema cene storitev, ki jih
opravlja zavod v okviru svoje dejavnosti,
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom
in statutom zavoda,
– sprejema letni program dela zavoda in njegovo finančno ovrednotenje,
– obravnava in predlaga v sprejem ustanoviteljem poslovno poročilo in zaključni račun zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda.«
11. člen
V prvem odstavku 17. člena se v prvem stavku za
besedo »vseh« doda beseda »članov«.
Besedilo drugega odstavka 17. člena se spremeni tako, da glasi:
»Upravni odbor ima devet članov, od katerih po najmanj
dva imenuje vsak izmed ustanoviteljev, delegiranje ostalih
članov upravnega odbora pa se opredeli v statutu zavoda.«
V tretjem odstavku 17. člena se beseda »ustanovitelja«
nadomesti z besedo »ustanoviteljev«.
Črta se besedilo četrtega odstavka 17. člena.
12. člen
V tretjem odstavku 18. člena se besede »Občinski svet
občine Moravske Toplice lahko razreši« nadomestijo z besedami: »Ustanovitelja lahko razrešita«.
13. člen
Besedilo 19. člena se črta in se nadomesti z novim
besedilom, ki glasi:
»Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda
na predlog ustanovitelja Avtobusni promet, Murska Sobota
d.d. Do izbire direktorja imenuje ustanovitelj Avtobusni promet, Murska Sobota d.d., Bakovska 29A, Murska Sobota
vršilca dolžnosti direktorja zavoda.
Direktor je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
V statutu zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti in
odgovornosti direktorja zavoda.«
14. člen
Črta se besedilo 23. člena, 24. člena, 25. in 26.
člena.
15. člen
27. člen postane 23. člen.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9/03-9
Moravske Toplice, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

Št.

5915.
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Odlok o razglasitvi Donšove hiše v Noršincih 8
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 9. in 12. člena zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine
Moravske Toplice na 8. redni seji dne 16. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Donšove hiše v Noršincih 8 za
kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
enota dediščine:
Noršinci – Donšova hiša v Noršincih št. 8 (predlog za
vpis v RKD 620046).
Enota dediščine Donšova hiša v Noršincih (predlog za
vpis v RKD 620046) ima zaradi etnološko-arhitekturnih in
drugih lastnosti poseben pomen za Občino Moravske Toplice, zato ga razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev Donšove hiše v
Noršincih 8 za kulturni spomenik lokalnega pomena:
V središču vasi stoji izredno kvaliteten kompleks z zidano stanovanjsko hišo, zgrajeno 1905 in novejšim gospodarskim objektom. Stavbi in vrt obdaja s cestne strani visoka
lesena ograja z vmesnimi, oblikovanimi betonskimi stebri.
Posebnega pomena je visoko pritlična hiša, tlorisno
oblikovana »na ključ« – iz podolžne osnovne zgradbe izhajata pravokotno na obeh straneh dva enaka trakta, s pravokotno slemenitvijo streh. Kritina je opečna (zareznik). Ostrešje
v čelnih zatrepih in pod napušči plemenitijo izrezljani leseni
zaključni elementi, na strehi pa najdemo vrsto izjemnih kleparskih detajlov. Objekt ima bogato fasadno profilacijo ter
originalno stavbno pohištvo. V osrednjem delu vhodne fasade se med obema izstopajočima krakoma nahaja vhodno
stopnišče, pokrito z odprto, leseno lopo, ki ima prav tako
poudarjene lesene figuralne elemente. Tudi glavna vhodna
vrata so dekorativno izrezljana. Hiša ima v notranjosti ohranjen svoj prvotni tloris in vrsto primarnih, oblikovnih detajlov.
Izjemno ohranjena stavba nam nazorno predstavlja
enotno zgrajeno in ambiciozno zastavljeno prekmursko podeželsko hišo z začetka 20. stoletja. Pričujoča, ahitekturna
oblika ni tipična v svojem okolju, spogleduje se z mestnimi
vplivi ter kaže na nekmečki status lastnika in graditelja. Kot
taka je pomemben ahitekturni poudarek v vasi, ki bogati
njeno kulturno podobo.
3. člen
Kulturni spomenik iz 1. člena stoji na parc. št. 2 (delno)
k.o. Noršinci. Lastnica spomenika je Kodila Ružič Jožefa,
Murska Sobota, Tomšičeva ul. 6.
4. člen
Za kulturni spomenik velja naslednji varstveni režim:
Hišo z okolico varujemo v celoti, izvirnosti in pričevalnosti. Možni sanacijski in obnovitveni posegi za ohranjanje
obstoječega stanja in valorizacijo spomeniških lastnosti objekta, v soglasju ter pod strokovnim nadzorom pristojne spomeniške službe.
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5. člen
Način uporabe kulturnega spomenika:
Hiša služi stanovanjskemu namenu, kar je v skladu z
njenim spomeniškim značajem.
6. člen
Za vse posege na kulturnem spomeniku iz 1. člena
mora lastnik objekta pridobiti pisno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Maribor.
7. člen
Pristojni organ občine izda na podlagi tega odloka o
razglasitvi lastnici odločbo o varstvu spomenika na podlagi
13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine.
8. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ lokalne skupnosti v 30 dneh od njegove uveljavitve predlaga zaznambo
spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat
RS za področje kulturne dediščine.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 66/03-1
Moravske Toplice, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

5916.

Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini
Moravske Toplice

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), drugega odstavka 179. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in
16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet
občine Moravske Toplice na 8. redni seji dne 16. 12. 2003
sprejel

SKLEP
o višini komunalnega prispevka v Občini
Moravske Toplice
1. člen
V Občini Moravske Toplice, razen ožjega naselja Moravske Toplice, za katerega je sprejet investicijski program,
znaša komunalni prispevek za popolno komunalno opremo:
– za stanovanjske hiše, vikende, vinske kleti in poslovne prostore, razen turističnih, gostinskih in trgovskih lokalov
6.598 SIT/m2 koristne površine, in sicer so stroški komunalne opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:
SIT/m2
– kanalizacija
1.803,61
– vodovod
1.139,18
– električno omrežje
735,70
– ceste
3.236,22
Skupaj
6.914,70
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– za gostinske, turistične in trgovske lokale 10.998
SIT/m2 koristne površine prostorov, in sicer so stroški komunalne opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:
SIT/m2
– kanalizacija
3.005,66
– vodovod
1.900,02
– električno omrežje
1.226,16
– ceste
5.395,10
– Skupaj
11.526,95
Za naselje Moravske Toplice:
skupina 100 – pridobivanje zemljišč
25,09 SIT/m2
skupina 200 – priprava stavbnega zemljišča 23,34 SIT/m2
skupina 300 – oprema stavbnega zemljišča
komunalni objekti in naprave skupne rabe
ceste in zunanje ureditve
1.128,44 SIT/m2
zelene in rekreacijske površine
23,30 SIT/m2
javna razsvetljava
189,44 SIT/m2
kanalizacija za odvod meteorne vode
1.355,68 SIT/m2
komunalni objekti in naprave individualne
rabe vodovodno omrežje in naprave
492,20 SIT/m2
kanalizacija za odvod odpadne vode
1.355,68 SIT/m2
električno omrežje in naprave
396,71 SIT/m2
PTT omrežje in naprave
358,91 SIT/m2
Vse skupaj
5.348,79 SIT/m2
2. člen
Komunalni prispevek se obračuna na območju, kjer so
komunalne naprave že zgrajene, na območju, kjer so komunalne naprave v izgradnji in na območju, kjer je možno
komunalne naprave izgraditi.
Komunalni prispevek predstavlja stroške izgradnje primarnih komunalnih vodov in kategoriziranih cest.
Od izračunane vrednosti komunalnega prispevka se
odštevajo vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav po valorizirani vrednosti (vrednost tečaja EUR-a) glede na čas od prvotnega
plačila do sedanje odmere.
Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo komunalnih objektov in naprav s predložitvijo originalne dokumentacije o plačilih. V primeru nejasnosti, da se plačilo
dejansko nanaša na predvideno bodočo gradnjo, se pridobi
mnenje investitorja gradnje posameznega komunalnega objekta oziroma naprave ali področne krajevne skupnosti.
Za kmetijske gospodarske objekte se ne obračunava
komunalni prispevek.
3. člen
Korekcijski faktorji za koristne površine so v skladu s
standardi, razen:
– za stanovanjske hiše do 100 m2
stanovanjske površine
– kleti in skladišča ter industrijski objekti in garaže
– bivalni prostori v mansardi
– športni objekti, bazeni in podobno

0,50
0,30
0,75
0,10

Z ozirom na lokacijo objekta se upoštevajo naslednji
korekcijski faktorji:
I. območje:

obsega ožje naselje Moravske Toplice, faktor
F=1
II. območje: obsega naselja Martjanci, Tešanovci, faktor
F=0,70
III. območje: obsega naselja Bogojina, Filovci, Ivanci, Mlajtinci, Lukačevci, Noršinci, Sebeborci, faktor
F= 0,60
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IV. območje: obsega naselja Berkovci, Prosenjakovci, Pordašinci, Motvarjevci, faktor F=0,40
V. območje: obsega vsa ostala naselja. Za to območje se
ne obračunava prispevek za kanalizacijo, faktor F=0,40, vikendi 0,50
VI. območje: obsega območje izven ožjega naselja in velja
za vinske kleti. Obračuna se samo elektrika
in cesta, faktor F=0,50.
Individualne priključke od glavnega voda do objekta
plača vsak investitor sam.
4. člen
Ta sklep velja za plačilo komunalnega prispevka na
območju celotne Občine Moravske Toplice.
Brez potrdila, izdanega od Občine Moravske Toplice,
o plačilu komunalnega prispevka, Upravna enota Murska
Sobota ne sme izdati gradbenega dovoljenja.
5. člen
Komunalni prispevek se ne plača v primeru gradnje
nadomestnega stanovanjskega ali poslovnega objekta, če
je obstoječi objekt že ustrezno komunalno opremljen.
Oprostitev plačila prispevka iz prvega odstavka tega
člena ne velja za gradnjo nadomestnega objekta, katerega
obseg za več kot 20 m2 presega tlorisno površino prostorov
prejšnjega objekta.
Če novozgrajeni stanovanjski ali poslovni objekt za več
kot 20 m2 presega tlorisno površino prostorov prejšnjega
objekta, plača investitor prispevek za komunalno opremljanje stavbnega zemljišča v sorazmerju s povečanjem tlorisnih
stanovanjskih oziroma poslovnih površin.
Investitorji, kateri so deležni ugodnosti iz tega člena,
morajo v roku dveh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novozgrajeni objekt, starega porušiti in odstraniti
material ter okolico primerno urediti.
6. člen
V primeru, da pride do spremembe namembnosti stanovanjske hiše, vikenda, vinske kleti ali poslovnih prostorov
v gostinski ali trgovski lokal, se plača pred izdajo uporabnega dovoljenja razlika komunalnega prispevka po 1. členu
tega sklepa.
7. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek na zakladniški podračun
Občine Moravske Toplice, na podlagi odločbe pristojnega
občinskega upravnega organa.
8. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep
o višini komunalnega prispevka za leto 2002 (Uradni list
RS, št. 3/03).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004.
Št. 420-01-01/03-41
Moravske Toplice, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek., l. r.

Št.

5917.
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Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 – odl.
US in 61/99 – odl. US), 30. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02
in 28/03) in 2. člena odloka o komunalnih taksah v Občini
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 48/96) je župan dne
9. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v
Občini Moravske Toplice
1. člen
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini
Moravske Toplice za leto 2004 znaša 8,50 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa
se od 1. januarja 2004 dalje.
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 3/03).
Št. 423-04/03-2
Moravske Toplice, dne 9. decembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

PIVKA
5918.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za
leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
47/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in
100/00 – sklep US) zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je
Občinski svet občine Pivka na 9. seji dne 3. 12. 2003
sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto
2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2003 (Uradni list RS, št. 31/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Uradni list Republike Slovenije
v 000

Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udelež. na dobičku in dohodnina
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 401 Plače in drugi izdatki zaposlenim
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Trasferi 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
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)

904.163
507.325
451.063
306.009
69.498
75.556
56.262
18.630
3.788
32
3.700
30.112
112.050
36.500
75.550

284.788
284.788
916.008
232.932
70.642
147.340
14.950
278.262
21.776

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 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.)
–12.095
X. STANJE NA RAČUNIH OB KONCU LETA
12.095
Pregled odhodkov, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije ter načrt razvojnih programov je priloga k
temu odloku.
2. člen
V odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2003 (Uradni list RS, št. 31/03) se doda nov člen, ki se glasi:
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne
bodo realizirale v letu 2003, se lahko prenesejo v proračun
za leto 2004.
3. člen
Vsi ostali členi odloka o proračunu Občine Pivka za
leto 2003 (Uradni list RS, št. 31/03) ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321/2-9/2003
Pivka, dne 3. decembra 2003.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

28.268
24.215
204.003
336.624
336.624
68.190
68.190
–11.845

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

C) RAČUN FINANCIRANJA

Proračun leta 2003

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
–
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
250
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
250
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
250
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–

5919.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za
stanovanjske in poslovne prostore na območju
Občine Pivka za leto 2004

Na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) in 10. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
RS, št. 24/99, 24/01, 3/02 in 59/03) je Občinski svet
občine Pivka na 9. seji dne 3. 12. 2003 sprejel

SKLEP
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore na območju občine Pivka za leto 2004 znaša mesečno 0,018 SIT.
2
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
gradbene parcele in vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju
Občine Pivka za leto 2004 znaša mesečno 0,00036 SIT.

Uradni list Republike Slovenije
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 0321-9/2003
Pivka, dne 3. decembra 2003.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

SLOVENJ GRADEC
5920.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Slovenj

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), 58. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in
7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 29/99, 24/03) je Občinski svet mestne občine
Slovenj Gradec na 15. seji dne 23. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/00
in 108/03) se za 3. členom doda nov, 3.a člen, ki se glasi:
Zavezanci, ki so v preteklem letu vložili sredstva v zunanjo ureditev objektov (fasade, strehe, stavbno pohištvo –
okna) in so ti objekti razglašeni za nepremične kulturne in
zgodovinske objekte na podlagi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94), se lahko
za določeno obdobje oprostijo plačila nadomestila, in sicer:
– za vložena sredstva v višini od 200.000 SIT do
500.000 SIT se oprostijo za obdobje 1 leta,
– za vložena sredstva v višini od 500.000 SIT do
1,000.000 SIT se oprostijo za obdobje 2 let,
– za vložena sredstva v višini od 1,000.000 SIT do
1,500.000 SIT se oprostijo za obdobje 3 let,
– za vložena sredstva v višini od 1,500.000 SIT do
2,000.000 SIT se oprostijo za obdobje 4 let,
– za vložena sredstva v višini nad 2,000.000 SIT se
oprostijo za obdobje 5 let.
2. člen
V 4. členu se beseda »nepozidanega« nadomesti z
besedo: »nezazidanega«.
3. člen
V prvem odstavku 2. točke 5. člena se za peto alineo
doda nova šesta alinea, ki se glasi:
– celotne površine zemljišč, na katerih so zgrajeni bencinski servisi oziroma bencinske črpalke.

Št.
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4. člen
V 7. člen se v besedilu II. območje črta besedilo:
Pameče, Podgorje, Šmartno, Troblje, Tomaška vas in Turiška vas in se nadomesti z besedilom “Mestne občine Slovenj Gradec”.
V zadnjem stavku 7. člena se pred besedo »vodovodom« črta beseda »javnim«.
5. člen
V 8. členu se besedilo »tega člena« nadomesti z besedilom: »sedmega člena«.
6. člen
V 9. členu se doda nova 4. točka, ki se glasi:
4. Izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v
gospodarskih dejavnostih.
7. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
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

Število točk

Bencinski servisi
Bančništvo
Zavarovalništvo
Telekomunikacijske storitve in elektrodistribucija
Projektivne in geodetske storitve
Odvetniške in notarske storitve

500 točk
800 točk
800 točk
200 točk
400 točk
400 točk

Za nezasedene poslovne prostore v območju mestnega jedra na Glavnem trgu, Meškovi ulici, Trgu svobode in
Poštne ulice se pri izračunu nadomestila seštevek točk poveča:
– za faktor 1,3, če so poslovni prostori nezasedeni
manj kot dve leti,
– za faktor 2, če so poslovni prostori nezasedeni več
kot dve leti.
8. člen
Doda se nov, 11.b člen, ki se glasi:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje za:
– poslovne prostore občinskih organov,
– poslovne prostore, ki jih za uporabljajo za svoje delo
organi četrtnih skupnosti in primestnih vaških skupnosti,
– objekte ali prostore, ki jih uporabljajo javni zavodi in
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je mestna občina,
– prostore, ki jih uporabljajo kulturna, športna in druga
društva, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
9. člen
V 12. členu se za besedilom “Pri vrednotenju nadomestila za nezazidano zemljišče se število točk, ugotovljenih po
merilih iz 10. in 11. člena” doda številka 11.a.
10. člen
V 14. členu se spremeni prva alinea tako, da se glasi:
– seštevka števila točk, ugotovljenih po merilih iz 9.,
10., 11. in 11.a člena odloka.
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Uradni list Republike Slovenije

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-1/2003
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

5921.

SVETA ANA
5922.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalnih samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02 ) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list
RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 8. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004

Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
“Ct1 – južni vstop 2” v Slovenj Gradcu

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03)
je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 15. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta »Ct1 – južni
vstop 2« v Slovenj Gradcu

Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2004

I. SPLOŠNA DOLOČILA
1.člen
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2004
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

1. člen
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta »Ct1 – južni vstop 2« v Slovenj Gradcu, ki ga je izdelala ZUM urbanizem, planiranje,
projektiranje d.o.o Maribor, pod št. naloge 204/2003.

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

2. člen
Predlog bo razgrnjen v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem
času občinske uprave.

I.
70

3. člen
Javna razgrnitev bo trajala od vključno 24. 12. 2003
do vključno 19. 1. 2004.

71

4. člen
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe in predloge pravne in fizične
osebe. Pripombe in predloge posredujejo pisno ali jih vpišejo v knjigo pripomb. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve.

72

5. člen
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana 7. 1. 2004 ob 14. uri
v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve in javne
obravnave bo občinska uprava obvestila občane na krajevno običajen način.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-03-27/2003-502
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

73
74

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
Znesek v tisoč SIT
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
281.962
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
110.170
DAVČNI PRIHODKI
78.676
700 Davki na dohodek in dobiček
52.184
703 Davki na premoženje
11.386
704 Domači davki na blago in storitve
15.106
706 Drugi davki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
31.494
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
3.863
711 Takse in pristojbine
1.175
712 Denarne kazni
201
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.265
714 Drugi nedavčni prihodki
10.990
KAPITALSKI PRIHODKI
–
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
–
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
TRANSFERNI PRIHODKI
171.792
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
171.792

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
304.372
40 TEKOČI ODHODKI
76.182
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
15.328
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.690
402 Izdatki za blago in storitve
55.134
403 Plačila domačih obresti
530
409 Rezerve
2.500

Uradni list Republike Slovenije
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Skupina/Podskupina
Znesek v tisoč SIT
41 TEKOČI TRANSFERI
89.712
410 Subvencije
7.424
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
23.346
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
5.369
413 Drugi tekoči domači transferi
53.573
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
109.222
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
109.222
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
29.256
430 Investicijski transferi
29.256
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-22.410

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
–
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
–
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA

29.000
29.000
6.590
6.590

IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII.-IX)

–
22.410
22.410

Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavi na spletni stani Občine Sveta Ana (varianta: na oglasni
deski Občine Sveta Ana).
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4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnosti proračuna za leto 2004 in
njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg preseženih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v preteklih letih za
investicijske odhodke, investicijske transfere ne smejo presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega:
1. v leto 2005 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
2,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
2,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. požarna taksa,
2. samoprispevek,
3. drugi prihodki, ki jih določi občina.

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži do višine 29,000.000 tolarjev.

Stran

20054 / Št. 135 / 31. 12. 2003
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Ana v
letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-04/2003
Sveta Ana, 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

5923.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 180. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 15. člena
Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in
25/01) je Občinski svet občine Sveta Ana na svoji 8. redni
seji, dne 17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 93/99) se spremeni 4. člen, tako da se
glasi:
»Za zazidana stavbna zemljišča po tem členu 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. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, 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.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine
stavbe.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom.
Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi
nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem in javna parkirišča trajnejšega značaja, za katere se
plačuje parkirnina ali najemnina, tržnice na javnih površinah,za katere se plačuje najemnina, kampi, teniška igrišča,
hipodromi, odprti bazeni in kopališča, peskokopi, glinokopi, površine na katerih so zgrajeni daljnovodi za proizvodnjo
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in distribucijo električne energije, telekomunikacijska omrežja, avtocesta, površine dejavnosti ob avtocesti, odlagališča
odpadkov ter vsi ostali infrastrukturni objekti in površine, ki
služijo za opravljanje poslovnih dejavnosti in ki po zakonu o
graditvi objektov (Uradni list RS,št. 110/02) niso objekti
gospodarske javne infrastrukture.«
2. člen
Spremeni se 13. člen odloka, tako da se glasi:
»Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se z
dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, 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.
Nadomestilo za nepozidano stavbo zemljišče se ne
odmerja, če je površina zemljišča manjša od 400 m2 in na
njemu ni mogoče postaviti samostojnega objekta.«
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporabljati pa se začne z 1.januarjem 2004.
Št. 42306-00004/2003
Sveta Ana, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

5924.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi z
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), ter 15. člena statuta Občine Sveta Ana in na podlagi 17. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 93/99), je Občinski svet občine Sveta Ana na 8. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2004 znaša
0,531 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 42306-005/03
Sv. Ana, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.
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5925.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške
vežice

Na podlagi 20. in 68. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana ter na podlagi statuta Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine
Sveta Ana na redni 8. seji dne 17. decembra 2003 sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice znašajo:
– za enojni grob 3.640,62 SIT,
– za družinski grob 5.460,50 SIT,
V ceno ni vračunan 20% DDV.
2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 5.834
SIT.
V ceno ni vračunan 8,5% DDV.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem
znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15
dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in
mrliške veže za leto 2003, št. 35207-007/2002 (Uradni
list RS, št. 5/03).
Št.35207-003/2003
Sveta Ana, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

5926.

Št.

– za dnevni program v višini 63.613 SIT na mesec,
– za poldnevni program v višini 57.613 SIT na mesec.
Ceni programov se uporabljata za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v program vrtca od
1. januarja 2004.
II
V primeru odsotnosti otroka se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila za vsak dan odsotnosti.Ta cena je podlaga za izračun plačila staršev in plačila
razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije
občina.
Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca
najkasneje en dan pred prvim dnem odsotnosti.
III
Starši otrok, za katere je Občina Sveta Ana po veljavni
zakonodaji dolžna kriti razliko v ceni programa, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31.
avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši plačajo
rezervacijo v višini 30% od plačila, ki jim je določeno z
odločbo o višini plačila za program vrtca.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo,
če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene
programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Zaradi rednih vzdrževalnih del in koriščenja rednih letnih dopustov je vrtec lahko zaprt v času polletnih počitnic in
sicer najdlje 30 dni. V tem času starši plačajo 50% prispevka, ki jim je določen z odločbo o višini plačila za program
vrtca.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno izobraževalnem in vzgojno varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta
Ana - vrtec Sveta Ana in Lokavec št. 64000-16/02 (Uradni
list RS št. 5/03).
Št. 64000-08/2003
Sveta Ana, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

Sklep o določitvi cene programov storitev v
Javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojnovarstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana Vrtec Sveta Ana in Lokavec

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 113/03) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na
8. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov storitev v Javnem
vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem
zavodu Osnovna šola Sveta Ana - Vrtec Sveta Ana
in Lokavec
I
Določita se ceni programov storitev v Javnem vzgojnoizobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana – vrtec Sveta Ana in Lokavec
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ŠKOCJAN
5927.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Škocjan

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in v povezavi s prvo alineo 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 25. členom
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83,
42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93, 66/93, 39/90, 39/96, 61/96, 35/97,
45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/01),
218. člen zakona o gradnji objektov (Uradni list RS, št.
110/02) in na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 43/03) je Občinski svet
občine Škocjan na seji dne 16. 12. 2003 sprejel
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ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Škocjan se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju besedila: nadomestilo) plačuje
v skladu z določili tega odloka.
II. OBMOČJA PLAČEVANJA NADOMESTILA
2. člen
Nadomestilo se plačuje za zemljišča, ki so:
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Škocjan opredeljena kot območja stavbnih zemljišč,
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Škocjan po svoji namembnosti opredeljena kot kmetijska območja I. in II. kategorije, ki so pozidana, opremljena z električno in vodovodno infrastrukturo in se uporabljajo za
stanovanjske, počitniške ali poslovne namene,
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Škocjan po svoji namembnosti opredeljena kot območja, urejena
s prostorsko izvedbenimi akti.
Kartografska dokumentacija opredeljenih območij je
na vpogled na sedežu Občine Škocjan.
Območja na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– lego stavbnega zemljišča,
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– način pozidave (vrsta, gostota pozidave in značaj
pozidave).
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
Prvo območje: Škocjan, Hrastulje, ind. cona Dobruška vas, ind. cona Dobrava pri Škocjanu;
Drugo območje: Zloganje, delno Škocjan, Dolnja Stara vas, Zavinek, Dobrava pri Škocjanu, delno Jarčji vrh,
delno Zagrad, delno Stara Bučka;
Tretje območje: Klenovik, Gor.Stara vas, Male Poljane,
Velike Poljane, delno Zagrad, Gabrnik, Goriška Gora, Goriška vas, Bučka, Čučja mlaka, Dobruška vas, Dol.Radulje,
Dule, Gor.Dole, Gor.Radulje, Grmovlje, Hudenje, Delno Jarčji vrh, Jelendol, Jerman vrh, Mačkovec, Močvirje, Osrečje,
Ruhna vas, Segonje, delno Stara Bučka, Stopno, Stranje,
Štrit, Tomažja vas, Zaboršt, delno Zagrad, Zalog.
3. člen
Meje območij iz prejšnjega člena so prikazane na grafični karti, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled na
sedežu Občine Škocjan.
Meje naselij so določene v registru prostorskih enot, ki
so v pristojnosti upravljanja Geodetske uprave Republike
Slovenije-Območne enote Novo mesto.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
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– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve na te
objekte in naprave;
– lega, namembnost in smotrna raba stavbnega zemljišča;
– motnje pri uporabi stavbnega zemljišča (hrup, smrad,
prah in drugi škodljivi vplivi).
5. člen
Pri opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo se upošteva možnost priključitve na posamezne
objekte in naprave, ki se ovrednoti z naslednjim številom
točk:
1. vodovod
20 točk
2. električno omrežje
20 točk
3. javna kanalizacija
40 točk
4. telefonsko omrežje
30 točk
5. plinovodno omrežje
20 točk
6. javna razsvetljava
10 točk
7. makadamska cesta
10 točk
8. asfaltna cesta
20 točk
9. cestišče s hodnikom za pešce
10 točk
Kolikor se pojavi dvom v zvezi z možnostjo priključitve
objekta na posamezno komunalno napravo, o tem odloča
upravljalec posamezne komunalne naprave.
6. člen
Po namenu uporabe se stavbna zemljišča na območjih
iz 2. člena tega odloka razvrstijo v naslednje skupine dejavnosti:
a) gospodarski namen 1: proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken; proizvodnja izdelkov iz gume
in plastičnih mas; proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov;
pridobivanje energetskih surovin; pridobivanje rudnin in kamnin;
b) gospodarski namen 2: obdelava in predelava lesa;
proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; gradbeništvo;
c) gospodarsko poslovni namen 1: proizvodnja vlaknin, papirja, založništvo, tiskarstvo; proizvodnja kovinskih
izdelkov brez strojev in naprav; proizvodnja strojev in naprav; proizvodnja vozil in plovil;
d) gospodarsko poslovni namen 2: proizvodnja tekstilij, tekstilnih in krznenih izdelkov; proizvodnja usnja, usnjenih izdelkov; proizvodnja električne, optične opreme; proizvodnja pohištva, drugih predelovalnih dejavnosti, reciklaža;
oskrba z elektriko, plinom, vodo; gostinstvo; finančno posredništvo;
e) trgovina: trgovina, popravila motornih vozil; zasebna
gospodarstva z zaposlenim osebjem;
f) storitvena dejavnost 1: kmetijstvo, lov, gozdarstvo;
ribištvo; proizvodnja hrane, pijač, tobačni izdelki; promet,
skladiščenje, zveze; nepremičnine, najem poslovne storitve; eksteritorialne organizacije, združenja;
g) storitvena dejavnost 2: druge javne, skupne in osebne storitve;
h) družbena dejavnost: javna uprava, obramba, socialno zavarovanje; izobraževanje; zdravstvo, socialno varstvo.
Pri razvrstitvi posameznih dejavnosti v navedene
skupne dejavnosti se upošteva uredba o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94,
3/95, 89/98 in 12/99).
Stavbe, ki služijo za opravljanje kmetijske dejavnosti
fizičnih oseb, ne zapadejo pod določila tega člena.
Glede na lego in vrsto dejavnosti se stavbna zemljišča
točkujejo z naslednjim številom točk:
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skupine dejavnosti
a
b
c
d
e
f
g
h

gospodarski namen 1
gospodarski namen 2
gosp. posl. namen 1
gosp.posl. namen 2
trgovina
storitvena dejavnost 1
storitvena dejavnost 2
družbena dejavnost

število točk
območje 1 območje 2 območje 3
620
260
100
520
260
50
420
210
50
370
160
50
320
160
50
270
110
50
220
110
/
20
10
/

V primeru, da je posamezna pravna oseba registrirana
za več dejavnosti, ki jih opravlja na isti lokaciji, se pri odmeri
nadomestila upošteva prevladujoča dejavnost.
7. člen
Nadomestilo se plačuje:
1. za zazidana stavbna zemljišča od:
a) stanovanjske površine, ki predstavlja čisto tlorisno
površino sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti, pralnice, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineta, čista tlorisna površina garaž za osebne
avtomobile in drugih zaprtih prostorov v objektu. Pri več
stanovanjskih objektih, kjer površin skupnih in pomožnih
prostorov (hodnikov, stopnišč …) ni možno določiti, se nadomestilo odmeri od čiste tlorisne površine stanovanja, ki
se pomnoži s faktorjem 1.15;
b) poslovne površine, ki predstavlja čisto tlorisno površino poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ….);
c) odprtih prostorov, ki se po tem odloku štejejo za
poslovne površine, ki niso zajeti pod točko b.) in se točkujejo po vrsti dejavnosti, kot to določa 6. člen tega odloka, pri
površini za odmero nadomestila pa se glede na namen
uporabe upošteva naslednje korekcijske faktorje:
– za parkirišča, odprta skladišča, nadstrešnice
0,3
– za vsa zemljišča na območju bencinske črpalke
0,5
– za površine bazenov
0,5
– za ograjene površine okrog bazenov in prostore
za kampiranje
0,3
– za zunanje gostinske površine
0,5
– za zemljišča pod električnimi daljnovodi
0,3
– za rekreacijske površine (tenis igrišča, …)
0,3
– za razstavno prodajne površine
0,7
– za ostale primere
0,3.
d) za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista stavbna
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, 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.
2. za nezazidana stavbna zemljišča 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,

Št.
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športa in javne uprave. Pri tem se za nezazidana stavbna
zemljišča fizičnih oseb upošteva seštevek točk iz 8. člena,
navedenih v tabeli 1 in tabeli 2, za pravne osebe pa samo
točke iz tabele 2.
8. člen
Smotrna uporaba stavbnega zemljišča se glede na lego
in vrsto stanovanjske zazidave točkuje po naslednji tabeli:
Tabela 1
Vrsta zazidave

1. območje 2. območje 3. območje

individualne hiše
vrstne hiše
blokovna gradnja

70
60
40

40
40
35

20
20
10

Namen uporabe stavbnega zemljišča se točkuje po
naslednji tabeli:
Tabela 2
Vrsta zazidave

1. območje 2. območje 3. območje

stanovanjski in počitniški objekti
nezazidana stavbna
zemljišča – fizične osebe
nezazidana stavbna
zemljišča – pravne osebe

30

20

10

40

30

20

70

50

30

9. člen
Znižanje odmere nadomestila zaradi motenj pri uporabi
stavbnega zemljišča se upošteva samo za stanovanjske površine. Za motnje pri uporabi stanovanja se šteje:
1. hrup ob magistralnih in regionalnih cestah in ob
večjih industrijskih obratih,
2. prah, smrad in drugi škodljivi vplivi.
Skupno število točk za odmero nadomestila se na podlagi vloge zavezanca lahko zniža največ za 20%, in sicer:
– znižanje skupnega števila točk za odmero nadomestila za 10% se zavezancu lahko prizna na podlagi preveritve
stanja na terenu;
– znižanje skupnega št. točk za odmero nadomestila
za 20% se zavezancu lahko prizna v primeru, da motnje pri
uporabi stanovanja presegajo z zakonom določene dopustne meje, kar dokazuje s predložitvijo meritev pristojnih
služb.
10. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih tega odloka se
določi tako, da se skupno število točk iz 5., 6. in 8. člena
sešteje, zniža v skladu z določili 9. člena ter seštevek pomnoži s kvadraturo stanovanjske ali poslovne površine v skladu z določili 7. člena tega odloka in ustrezno vrednostjo
točke za odmero nadomestila.
Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 5. in
8. člena tega odloka pomnoži s celotno površino nezazidanega stavbnega zemljišča v skladu z določili 7. člena
tega odloka in ustrezno vrednostjo točke za odmero nadomestila.
IV. ODMERA IN PLAČILO NADOMESTILA
11. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe, kot lastniki ali neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe.
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Nadomestilo odmeri davčni organ.
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.
12. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
občine Škocjan določi s sklepom občinski svet občine, na
predlog župana občine.
13. člen
Prijava podatkov za odmero nadomestila in javljanje
kasnejših sprememb:
Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni Občini
Škocjan posredovati vse potrebne pravilne podatke za izračun nadomestila: ime in priimek zavezanca, lastnika in najemnika, enotna matična številka, davčna številka, točen
naziv in naslov, lega stavbnega zemljišča, katastrska občina, parcelna številka, namembnost rabe iz zemljiškega katastra, število etaž in površina posameznih delov objekta z
navedbo dejavnosti in uporabnika ter spremembe uporabnih površin za bivanje, oziroma poslovno dejavnost, komunalna opremljenost, vrsta zazidave in leto gradnje.
Zavezanci so dolžni v roku 30 dni javiti davčnemu organu, oziroma občini Škocjan vse spremembe v zvezi z
uporabo stavbnega zemljišča.
Če nastane sprememba med letom, se upošteva z
začetkom naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Občina Škocjan lahko javno pozove lastnike nepremičnin, da posredujejo podatke, ki so osnova za odmero nadomestila. Lastniki sporočijo te podatke na obrazcu, ki ga
dobijo na sedežu občine Škocjan. Popis za odmero se
izvede na podlagi javnega poziva, ki se izvede na krajevno
običajen način.
Samostojni podjetniki, predložijo po javnem pozivu iz
prejšnjega odstavka, kot obvezno prilogo k posebnemu
obrazcu tudi odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti. Pravne osebe lahko občina Škocjan pisno pozove, da v roku 15-dni od prejema poziva predložijo gradbeno
dokumentacijo, iz katere so razvidni podatki za odmero nadomestila. Kolikor predložena dokumentacija ni zadostna,
se opravi ogled in izmere na terenu.
V primeru, da predloženi podatki niso skladni z evidencami in registrom podatkov s katerimi razpolaga občina
Škocjan, se zaradi uskladitve podatkov opravi ogled na terenu.
V primeru, da lastniki ali uporabniki ne prijavijo podatkov za odmero nadomestila v 15. dneh od poziva, se zavezancem odmeri nadomestilo na podlagi razpoložljivih evidenc.
V primeru, da niti lastnik niti uporabnik ne javita sprememb, ki se nanašajo na novega uporabnika, prejšnji zavezanec za plačilo nadomestila pa zavrne odločbo, je nadomestilo dolžan plačati lastnik nepremičnine.
14. člen
Višina nadomestila se lahko poveča za stavbna zemljišča, ki so s prostorsko izvedbenim načrtom predvidena za
pozidavo, za katera občina izvaja izgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja v skladu s sprejetim programom opremljanja stavbnih zemljišč, lastniki zemljišč v navedenem območju pa niso zainteresirani niti za gradnjo, niti za prodajo.
O povišanju odloči na predlog župana občinski svet.
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V. OPROSTITVE PLAČILA
15. člen
Poleg primerov, navedenih v 59. členu zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), lahko davčni
organ dovoli odlog plačila, obročno plačilo, odpis dolga v
celoti ali deloma, če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine
v skladu z zakonom o davčnem postopku. Občinski svet
lahko v posebnih primerih na predlog župana, v skladu z
zakoni, odloča o celotni ali delni oprostitvi plačila nadomestila
VI. NADZOR
16. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka je v
pristojnosti občinske uprave.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
1. Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki:
– ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila
po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero
nadomestila in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti
oziroma po nastali spremembi,
– na poziv pristojnega organa občinske uprave v roku
15 dni od prejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila.
2. Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje prve in druge
alinee prvega odstavka tega člena.
3. Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje posameznik pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki stori dejanje iz 1. in 2. alinee 1. odstavka tega člena.
4. Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka, za območje Občine Škocjan, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (SDL, št. 19/88, 3/89 in 21/89).
Novim zavezancem za plačilo nadomestila, se v skladu
z določili tega odloka nadomestilo odmerja od dneva veljavnosti tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42306-0004/2003
Škocjan, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.
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Št.

ŠKOFLJICA
5928.

Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica
v letu 2004

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 30. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in
76/02) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) je
župan Občine Škofljica dne 22. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Škofljica
v letu 2004
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine
Škofljica za leto 2004, oziroma v obdobju januar–marec
2004, se financiranje funkcij občine in njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2003
in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju proračuna za leto 2003.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2003 in začete v letu 2003.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Škofljica za leto 2004.
Po sprejemu proračuna za leto 2004, se v obdobju
začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2004.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v letu
2004 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine oziroma če proračun ni sprejet.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 403-02/03-50
Škofljica, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.
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ŠMARTNO PRI LITIJI
5929.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter Uradni list RS, št.
24/92 – odl. US), 218. člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) je
Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 9. redni seji dne
18. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje)
Ta odlok ureja podrobnejša območja na katerih se v
Občini Šmartno pri Litiji plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila za
določitev višine nadomestila in merila za oprostitev plačila
na območju Občine Šmartno pri Litiji. Za stavbna zemljišča
se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
2. člen
(zavezanec)
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, najemnik, ipd.).
3. člen
(zazidano stavbno zemljišče)
1. Za zazidano stavbno zemljišče 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.
Zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine objekta.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom.
Odprte poslovne površine pa so površine, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, športni objekti, nepokrite gostinske površine, kamnolomi in druge odprte
površine namenjene poslovni dejavnosti.
2. V primeru da stavba gradbene parcele še nima določene, 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 zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano
stavbno zemljišče.
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4. člen
(nezazidano stavbno zemljišče)
Nezazidano stavbno zemljišče se šteje tisto zemljišče,
za katero je s prostorskim izvedbenim 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 javne infrastrukture in tudi niso
namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
5. člen
(območja)
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine
Šmartno pri Litiji in je razdeljeno na tri območja:
1. poselitveno območje naselja Šmartno pri Litiji,
2. poselitveno območje naselij: Črni Potok, Mala Kostrevnica, Zavrstnik,
3. poselitveno območje drugih strjenih naselij v občini
in razpršene gradnje, če so stavbna zemljišča opremljena
najmanj z vodovodnim in električnim omrežjem.
Območja so zarisana v kartografskem delu (v merilu
1:5000) prostorskega plana občine in so sestavni del tega
odloka ter na vpogled na Občini Šmartno pri Litiji.
II. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
(komunalna opremljenost)
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe
oziroma možnosti priključitve objekta na posamezno infrastrukturo se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. Sistem za oskrbo s pitno vodo
s hidrantno mrežo
2. Sistem za oskrbo s pitno vodo
brez hidrantne mreže
3. Javna kanalizacija
4. Električno omrežje
5. Telefonsko omrežje
6. Asfaltna cesta s hodniki za pešce
7. Asfaltna cesta brez hodnikov za pešce
8. Makadamska cesta
9. Javna razsvetljava

20 točk
15 točk
10 točk
20 točk
10 točk
20 točk
15 točk
10 točk
20 točk

7. člen
(omejitve)
Pri določevanju komunalne opremljenosti zemljišča iz
prejšnjega člena tega odloka se upošteva:
– šteje se, da je stavbno zemljišče opremljeno z javno
razsvetljavo, če je svetilka javne razsvetljave od meje stavbnega zemljišča oddaljena manj kot 80 m,
– šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključitve na javno asfaltno cesto, če je priključek oddaljen od
meje stavbnega zemljišča manj kot 500 m, v nasprotnem
primeru se upošteva makadamska cesta.
8. člen
(lega in namembnost)
Za namen uporabe so objekti oziroma deli objektov
opredeljeni glede na območja določena v 5. členu odloka
po naslednjih kriterijih:

Stanovanjski namen
območje

Stanovanjske stavbe oziroma prostori

1.

20 točk

Poslovni namen
Območje

1.

2.

3.

15 točk 10 točk

2.

3.

A) Trgovina, popravila motornih vozil
in izdelkov široke porabe, gostinstvo,
finančno posredništvo, poslovanje
z nepremičninami, najem
in poslovne storitve
300 točk 150 točk 50 točk
B) Vse dejavnosti, ki niso opredeljene
pod A) in C)
120 točk 120 točk 25 točk
C) Dejavnost javne uprave in obrambe,
obvezno socialno zavarovanje,
izobraževanje, zdravstvo in socialno
varstvo, dejavnost javne higiene,
dejavnost združenj in organizacij,
rekreacijske, kulturne in športne
dejavnosti, druge javne storitvene 20 točk

20 točk 20 točk

Odprte poslovne površine se ovrednotijo s 50% točk
zazidanega stavbnega zemljišča.
Počitniške stavbe oziroma dele stavb se dodatno točkuje s 40 točkami.
Stanovanjske površine v katerih nihče ne biva najmanj
eno leto pred odmero nadomestila za tekoče leto, poslovne
površine v katerih nihče ne opravlja poslovne dejavnosti
najmanj eno leto pred odmero nadomestila za tekoče leto,
se dodatno točkuje s 100 točkami. Nadomestilo se odmeri
tako, da se upošteva zadnji pretežni namen rabe stavbe.
9. člen
(smotrnost uporabe stavbnega zemljišča)
Za objekte z več stanovanjskimi enotami se zmanjša
skupno število točk za naslednje odstotke:
Pri stavbah z do dvema stanovanjema
Pri stavbah s 3 do 4 stanovanji
Pri stavbah s 5 do 10 stanovanji
Pri stavbah z več kot 10 stanovanji

0%
1%
10%
15%

a) Merila za določitev višine nadomestila za odmero
nezazidanega stavbnega zemljišča
10. člen
(komunalna opremljenost, namembnost in smotrna
uporaba zemljišča)
Za nezazidano stavbno zemljišče se z upoštevanjem
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi
objekti in napravami ter namembnost in smotrno uporabo
stavbnega zemljišča, določi z enotnim kriterijem glede na
območja iz 5. člena tega odloka:
Točke glede na komunalno opremljenost,
namembnost in smotrno uporabo zemljišča

1. območje
2. območje
3. območje

95 točk
65 točk
40 točk
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III. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
11. člen
(zemljišča oziroma objekti za katera se ne plačuje
nadomestilo)
Nadomestilo se ne plačuje:
– za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe,
– za objekte 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.
12. člen
(petletna oprostitev)
Plačila nadomestila se na lastno zahtevo za dobo pet
let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko
stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča.
Petletna oprostitev plačevanja nadomestila začne teči
od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
13. člen
(enoletne oprostitve)
Za dobo enega leta se oprosti plačila nadomestila zavezanca, ki živi z družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu
v slabih življenjskih razmerah in izpolnjujejo eno od naslednjih meril:
– eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč po predpisih iz socialnega varstva,
– eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane stanovanjske najemnine,
– eden izmed članov je upokojenec, ki prejema varstveni dodatek po predpisih pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,
– katerih skupni bruto letni dohodek na člana v preteklem letu ne presega 60% povprečne letne bruto plače
zaposlenih v RS.
V primeru, da je v enostanovanjski hiši oziroma stanovanjski enoti več kot eno skupno gospodinjstvo morajo biti
merila za oprostitev iz prejšnjega odstavka izpolnjena v obeh
oziroma vseh gospodinjstvih, če je zavezanec en sam za
celotno stavbo oziroma enoto.
V primeru elementarne nesreče, zaradi česar stanovanjski objekt ni več uporaben za bivanje, se zavezanca na
lastno zahtevo oprosti plačila nadomestila, če se ugotovi, da
bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za dobo enega
leta.
14. člen
(vloga za oprostitev)
Pisno zahtevo za oprostitev oziroma olajšavo plačila
nadomestila iz 12. člena tega odloka, mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pristojnemu
oddelku pri občinski upravi. K vlogi mora zavezanec predložiti vsa potrebna dokazila (odločbo centra za socialno delo,
odločbo pokojninskega zavoda, dokazila o višini dohodka
družine za preteklo leto, ipd.).
O oprostitvi in olajšavi plačila nadomestila pristojni občinski organ izda ustrezno odločbo.

Št.
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Pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila iz 12.
člena tega odloka mora zavezanec vložiti ob vselitvi v stanovanje.
IV. ODMERA NADOMESTILA
15. člen
(odmera zazidanega stavbnega zemljišča)
Letna višina nadomestila se določi tako, da se skupno
število točk določenih po merilih iz tega odloka pomnoži z
vrednostjo točke ter s površino zazidanega stavbnega zemljišča.
Pri izračunu iz prejšnjega odstavka tega člena se za
naslednje površine upošteva korekcijski faktor 0:
– za kulturne spomenike in za javno kulturno infrastrukturo, ki so kot taki opredeljeni v skladu s področno
zakonodajo,
– za javne športne objekte, ki so kot taki opredeljeni s
področno zakonodajo,
– za površine v uporabi občinskih organov, krajevnih in
mestne skupnosti, javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
ena ali več občin,
– za humanitarne organizacije, ki imajo pridobljen tak
status v skladu s področno zakonodajo in
– gasilska društva.
16. člen
(odmera nezazidanega stavbnega zemljišča)
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se
določi tako, da se skupno število točk določenih po merilih
iz tega odloka pomnoži s površino nezazidanega stavbnega
zemljišča, korekcijskim faktorjem 0,3 in z vrednostjo točke.
17. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke za odmero nadomestila na območju
Občine Šmartno pri Litiji določi s sklepom občinski svet na
predlog župana občine.
Če občinski svet ne določi vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 31. decembra za prihodnje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS, za obdobje prvih
devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo
odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.
18. člen
(prijava nadomestila)
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine
Šmartno pri Litiji nastanek obveznosti plačila nadomestila
po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero
nadomestila.
Sprememba za plačilo nadomestila nastala med letom
oziroma po odmeri nadomestila za tekoče leto, se upošteva
od 1. 1. naslednjega leta dalje.
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki
in evidence. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za
plačilo nadomestila dolžan na poziv občinske uprave v roku
15 dni od prejema poziva posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila.
19. člen
(vodenje evidence, izdaja odločbe)
Evidenco zavezancev za plačilo nadomestila vodi in
vzdržuje pristojni oddelek občinske uprave, ki posreduje
podatke za odmero pristojnemu davčnemu organu.
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Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki tudi vodi postopke v zvezi z odmero,
nadzorom obračunavanja, plačevanja in izterjavo nadomestila v skladu z zakonom o davčnem postopku.
20. člen
(poraba sredstev)
Sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so prihodek občinskega proračuna in se
namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v
občinsko lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč
in investicij v komunalno infrastrukturo.
V. KAZENSKA DOLOČBA
21. člen
(kazenska določba)
Zavezanec za plačilo nadomestila, ki ne vloži prijave
oziroma spremembe za odmero nadomestila v skladu s tem
odlokom ali če v prijavi navede netočne podatke se kaznuje
z denarno kaznijo:
– 150.000 SIT za pravne osebe,
– 30.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe,
– 100.000 SIT za samostojne podjetnike,
– 50.000 SIT za fizične osebe.

Uradni list Republike Slovenije

5930.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2003

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 51/02), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98,
59/99, 61/99, 67/99 in 89/99), zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16.
člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št.
33/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 9. redni
seji dne 18. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2003
1. člen
1. člen odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003 (Uradni list RS, št. 52/03) se
spremeni, tako da se glasi:
“Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
plan 2003
I.
Prihodki
635,046.000
II. Odhodki
632,162.000
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) I. – II. 2,884.000

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
(prehodna in končna določba)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
(Uradni list SRS, št. 9/87, 43/89 in Uradni list RS, št.
24/92, 69/93 in 38/97).
V primeru, da zavezanec za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča poda pri pristojnem občinskem organu do
31. 3. 2004 vlogo za spremembo namenske rabe zemljišča
v planskem aktu občine (sprememba iz zazidljive parcele v
nezazidljivo parcelo), se zavezancu od dneva vložitve vloge
do sprejetja odločitve namembnosti rabe za predmetno parcelo zadrži odmera nadomestila za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča.
V primeru zavrnitve ali umika vloge navedene v prejšnjem odstavku ali v primeru pridobitve gradbenega dovoljenja za predmetno parcelo, se šteje kot da vloga ni bila
podana, zavezanec pa je dolžan plačati odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča tudi za
obdobje od dneva vložitve vloge za spremembo namenske
rabe zemljišča do dneva zavrnitve ali umika te vloge.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
1. januarja 2004.
Št. 462-1/2003
Šmartno pri Litiji, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev skupaj
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev IV. – V

261.000
–
261.000

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
3,145.000
IX. Povečanje sredstev na računih (zmanjšanje)
I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.
–
X. Neto financiranje
VI. + VII – VIII. – IX. = – III
–2,884.000
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, in
posebni del, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, ter načrt razvojnih programov
so priloga k temu odloku.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-11/2003
Šmartno pri Litiji, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5931.

Št.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2004

Občinski svet občine Šmartno pri Litiji je na podlagi 58.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84
in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – določbe VI. poglavja
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča) in 16. člena
statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in
106/03) na 9. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2004

Program predšolske vzgoje

Št. 462-10/2003
Šmartno pri Litiji, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

5932.

Sklep o spremembah sklepa o določitvi cene
programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno
pri Litiji

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00 in 78/03), drugega odstavka 7. člena
pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list
RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02 in
111/00), 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni
list RS, št. 33/03, 106/03) in na podlagi sklepa 2. redne
seje občinskega sveta z dne 18. 12. 2002, je Občinski svet
občine Šmartno pri Litiji na 8. redni seji dne 1. 12. 2003
sprejel

SKLEP
o spremembah sklepa o določitvi cene
programov predšolske vzgoje
v Občini Šmartno pri Litiji
I
V sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija (Uradni list RS, št. 50/02 in 106/03) se
spremeni I. člen tako, da se besedilo glasi:
Za programe predšolske vzgoje v vrtcih, se od 1. 1.
2004 dalje uveljavijo cene v naslednji višini:
Program predšolske vzgoje

I. starostna skupina
(jasli oziroma otroci stari od 1-3 let)
II. starostna skupina
(otroci stari od 3-6 let)

Nova ekonomska cena (v SIT)

79.215,00
69.036,00

Nova ekonomska cena (v SIT)

skrajšani program dnevnega varstva
otrok, starih od 2-6 let:
– ki vključuje prehrano
– ki vključuje samo zajtrk
Razvojni oddelek
Dnevni znesek prehrane

53.622,50
46.310,50
249.723,00
557,50

II
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 601-10/2003
Šmartno pri Litiji, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2004 znaša 1,368 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
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5933.

Sklep o začasnem financiranju

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju
I
V obdobju od 1. 1. 2004 do uveljavitve odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004, vendar najdlje
do 31. 3. 2004 se financiranje funkcij občine ter njenih
nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno
nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
II
V obdobju, navedenem v I. točki tega sklepa, se smejo
uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2003.
III
Po preteku obdobja, navedenega v I. točki tega sklepa, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004.
Št. 400-06/2003
Šmartno pri Litiji, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

5934.

Sprememba pravilnika o tarifnem sistemu
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija (Uradni list RS, št.
2/02), statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št.
33/03 in 106/03) in v skladu s sprejetim sklepom 2. seje
Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 18. 12.
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2002 je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 5. izredni
seji z dne 15. 12. 2003 sprejel

SPREMEMBO PRAVILNIKA
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Litija
1. člen
V pravilniku o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/02) se črta 10.
člen.
2. člen
Dosedanji 11., 12. in 13. člen postanejo 10.,11. in 12.
člen.
3. člen
V Višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitve
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji –
se v poglavju II v zadnjem odstavku besedilo »0,50 m3«
nadomesti z besedilom »0,25 m3«.
4. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-18/2003
Šmartno pri Litiji, dne 15. decembra 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

ŠTORE
5935.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Štore

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86 in
Uradni list RS, št. 44/97) in 218. člena zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) je
Občinski svet občine Štore na 7. redni seji dne 18. 12.
2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za uporabo stavbnega zemljišča se v Občini Štore
plačuje nadomestilo.
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se plačuje v
vseh zaselkih Občine Štore.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Poleg primerov, ki jih določa zakon o stavbnih zemljiščih, glede oprostitve plačevanja nadomestila, so oproščene tudi osebe:
– ki prejemajo denarni dodatek ali denarno pomoč
kot edini vir preživljanja,
– upokojenci, ki prejemajo varstveni dodatek pod pogojem, da v njihovi lasti ni nezasedenih poslovnih in stanovanjskih površin in da skupni dohodki vseh članov skupnega gospodinjstva v letu pred letom, za katero se odmerja
nadomestilo, niso presegli 60% povprečne plače v gospodarstvu.
Pisno zahtevo za oprostitev plačila ter dokazila za
oprostitev plačila mora zavezanec vložiti najkasneje do 31.
januarja za tekoče leto pri občinski upravi Občine Štore.
3. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se plačuje
od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča,
na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbeno 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 gradbeno inženirskih objektov, ki niso
objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena
stavba gradbene parcele še nima določene, 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.
Za nezazidana stavbna zemljišča 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
gradbeno 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
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske površine stanovanj in
počitniških objektov oziroma poslovne površine stavb in
spremljajočih objektov.
Stanovanjska površina stanovanja ali počitniškega objekta je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v
stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih
prostorov, ter čista tlorisna površina garaže za osebna vozila.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani
s poslovnim prostorom, kakor tudi pokrita in nepokrita
skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti in podobno.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega
zemljišča.
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Št.

5. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in poslovne
prostore, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti uporabljajo:
– šole in vrtci od površin, ki se uporabljajo za vzgojo
in izobraževanje,
– organi lokalne samouprave,
– društva in druge neprofitne organizacije, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
6. člen
Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnih
zemljišč, se to območje glede na lego zemljišča deli na
dva območja:
I. območje: naselje Štore in
II. območje: ostala naselja.
7. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec).
8. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, ki
jo določa ta odlok.

vrednosti točke se nadomestilo obračunava po veljavni
vrednosti točke.
11. člen
Davčna obveznost za nadomestilo nastane takrat, ko
je sklenjena pogodba o prodaji, najemu, zakupu ali služnosti.
Zavezanec za nadomestilo mora vložiti napoved v 15
dneh od nastanka davčne obveznosti pri Davčni upravi
RS, Davčnem uradu Celje.
Zavezanec je dolžan v roku iz prejšnjega odstavka
napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne
obveznosti.
12. člen
Nadomestilo določi zavezancem iz 7. člena tega odloka Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Celje (v nadaljevanju Davčni urad) na podlagi uradnih podatkov oziroma napovedi davčnega zavezanca z odločbo v
roku, ki ga določa zakon o davčnem postopku za odmero
davka od premoženja.
Uradni podatki o zavezancu in stavbnem zemljišču so
podatki, ki jih posreduje davčnemu uradu občinska uprava
Občine Štore.

9. člen
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo:
a) Lega stavbnega zemljišča:
Število točk
– stavbno zemljišče za stanovanjske namene
v I. območju
11
– stavbno zemljišče za stanovanjske namene
v II. območju
6
– stavbno zemljišče, namenjeno za poslovno
dejavnost v I. območju
35
– stavbno zemljišče, namenjeno za poslovno
dejavnost v II. območju
20
– stavbno zemljišče, namenjeno družbene
dejavnosti ne glede na območje
15
b) Komunalna opremljenost zemljišča:
– dostop po sodobno urejeni cesti
– pristop po makadamski cesti
– možnost priključka na vodovodno omrežje
– možen priključek na plin
– javna razsvetljava dostopne javne ceste
– možen priključek na javno kanalizacijo
– zelene površine ob stavbi
– možen priključek na elektriko
– možen priključek na industrijsko tiromrežo

10
3
4
10
5
5
2
2
15
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II. KAZENSKA DOLOČBA
13. člen
V primeru, da fizična oseba kot zavezanec ne prijavi
svoje obveznosti ali je ne prijavi s točnimi podatki ali ne javi
spremembe obveznosti, se kaznuje z denarno kaznijo
50.000 SIT.
Če gospodarska družba ne prijavi svoje obveznosti iz
prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo
100.000 SIT. Odgovorna oseba v gospodarski družbi se
istočasno kaznuje s 50.000 SIT.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Štore (Uradni list RS, št. 15/96, 46/98, 98/99 in 2/00).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 42008-0001/2003-001
Štore, dne 19. decembra 2003.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

Za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se ugotovijo
točke po tem členu in se pri določitvi nadomestila upošteva 15%.

TABOR
10. člen
Vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč znaša 0,2083 SIT na mesec oziroma
2,50 SIT na leto.
Občinski svet enkrat letno s sklepom uskladi vrednost točke glede na količnik rasti življenjskih potrebščin.
Kolikor občinski svet do 31. decembra ne sprejme nove

5936.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Tabor

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 30. člena
statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je
župan Občine Tabor dne 19. 12. 2003 sprejel
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SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Tabor
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Tabor za leto 2004
se financiranje funkcij Občine Tabor ter njihovih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje
na podlagi proračuna Občine Tabor za leto 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
3. člen
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije
se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu leta
2003 že začete.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja
so sestavni del proračuna Občine Tabor za leto 2004.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
od 1. 1. 2004 do sprejetja proračuna Občine Tabor za
leto 2004 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3.
2004.
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2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi
v enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta
2003.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Tišina za
leto 2004.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
največ tri mesece, to je do 31. 3. 2004.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 03101-11/03
Tišina, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l. r.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 403-02/03-1
Tabor, dne 19. decembra 2003.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.

TIŠINA
5937.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Tišina v letu 2004

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) je župan Občine Tišina sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe v Občini
Tišina v letu 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2004 se
financiranje javne porabe v Občini Tišina začasno financira
na podlagi proračuna za leto 2003 in za iste programe kot v
letu 2003.

TRŽIČ
5938.

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2004

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93), odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter
zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98) ter
18. in 86. člen statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 8. redni seji,
dne 29. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Tržič za leto 2004
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2004 (v
nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega
sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun Občine Tržič za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
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Št.
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Proračun
za leto 2004 v SIT

Proračun
za leto 2004 v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina Podskupina
I.
Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)
2.525,274.164
Tekoči prihodki (70+71)
1.793,289.759
70 *
Davčni prihodki
1.245,776.594
700 Davki na dohodek in dobiček
850,297.000
703 Davki na premoženje
180,601.000
704 Domači davki na blago in storitve 214,878.594
706 Drugi davki
–
71 *
Nedavčni prihodki
547,513.165
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
94,746.482
711 Takse in pristojbine
8,395.000
712 Denarne kazni
3,536.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4,318.020
714 Drugi nedavčni prihodki
436,517.663
72 *
Kapitalski prihodki
241,980.025
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
207,400.025
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
34,280.000
73 *
Prejete donacije
37,500.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
37,500.000
74 *
Transferni prihodki
452,504.380
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
452,504.380

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina Podskupina
75 *
Prejeta vračila danih posojil
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
51,305.000
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.)
51,305.000

II.
40

41

42

43

Akupaj odhodki (40+41+42+43)
2.692,110.280
*
Tekoči odhodki
727,678.886
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 142,838.181
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
22,826.638
402 Izdatki za blago in storitve
537,687.177
403 Plačila domačih obresti
11,700.520
409 Rezerve
12,626.370
*
Tekoči transferi
669,017.354
410 Subvencije
19,065.404
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
128,602.184
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
80,548.648
413 Drugi tekoči transferi
440,801.118
414 Tekoči transferi v tujino
–
*
Investicijski odhodki
1.246,394.395
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
1.246,394.395
*
Investicijski transferi
49,019.645
430 Investicijski transferi
49,019.645

III.

Proračunski presežek
oz. primanjkljaj (I.-II.)

B)

Račun finančnih terjatev in naložb

Skupina
IV.

-166,836.116

Račun financiranja

Skupina

Podskupina

VII. Zadolževanje (500)
50 *
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje

100,000.000
100,000.000
100,000.000

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.)

135,500.000
135,500.000
135,500.000
-151,031.116
-35,500.000

XI.

Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III) 166,836.116

·

Stanje sredstev na računih konec
31. 12. 2003 (ocena)
Koriščenje sredstev, ki so ostala na
računih, v letu 2004

·

152,000.000
151,031.116

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih
programov je priloga k temu odloku.
3. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prejemkov in skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki izkazani po njihovih vrstah
in virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih
namenih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu bilance
prihodkov in odhodkov razporejeni po natančnejših namenih.
4. člen
Kot sestavni del odloka o proračunu Občine Tržič za
leto 2004, se potrjujejo tudi osnutki finančnih načrtov krajevnih skupnosti v Občini Tržič.

Podskupina

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)

C)

51,305.000

Skladno s 17. členom odloka o krajevnih skupnostih
na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) sveti
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krajevnih skupnosti po sprejemu občinskega proračuna
sprejmejo predlog finančnega načrta.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma
enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med
občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali
pogodbo.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim
bila dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so
nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.
8. člen
Župan oziroma od njega pooblaščena oseba lahko
samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje,
začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno, največ do
45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20%
sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema proračunskima postavkama s sklepom župana, se
upošteva 20% od vrednosti večje proračunske postavke.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezni
namen, ki presegajo pogoje iz prvega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna, ki ga potrdi občinski svet.
11. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto
v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih, iz naslova:
– Investicijskih odhodkov in investicijskih transferov
ne smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov “42 –
investicijski odhodki” in “43 – investicijski transferi”.
– Drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati
25% sredstev skupin odhodkov “40 - tekoči odhodki” in
“41 - tekoči transferi”.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na
namenske prejemke in izdatke proračuna. Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki
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od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj in drugi prejemki,
ki jih kot namenske prihodke in prejemke opredeljuje zakon o izvrševanju proračuna. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini,
se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan
pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za
novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem
primeru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na
določeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega
odloka.
12. člen
Župan lahko v letu 2004 za odhodke za investicije in
investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno
vrednost projekta, ki je vključena v načrt razvojnih programov za leta 2004–2007, če so za ta namen že načrtovane
pravice uporabe na ustrezni proračunski postavki za leto
2004.
13. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih
namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni
bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti
zadostnih sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan
do zneska 1,000.000 SIT za posamezni namen.
14. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do
31. 12. 2004 izloči 0,5% skupno doseženih letnih prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi proračunske rezerve do višine 1,000.000 SIT, vendar
samo enkrat za isti namen.
15. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
16. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli
obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko
plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za
plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.
Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz
2. člena tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju
z višino terjatve.
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Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz
naslova obveznih dajatev.
17. člen
Pravne osebe javnega sektorja in sicer občina, javna
podjetja ter podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv
na upravljanje, se v letu 2004 lahko zadolžijo in izdajo
poroštva drugim pravnim osebam do skupne višine
10,000.000 tolarjev.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih
oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine
Tržič.
18. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta poročati pristojnim uradom Občinske
uprave občine Tržič.
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leti skupaj z
obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28.
februarja tekočega leta.
19. člen
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
sladu z 18. členom tega odloka, lahko župan delno ali v
celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana Občinski svet občine Tržič.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 401-013/03-06
Tržič, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.
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ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Na območju Občine Tržič se za uporabo stavbnega
zemljišča plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
S tem odlokom se določi:
– obveznost plačevanja nadomestila,
– zavezance za plačevanje nadomestila,
– območja, kjer se plačuje nadomestilo,
– merila za določitev višine nadomestila,
– osnovo za odmero nadomestila,
– način določitve višine nadomestila,
– oprostitve plačila nadomestila,
– kazni za prekrške.

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 služb 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:
– območje naselja Tržič;
II. območje:
– območje naselij Bistrica pri Tržiču, Ročevnica, Pristava in Loka;
III. območje:
– območja naselij Križe, Retnje, Kovor, Sebenje, Žiganja vas, Breg, Zvirče, Hušica in Senično;

5939.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi prve in tretje alinee 41. člena in določbe
58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 - odl.
US), navodila o evidenci stavbnih zemljišč (Uradni list SRS,
št. 11/88), druge alinee 22. člena in 38. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 89/99), prve
alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 5. točke 179. člena, 180. člena in 190.
člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02), 10. in 16. člena statuta Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski
svet občine Tržič na 8. redni seji, dne 29. 12. 2003
sprejel

lV. območje:
– območja ostalih naselij Podljubelj, Čadovlje, Slap,
Lom, Brezje, Hudo, Visoče, Leše, Hudi graben, Vadiče,
Popovo, Visoče, Brdo, Novake, Gozd, Spodnje Vetrno,
Zgornje Vetrno, Grahovše, Potarje, Dolina in Jelendol.
3. člen
Meje območij iz prejšnjega člena tega odloka, na katerih se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo,
so določene na podlagi podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije o mejah naselij in podatkov kartografskega
dela odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v
letu 1999 (Uradni list RS, št. 109/99 in 93/01). Grafični
prikazi območij so na vpogled pri notranji organizacijski
enoti Občinske uprave občine Tržič, pristojni za urejanje
prostora.
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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 stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju
Občine Tržič (torej posredni ali neposredni posestnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju Občine
Tržič).
Lastnik in uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali
dela stavbe na območju Občine Tržič v najemni, zakupni ali
drugi podobni pogodbi, v kateri se ureja pravica uporabe,
določita medsebojne obveznosti v zvezi s plačilom nadomestila. V primeru, da take določbe ni in uporabnik ne izvršuje
svoje obveznosti po tem odloku, za njegove obveznosti solidarno odgovarja lastnik.

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:

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

8. člen
V gospodarskih in poslovnih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi
s pridobivanjem dohodka, ki je posledica izjemne lokacije
stavbnega zemljišča. Izjemno ugodne lokacije so tiste, ki so
namenjene proizvodnji električne energije in lokacije bencinskih servisov.
Izjemne ugodnosti lokacije na območjih iz 2. člena
tega odloka se uvrstijo v naslednje skupine:

5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. lega, namembnost in smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča,
2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve na te
objekte in naprave,
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka
v gospodarskih dejavnostih.
6. člen
Po dejavnosti se zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na območjih iz 2. člena tega odloka uvrstijo v naslednje skupine:
A) zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za gospodarske in poslovne namene,
B) zazidana stavbna zemljišča za stanovanjske namene,
C) nezazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen.
Glede na lego v območju in dejavnost se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk:
dejavnost
Zazidana in nezazidana
stavbna zemljišča
za gospodarski
in poslovni namen
Zazidana stavbna
zemljišča za stanovanjski
namen
Nezazidana stavbna zemljišča
za stanovanjski namen

I.
II.
III.
IV.
območje območje območje območje

620

620

400

300

100

100

90

80

80

60

50

40

Pri nezasedenih stanovanjskih ali poslovnih 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.

Komunalna
oprema

Gospodarski
in poslovni
nameni
Električno omrežje
40
Oskrba z vodo
40
Odvajanje odpadnih voda
40
Cestno omrežje
60
Plinovod
20
Javna razsvetljava
10

Stanovanjski
namen
20
20
20
30
10
5

Izjemna ugodnost lokacije

I.
II.
III.
IV.
območje območje območje območje
Proizvodnja električne energije 1000
1000
1000
1000
Bencinski servis
1000
1000
1000
1000
9. člen
Zazidana stavbna zemljišča po tem odloku 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, 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.
Odmera se pri zazidanih stavbnih zemljiščih izvede od
stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe in vsake
druge poslovne površine na zemljišču, pri čemer se v primeru, da gre za zemljiško parcelo, ki je gradbena parcela
po določilih zakona, ki ureja graditev objektov, mesečna
višina nadomestila določi tako, da se sešteje število dobljenih točk po točkovanju iz 6., 7. in 8. člena tega odloka
in pomnoži s stanovanjsko oziroma poslovno površino, tako dobljena vrednost pa se na koncu še pomnoži z vrednostjo točke.
V primeru, da stanovanjska ali poslovna stavba ali druga poslovna površina stojijo na parceli, ki je po zakonu, ki
ureja graditev objektov, ni mogoče šteti kot gradbeno parcelo, se mesečna vrednost nadomestila izračuna tako, da se
sešteje število dobljenih točk po točkovanju iz 6., 7. in 8
člena tega odloka in pomnoži s stanovanjsko oziroma poslovno površino, tako dobljena vrednost pa se na koncu
pomnoži z vrednostjo točke. Takšna površina pa vpliva na
obveznost plačevanja nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče, saj se jo odšteje od površine celotne zemljiške

Uradni list Republike Slovenije
parcele, od tako dobljene površine pa se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
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.
Nadomestilo se za nezazidano stavbno zemljišče odmeri od celotne njegove površine.
Odmera se za zemljiško parcelo, ki je po zakonu, ki
ureja graditev objektov, ni mogoče šteti za gradbeno parcelo, na njej pa stoji stavba, izvede tako, da se nadomestilo
odmeri od površine, ki se izračuna tako, da se od celotne
površine zemljiške parcele odšteje površina fundusa stavbe,
pomnožena s faktorjem 1,5. Za preostanek površine zemljišče parcele pa se nadomestilo odmeri samo v primeru, če
je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da ga je mogoče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo, na kateri
je mogoče graditi stanovanjske oziroma poslovne stavbe.
Kot vir podatkov o površinah stavbnih zemljišč se uporabljajo podatki iz uradne evidence Geodetske uprave Republike Slovenije.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
10. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plača:
– za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki so
namenjena komunalni in gospodarski javni infrastrukturi,
– za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki so
namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave,
– za nezazidana zemljišča, kjer gradnja zaradi lastnosti
zemljišča ni mogoča in je o tem izdelano izvedensko mnenje,
– na zemljiščih za katera lastnik zemljišča poda predlog Občini Tržič za spremembo namembnosti stavbnega
zemljišča v kmetijsko ali gozdno. Nadomestilo se v teh primerih ne plačuje do uveljavitve prve spremembe ali dopolnitve prostorskega akta občine, ki določa namembnost zemljišča,
– zemljišča, katerih uporabnik je Občina Tržič,
– za zazidana stavbna zemljišča in prostore, ki jih neposredno za namen obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,
– za zazidana stavbna zemljišča in stanovanjske in poslovne prostore v uporabi tujih držav, ki jih uporabljajo tuja
diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje
njihovo osebje,
– za stanovanjske ali poslovne prostore 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,
– za uporabo stavbnih zemljišč, kjer so urejene javne
površine,
– za pomožne kmetijsko gozdarske objekte, ki se neposredno uporabljajo za kmetijsko,
– v ostalih primerih določenih z zakonom.
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11. člen
Novi investitor, to je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik (v nadaljevanju: gospodarski subjekt), ki na območju Občine Tržič zgradi ali odkupi in obnovi zapuščene objekte in pridobi novo uporabno dovoljenje
ter v teh objektih zaposli nove delavce, je za odprtje novih
delovnih mest za določeno časovno obdobje upravičen do
oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar je odvisno od števila novih delovnih mest, ki jih
je odprl, in sicer:
– od 11 do 20 novih delovnih mest
1 leto
– od 21 do 40 novih delovnih mest
2 leti
– od 41 do 60 novih delovnih mest
3 leta
– od 61 do 80 novih delovnih mest
4 leta
– od 81 do 100 novih delovnih mest
5 let
– od 101 delovnega mesta dalje
6 let
Obdobje oprostitve nastopi z dnem pravnomočnosti
odločbe.
Do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča niso upravičeni investitorji, ki odkupijo oziroma pridobijo le del kapitalskih oziroma poslovnih deležev pravne osebe in nadaljujejo obstoječo dejavnost.
V primeru začetka stečajnega postopka zoper pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, ki je
z odločbo oproščen plačila za uporabo stavbnega zemljišča, pristojni organ Občine Tržič prijavi terjatev za plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v stečajno
maso.
V primeru delne realizacije odprtja novih delovnih
mest, se upošteva zgoraj navedena tabela z razredi in leti
oprostitve.
Gospodarski subjekt mora zaradi pridobitve odločbe
o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pri Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti
Občinske uprave občine Tržič vložiti vlogo in ji priložiti
redni izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 60 dni ali
obrtno dovoljenje, podatke in dokazila o številu novih delovnih mest, ki jih bo gospodarski subjekt odprl in novo
uporabno dovoljenje.
Vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča obravnava posebna petčlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Tržič skladno z določbami
zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Komisija izda
odločbo, ki jo podpiše predsednik komisije. Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v 15 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan Občine Tržič. Pravnomočno
odločbo se posreduje Republiki Sloveniji, Ministrstvu za
finance, Davčni upravi Republike Slovenije, in sicer davčnemu uradu, ki je pristojen za območje Občine Tržič (v
nadaljevanju: davčni urad).
Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občinske uprave občine Tržič spremlja realizacijo nove investicije z vidika odpiranja novih delovnih mest. Če Urad za
gospodarstvo in družbene dejavnosti Občinske uprave občine Tržič po izteku dobe, v kateri je gospodarski subjekt
oproščen plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ugotovi, da nova delovna mesta niso odprta, mora
to sporočiti komisiji, ki izda odločbo na podlagi katere
mora investitor v odločbi določenem roku plačati celotni
znesek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z zakonskimi zamudnimi obresti, katerega je bil oproščen. To
odločbo se po pravnomočnosti posreduje davčnemu uradu. Davčni urad mora iz tega razloga za investitorja, ki je z
odločbo oproščen plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vsako leto izdati odmerno odločbo in v njej
navesti znesek oprostitve.
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12. člen
Plačevanje nadomestila se na pisno 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 Tržič plačal stroške za opremljanje stavbnega zemljišča (odločba občine o odmeri komunalnega prispevka).
Doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z dnem
pravnomočnosti odločbe o oprostitvi, ki jo v upravnem postopku izda pristojna notranja organizacijska enota Občinske uprave občine Tržič.
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Na podlagi javnega pooblastila in medsebojne pogodbe lahko za račun Občine Tržič evidenco o stavbnih zemljiščih vzpostavi in pristojnemu davčnemu organu posreduje
pooblaščena gospodarska družba, ki za to izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje.
Izterjavo zavezancev po tem odloku opravlja pristojni
davčni organ po zakonu o davčnem postopku.

13. člen
Neuporaba posameznih stanovanjskih ali poslovnih prostorov objekta ni razlog za oprostitev plačila nadomestila.
Nezmožnost plačevanja zaradi gmotnega položaja zavezanca se obravnava po predpisih, ki urejajo socialno področje.

17. člen
Glede postopka za odmero in pobiranje, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, delnega odpisa, odloga
plačila nadomestila in obročnega odplačevanja se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
Pristojni davčni organ je dolžan o pritožbah zavezancev
obvestiti Občino Tržič.
Pristojni davčni organ je dolžan pred odpisom zaradi
neizterljivosti, delnim odpisom, odlogom plačila in podobnih
posegih v prihodek Občinskega proračuna od občine Tržič
predhodno pridobiti dovoljenje.

V. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE

VI. NADZORSTVO

14. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič določi do
konca leta za naslednje leto Občinski svet občine Tržič s
sklepom in je lahko različna za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče ter za nezasedene poslovne prostore.
Če Občinski svet občine Tržič 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.

18. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpekcija, pristojna za javne finance in Nadzorni odbor občine Tržič.

15. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki
in evidence, ki jih Občini Tržič posreduje Geodetska uprava
Republike Slovenije.
Zavezanci so dolžni Občini Tržič in pristojnemu davčnemu organu 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 razpolagata Občina Tržič in pristojni davčni organ,
ki 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.
Pristojna notranja organizacijska enota Občinske uprave občine Tržič lahko zavezanca pozove naj ji pisno sporoči
podatke, ki so potrebni za odmero nadomestila po tem
odloku. V primeru, da se podatki, ki jih sporoči zavezanec,
razlikujejo od podatkov, ki jih Občini Tržič posreduje Geodetska uprava Republike Slovenije, pristojna notranja organizacijska enota Občinske uprave občine Tržič v posebnem
ugotovitvenem postopku ugotovi dejansko stanje.
16. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ na podlagi podatkov iz evidence o stavbnih
zemljiščih, ki jo pristojnemu davčnemu organu posreduje
Občina Tržič, lahko pa tudi na podlagi podatkov, ki jih dobi
neposredno od zavezanca ali po uradni dolžnosti, če ji to
dovoljuje zakon ali podzakonski predpis.

VII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Zavezanec, ki ne sporoči spremembe podatkov, potrebnih za odmero ali na zahtevo pristojne notranje organizacijske enote Občinske uprave občine Tržič ne sporoči pisno
podatkov po 15. členu tega odloka ali sporoči nepravilne ali
lažne 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
20. člen
Vrednost točke po določbah 14. člena tega odloka za
leto 2004 znaša 0,048 SIT.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87 ter Uradni list RS, št. 85/97,
101/99, 2/01, 93/01, 23/02 in 63/03).
Postopki, pričeti pred dnem uveljavitve tega odloka, ki
še niso pravnomočno zaključeni, se končajo po določbah
tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 013-017/00-05
Tržič, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.
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Št.

VIDEM
5940.

Skupina/Podskupina kontov

Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2004

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 Videm (Uradni list RS, št. 18/99,
117/00, 109/01, 93/02 in 13/03) je Občinski svet občine
Videm na 10. redni seji dne 16. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Videm za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun občine Videm za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

72
73
74
II.
40

41

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
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v 000 SIT

872.709
306.032
227.749
174.000
30.000
23.749
78.283
13.625
3.272
49
17.000
44.337
24.000
–
542.677
542.677
854.509
189.935
54.201
7.577
123.357
4.800
234.711
6.140
126.250
20.423
81.898

42
43
III.

Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (primankljaj) (I. – II.)

v 000 SIT

421.714
421.714
8.149
8.149
18.200

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
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
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Povečanje/zmanjšanje stanja sredstev
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII – VIII)
XI. Neto financiranje (VI+VII+VIII+IX)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

18.200
18.200
18.200
–
18.200

Posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih
izdatkov, in načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
– prihodki režijskega obrata.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju za obdobje januar – junij in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF lahko župan dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Terjatev lahko odpiše do višine 50.000 SIT.
7. člen
Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva
za promocijo občine in pokroviteljstva. O razporeditvi promocijskih sredstev in sredstev za pokroviteljstva in reprezentanco odloča župan oziroma od župana pooblaščena
oseba in o porabi praviloma dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi
ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
Neposredni uporabniki ne smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
9. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
8,945.800 SIT.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter
storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili zakona o javnih naročilih.
11. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v
mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna
obveznosti, ki presegajo z njim določena sredstva.
12. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Videm je odgovoren
župan.
13. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za
določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora
predhodno obvestiti svet občine.
14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski
svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju za obdobje januar – junij in konec leta z zaključnim
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računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za leto 2004 in njegovi realizaciji,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo
dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja so prihodek občinskega proračuna.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
dajanju soglasij odloča svet občine.
17. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži do zakonsko dovoljene višine.
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Videm v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 2215-2003/25
Videm, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

5941.

Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2005

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 Videm (Uradni list RS,
št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02 in 13/03) je Občinski
svet občine Videm na 10. redni seji dne 16. 12. 2003
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Videm za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Videm za leto
2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
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Št.

proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

72
73
74

II.
40

41

42
43
III.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (primankljaj) (I. – II.)

v 000 SIT

727.617
271.658
209.502
178.000
29.163
2.339
62.156
14.981
3.405
51
16.000
27.719
–
–
455.959
455.959
696.417
188.179
48.626
6.879
127.904
2.600
2.170
240.252
6.450
131.430
19.860
82.512
261.077
261.077
6.909
6.909
31.200

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila

–
–
–
–
–
–
–
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Skupina/Podskupina kontov

VI.

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Povečanje/zmanjšanje stanja sredstev
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII – VIII)
XI. Neto financiranje (VI+VII+VIII+IX)

v 000 SIT

–
–

31.200
31.200
31.200
–
31.200

Posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
– prihodki režijskega obrata.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah
pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru
posameznega področja proračunske porabe v posebnem
delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF lahko župan dolžniku odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga. Terjatev lahko odpiše do višine 50.000 SIT.
7. člen
Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva
za promocijo občine in pokroviteljstva. O razporeditvi promocijskih sredstev in sredstev za pokroviteljstva in reprezentanco odloča župan oziroma od župana pooblaščena
oseba in o porabi praviloma dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
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III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktov občinskega sveta določeno
drugače.
Neposredni uporabniki ne smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
9. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
8,945.800 SIT.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter
storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili
zakona o javnih naročilih.
11. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati
v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna
obveznosti, ki presegajo z njim določena sredstva.
12. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za
vse dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Videm je odgovoren župan.
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– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo
dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja so prihodek občinskega proračuna.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča svet občine.
17. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov
v računu financiranja se občina za proračun leta 2005
lahko zadolži do zakonsko dovoljene višine.
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Videm v
letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 2216-2003/25
Videm, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

13. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih
za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v
predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih
mora predhodno obvestiti svet občine.
14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami, na
podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s
porabniki. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v
mesecu juliju za obdobje januar – junij in konec leta z
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena
zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne
porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

VRANSKO
5942.

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

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 7.
člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je
Občinski svet občine Vransko na 7. redni seji dne 8. 12.
2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2003
(Uradni list RS, št. 45/03) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A . B ILA N CA P RIHO DK O V IN O DHO DK O V
S k upina/P ods k upina k ontov
I. S K UP A J P RIHO DK I (70+ 71+ 72+ 73+ 74)
TE K O ČI P RIHO DK I (70+ 71)
70 DA V Č NI P RIHO DK I
700 Davk i na dohodek in dobič ek
703 Davk i na prem ož enje
704 Dom ač i davk i na blago in s toritve
71 NE DA V ČNI P RIHO DK I
710 Udelež ba na dobič k u in dohodk i od prem ož enja
711 Tak s e in pris tojbine
712 Nadom es tilo z a degradac ijo in uz urpac ijo pros tora
713 P rihodk i od prodaje blaga in s toritev
714 Drugi nedavč ni prihodk i
72 K A P ITA LS K I P RIHO DK I
720 P rihodk i od prodaje os novnih s reds tev
722 P rihodk i od prodaje z em ljiš č in neopredm etenih dolgoroč nih s reds tev
74 TRA NS F E RNI P RIHO DK I
740 Trans ferni prihodk i iz drugih javnofinanč nih ins tituc ij

P rorač un leta 2003
292.679
141.290
122.142
81.485
11.255
29.402
19.148
3.392
1.266
118
347
14.025
2.997
655
2.342
148.392
148.392

II. S K UP A J O DHO DK I (40+ 41+ 42+ 43)
40 TE K O Č I O DHO DK I
400 P lač e in drugi iz datk i z apos lenim
401 P ris pevk i delodajelc ev z a s oc ialno varnos t
402 Iz datk i z a blago in s toritve
403 P lač ila dom ač ih obres ti
409 Rez erve
41 TE K O Č I TRA NS F E RI
410 S ubvenc ije
411 Trans feri pos em ez nik om in gos podinjs t vom
412 Trans feri neprofitnim organiz ac ijam in us tanovam
413 Drugi tek oč i dom ač i trans feri
42 INV E S TICIJS K I O DHO DK I
420 Nak up in gradnja os novnih s reds tev
43 INV E S TICIJS K I TRA NS F E RI
430 Inves tic ijs k i trans feri
III. P RO R A ČUNS K I P RE S E ŽE K (I.-II.)

287.802
86.867
18.556
3.078
53.225
9.600
2.408
130.081
7.484
25.756
27.367
69.474
59.744
59.744
11.110
11.110
4.877

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.DELEŽEV (750+7
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 DELEŽ

Proračun leta 2003
-

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

Proračun leta 2003
6.217
6.217
6.217

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

6.217

-

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)

4.877

-
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Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji,
posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih
podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/20-03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5943.

Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov v
Občini Vransko

Na podlagi 9. in 12. člena zakona o varstvu kulturne
dediščini (v nadaljevanju: ZVKD, Uradni list RS, št. 7/99)
in 7. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št.
24/99) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, je Občinski svet občine Vransko na 7. seji dne 8. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o razglasitvi etnoloških spomenikov v Občini
Vransko
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom ohranjanja materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov, ki so opredeljeni kot dediščina iz 2.
člena ZVKD, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter
poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja se v tem odloku določene nepremičnine kulturne dediščine na območju Občine Vransko razglasijo za etnološke spomenike.
2. člen
Etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine
stavb, predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki
izpričujejo način življenja in dela Slovencev, pripadnikov
italijanske in madžarske narodnosti ter drugih ljudstev na
območju Slovenije.
3. člen
Za etnološke spomenike se razglasijo spomeniki na
osnovi doslej opravljene inventarizacije nepremične kulturne dediščine v Občini Vransko.
4. člen
Sestavni del tega odloka je elaborat »Strokovne osnove za razglasitev etnoloških spomenikov v Občini Vransko«, št. 02-5703/1-03, NC številka 649/03, ki ga je
izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, OE Celje,
v mesecu marcu 2003.
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II. RAZGLASITEV
5. člen
Kot etnološki spomeniki se razglasijo:
1. kozolec na domačiji Jeronim 4, ki obsega parcelno
št. 247.S, k.o. Jeronim, EŠD številka 15503,
2. kašča na domačiji Ločica pri Vranskem 14, ki obsega parcelno št. 157.S, k.o. Ločica, EŠD številka 15505,
3. kozolec na domačiji Selo pri Vranskem 7, ki obsega
parcelno št. 54.S, k.o. Tešova, EŠD številko 15508,
4. kašča na domačiji Brode 4, ki obsega parcelno št.
130.S, k.o. Tešova, EŠD številka 15498,
5. hiša Čeplje 14, ki obsega parcelno št. 504/1, k.o.
Prekopa, EŠD številka 15499,
6. kozolec na domačiji Čeplje 18, ki obsega parcelno
št. 158/1, k.o. Prekopa, EŠD številka 15501,
7. kašča na domačiji Čeplje 28, ki obsega parcelno št.
116.S del, k.o. Prekopa, EŠD številka 15500,
8. kozolec na domačiji Čeplje 7, ki obsega parcelno
št. 86.S, k.o. Prekopa, EŠD številka 15502,
9. kašča na domačiji Ločica pri Vranskem 13, ki obsega parcelno št. 312/1 del, k.o. Ločica, EŠD številka 15504,
10. kozolec na domačiji Ločica pri Vranskem 13, ki
obsega parcelno št. 160.S, k.o. Ločica, EŠD številka
15506,
11. kašča na domačiji Prekopa 18, ki obsega parcelno
št. 11 del, k.o. Prekopa, EŠD 15507.
6. člen
Natančne oznake razglašenih etnoloških spomenikov,
lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, režim varstva ter razvojne usmeritve so navedene v strokovnih osnovah iz 4. člena
odloka.
Strokovne osnove iz 4. člena odloka hranita Občina
Vransko in Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, OE
Celje.
7. člen
Za spomenik in njegovo vplivno območje velja varstveni režim, ki določa varovanje vseh njegovih spomeniško
varstvenih lastnosti. Za vsak poseg v spomenik, njegove
dele, zemljišče in poseg v vplivnem območju je potrebno
pridobiti predhodne pisne kulturno varstvene pogoje in na
njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
III. NADZOR
Strokovne naloge v zvezi z varstvom etnoloških spomenikov za Občino Vransko opravlja Zavod za varstvo kulturne
dediščine RS, OE Celje.
8. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat za področje kulturne dediščine s svojimi inšpektorji.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Pristojen upravni organ Republike Slovenije Upravne
enote Žalec izda lastnikom kulturnih in zgodovinskih spomenikov odločbo o razglasitvi in jih seznani z varstvenim
režimom ter opravi vpis kulturnih in zgodovinskih spomenikov v zemljiško knjigo.
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10. člen
Na podlagi akta o razglasitvi iz 12. člena ZVKD pristojni
organ lokalne skupnosti v 30 dneh od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66/03-03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5944.

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko

Na podlagi 1. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, 24/99) je Občinski svet občine Vransko na
7. redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Vransko
1
V letu 2004 se financiranje funkcij Občine Vransko in
njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Vransko za leto 2003. Začasno financiranje traja najdlje
do 31. marca 2004.
2
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
31. decembra 2003.
3
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerja s porabljenimi sredstvi v enakem
obdobju v proračunu za preteklo leto. Že sprejete obveznosti v
skladu s sklepi občinskega sveta se financirajo glede na plan.
4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2004.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja do sprejema proračuna Občine Vransko za leto 2004.
Št. 403-01/32-03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5945.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Vransko

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
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10/98, 74/98 in 70/00), 7. člena, 12. člena in 20. člena
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ob uporabi 16. člena
statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02),
je Občinski svet občine Vransko na 7. redni seji dne 8. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v
Občini Vransko
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšanja za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, je na območju občine Vransko na dan
31. 12. 2003 163.133 SIT ±5%.
2. člen
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
K ceni stavbnega zemljišča se prištejejo stroški, nastali
zaradi minulih vlaganj v zemljišče in lahko znašajo do 2% od
povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za celotno območje občine Vransko znašajo 11
odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2
stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo,
5,5% za kolektivno rabo.
Pri izračunu se upošteva dejanska gostota naseljenosti
oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k
investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list RS, št. 8/87).
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča so izračunani na m2 predvidene neto etažne površine objekta, ugotovljeno po JUS-UC-2-100.
4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znašajo 85 odstotkov povprečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno
območje Občine Vransko.
5. člen
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča, se valorizira med letom v skladu z
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Splošno
združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 420-07/27-03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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5946.

Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Vransko za leto 2004

Na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 17. člena odloka o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča v Občini Žalec (Uradni
list SRS, št. 21/81, 36/83, 10/86, 1/87, 8/88 in Uradni list
RS, št. 49/92) ter 16., 30. in 130. člen statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet
občine Vransko na 7. redni seji 8. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko
za leto 2004
1. točka
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2004 je
0,080937 SIT.
2. točka
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2004 in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
3. točka
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2003, objavljen v Uradnem listu RS, št. 03/03.
Št. 420-08/20-03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5947.

Uradni list Republike Slovenije
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 03201/2003
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5948.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko

Na podlagi 39.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 28/97, 70/97,
10/98, 70/00 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je občinski svet na
predlog župana na 7. redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Vransko
I
Za podžupana Občine Vransko se imenuje član občinskega sveta Vladimir Rančigaj, roj. 4. 2. 1937, stanujoč
Vransko 052, 3305 Vransko.
II
Podžupan funkcijo opravljala nepoklicno in v skladu z
nalogami, za katere ga iz svojih pristojnosti pooblasti župan.
III
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02/03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na osnovi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 3/94, 70/95 in 51/02) ter 10. členom
statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02)
je Občinski svet občine Vransko na 7. redni seji dne 8. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
Predsednik:
Marko Brišnik, Brode 25F, 3305 Vransko
Namestnica predsednika: Brigita Golobič, Vransko 179, 3305 Vransko
Član:
Rafael Učakar, Vransko 157, 3305 Vransko
Namestnik člana:
Andrej Kapus, Vransko 138, 3305 Vransko
Član:
Rafael Novak, Zajasovnik 14, 3305 Vransko
Namestnica člana:
Valerija Jerman, Tešova 9, 3305 Vransko
Članica:
Brigita Farčnik, Čeplje 3, 3305 Vransko
Namestnica članice:
Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko
II
Mandat komisije je 4 leta.

5949.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec za območje
Občine Vransko – dopolnitev v letu 2003

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski
svet občine Vransko na 7. redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu
2003
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
in pravna podlaga)
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št.
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21/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
za območje Občine Vransko (v nadaljevanju: SDPS; Uradni
list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94,
13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99, 21/00 in
19/02), ki se nanašajo na območje Občine Vransko so bile
sprejete v letu 2000. V vmesnem obdobju so se pojavile
številne pobude po spremembi namembnosti zemljišč, tako
s strani individualnih lastnikov zemljišč, kot s strani večjih
gospodarskih družb.
Pravna podlaga za pripravo SDPS je dana v zakonu o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).
SDPS se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo
sestavine tekstualnega in grafičnega dela usklajene z zakonodajo, ključni so: zakon o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in 8/03), zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in 1/96), zakon o varstvu voda (Uradni list RS, št.
67/02).
Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).
2. člen
(predmet, programska izhodišča in namen prostorskega
akta, ureditveno območje sprememb in dopolnitev
prostorskega akta)
Predmet SDPS so spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki so nujne zaradi interesov prostorskega razvoja občine, interesov prostorskega razvoja posamičnih nosilcev planiranja in posamičnih lastnikov zemljišč.
S prostorsko zaokroženim in glede na posamične dejavnosti celovitim prostorskim načrtovanjem bo preseženo
dosedanje parcialno urejanje prostora, obenem pa bodo
podane osnove za ustrezne prostorsko izvedbene akte.
SDPS se bodo nanašale na območje celotne občine,
predvsem pa na pobude za zaokrožitev ureditvenih območij:
– razširitev poslovno industrijskega območja ob AC priključku Čeplje,
– ureditveno območje Prekopa, Čeplje in drugih območij.
3. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Občina Vransko.
Načrtovalec prostorskega akta bo izbran na podlagi
javnega razpisa, ki bo pripravljen v skladu z zakonom o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Področje kmetijstva;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Sektor za gozdarstvo;
– Zavod za gozdove RS – OE Celje;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - ARSO:
– Sektor za vodno gospodarstvo,
– Sektor za varstvo narave, OE Celje,
– Sektor za varstvo okolja,
– Uprava za rudarstvo;
– Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino;
– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE
Celje;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - ARSOSektor za varstvo okolja;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - URSPP;
– Ministrstvo za promet:
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– Direkcija RS za ceste,
– Družba RS za avtoceste,
– Uprava RS za civilno letalstvo;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Urad za
energetiko;
– ELES Elektro-Slovenije d.o.o., J.P. za prenos električne energije;
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.;
– Telekom Slovenije PE Celje;
– Javno komunalno podjetje Žalec;
– GEO plin Ljubljana;
– Ministrstvo za gospodarstvo - Področje notranjega
trga;
– Ministrstvo za obrambo - Urad za obrambne zadeve;
– Sektor za civilno obrambo.
4. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev plana je potrebno
upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS, (Uradni list RS, št. 4/03),
– regionalni razvojni program Savinjske statistične regije, RRA Celje, 2002,
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS,
št. 21/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št.
34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99, 21/00 in 19/02),
– posebne strokovne podlage in druge podlage nosilcev planiranja.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V skladu s 30. členom ZureP-1 pripravljalec in načrtovalec poskrbita za strokovno rešitev prostorskih ureditev.
Strokovne podlage s področja poselitve bo pripravil
načrtovalec SDPS. Ostale strokovne podlage pripravijo pristojni nosilci urejanja prostora.
6. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag in
delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Geodetske podlage v digitalni obliki pridobi pripravljavec pri GURS (TK 25, TTN5, PKN5, DOF in DKN).
7. člen
(faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev)
Župan podpiše program priprave. Pripravljalec obvesti
nosilce planiranja na državni in lokalni ravni o nameri sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Obvestilu je priložen
program priprave.
Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v
skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja
opravljene v podani rokih, pripravljavec skupaj z izbranim
načrtovalcem pripravi osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta za namen javne razgrnitve v roku 90 dni od
prejema smernic.
Pripravljalec skupaj z načrtovalcem pripravi stališča do
pripomb iz javne razgrnitve v roku 15 dni. Pripravljavec in
načrtovalec pripravita dopolnjen osnutek prostorskega ak-
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ta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta; rok je 30 dni.
Pripravljalec predloži dopolnjen osnutek prostorskega
akta na MOPE-UPP v oceno skladnosti z obveznimi izhodišči državnega prostorskega plana. Zraven priloži vlogo za
pridobitev sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskega akta z obveznimi izhodišči državnega
prostorskega plana.
Župan posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega planskega akta s
sklepom Vlade RS v sprejem občinskemu svetu.
Občinski svet obravnava in sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorske dokumentacije so predvidena v proračunu občine Vransko za leto 2003 in 2004.
9. člen
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
Št. 350-03/29-03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZREČE
5950.

Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2004

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 in 79/01) in 16. člena
statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99,11/01,
81/02, 100/03 ) je Občinski svet občine Zreče na seji dne
15. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zreče za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Zreče za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun), določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
907.316
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
602.291
70 DAVČNI PRIHODKI
471.005
700 Davki na dohodek in dobiček
284.755
703 Davki na premoženje
78.022
704 Domači davki na blago in storitve
108.228
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
131.286
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
25.546
711 Takse in pristojbine
4.655
712 Denarne kazni
126
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.050
714 Drugi nedavčni prihodki
50.909
72 KAPITALSKI PRIHODKI
41.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
41.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
264.025
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
264.025
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
888.941
40 TEKOČI ODHODKI
405.786
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
67.420
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
9.375
402 Izdatki za blago in storitve
321.089
403 Plačila domačih obresti
2.000
409 Rezerve
5.902
41 TEKOČI TRANSFERI
361.077
410 Subvencije
30.621
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
192.677
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
56.256
413 Drugi tekoči domači transferi
81.523
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
121.218
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
121.218
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
860
430 Investicijski transferi
860
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
28.375
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
–

Uradni list Republike Slovenije
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
35.000
50 ZADOLŽEVANJE
35.000
500 Domače zadolževanje
35.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
53.375
55 ODPLAČILA DOLGA
53.375
550 Odplačila domačega dolga
53.375
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)
- 18.375
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.)
- 18.375
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu
odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse v višini 1,466.492 SIT,
2.prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti v višini
70,232.951 SIT.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu ob polletju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in
njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 20% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
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6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na
podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada (Uradni list RS, št. 86/01).
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
4,371.642 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 300.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži do višine 10% realiziranih prihodkov občine v letu
2003.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, v letu 2004
ne sme preseči skupne višine glavnic 21,000.000 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2004 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine 10,000.000 tolarjev.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zreče v letu
2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 405-02-10/2003
Zreče, dne 15. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

5951.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu industrijska cona II, Unior KI
Zreče

Občinski svet občine Zreče je na podlagi 12., 23.,
174. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena statuta Občine
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Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01 in 81/02) na seji
dne 15. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu industrijska cona II, Unior KI
Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Zreče sprejema
odlok o ZN Spremembe in dopolnitve ZN industrijska cona
II, Unior KI Zreče- GKN Atras, Unior, ki ga je izdelal Razvojni
center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. projekta 670/02.
Odlok je sprememba in dopolnitev odloka o ZN industrijska
cona II., Unior KI Zreče.
2. člen
ZN iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise, grafične priloge in pogoje ter mnenja organov, organizacij in
skupnosti, ki se nanašajo na mejo obravnave sprememb in
dopolnitev ZN in določajo pogoje za razširitev industrijske
cone, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem
dobrin splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem in
izboljšanjem delovnega in bivalnega okolja in ureditev zelenih površin, ter pogoje za ureditev prometne, komunalne in
energetske infrastrukture.
II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
3. člen
Predmet obravnave so tri sklenjena območja (A, B in
C), vsa v mejah ZN industrijska cona II, Unior KI Zreče
(Uradni list RS, št. 16/87).
Seznam obravnavanih parcel po območjih:
Vse parcele znotraj predvidenih meja sprememb in dopolnitev ZN so v katastrski občini Zreče.
A) Območje prizidkov in manjših objektov za GKN Atras
zajema naslednje parcele št.: del 58/1 in del 21/5.
B) Območje prizidkov za Unior Zreče zajema parcele
št.: del 21/4 in del 24/2.
C) Območje parkirišča zajema parcele št.: del 13/1,
64/2, del 62, del 58/2 in del 21/4.
Velikost obravnavanih območij:
Območje A meri 6976 m2.
Območje B meri 3125 m2.
Območje C meri 5522 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Vsa tri območja so namenjena industriji.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
Zasnova:
Novi objekti in prizidki so smiselno vključeni v obstoječe stanje.

Uradni list Republike Slovenije
Pogoji za oblikovanje objektov:
Objekti bodo orientirani vzporedno z obstoječimi objekti. Smeri (glavnih) slemen bodo v smeri severozahodjugovzhod. Arhitektura mora biti po zasnovi, detajlih in materialu času in okolju primerna, lahko je drugačna od
obstoječe, vendar po gabaritih ustrezno prilagojena obstoječi. Kritina bo pločevina, prilagojena sosednjim obstoječim
objektom. Fasada bo iz različnih materialov (kovina, plastika, les, steklo) v pastelnih barvah.
Območje A:
Predvidena je gradnja štirih objektov označenih s številkami od 1 do 4.
Objekt št. 1 - prizidek:
V predvidenem prizidku bodo pisarne za upravne službe podjetja.
Tlorisne dimenzije objekta bodo 7x40 m, maks. višine
8 m.
Streha bo ravna (v minimalnem naklonu).
Objekt bo imel pritličje in etažo.
Objekt št. 2 - prizidek.
Objekt bo namenjen za proizvodnjo delov za avtomobilsko industrijo in za skladiščenje surovin in končnih proizvodov.
Tlorisne dimenzije objekta bodo 20x72 m, maks. višine 8 m. Objekt je možno povečati za 7 m v smeri proti
severo-zahodu.
Streha bo dvokapnica z naklonom 12%.
Objekt št. 3
V objektu bodo nameščeni kompresorji, ki jih bo investitor potreboval za pokrivanje potreb po komprimiranem
zraku
Tlorisne dimenzije bodo 5x15m, maks. višine 7 m.
Maks. širina objekta je 8 m.
Streha bo simetrična dvokapnica z naklonom 12%.
Poleg objekta je predviden temelj dim. 3x3m za namestitev pokončnega rezervoarja za komprimiran zrak.
Objekt št. 4
Objekt bo nadstrešnica za zbiranje odpadkov (ostružki,
karton, brusni mulj…).
Tlorisne dimenzije bodo 6x20 m, maks. višine 7 m.
Max. širina objekta je 8 m.
Streha bo enokapnica, naklon strehe bo prilagojen
sosednjim objektom.
Tolerance:
Predvideni objekti morajo upoštevati gradbeno linijo, ki
je enaka gradbeni liniji objektov v osnovnem ZN. Možne so
tolerance tlorisnih gabaritov do 2 m znotraj gradbenih linij.
Območje B:
Predvidena je gradnja prizidka in veznega objekta, označenih s številkami 5 in 6.
Objekt št. 5
Med novim in obstoječim objektom je predviden vezni
objekt, tlorisnih dimenzij 6x72 m, višinsko prilagojen obstoječemu in predvidenemu objektu, vendar ne višji od njih.
Objekt št. 6
Objekt bo namenjen za montažo strojev. Tlorisne dimenzije bodo 22x97,5 m, max. višine 11m. Streha je lahko
oblikovana polkrožno, kot eno- ali dvokapnica z naklonom
prilagojenim obstoječemu objektu.

Uradni list Republike Slovenije
Območje C:
Pri vstopu v industrijsko cono bo izgrajeno parkirišče
velikosti ca. 90x41 m, ki bo imelo max. 153 parkirnih mest.
Parkirišče bo asfaltirano in zasajeno z drevjem v obliki drevoreda.
Pogoji za urejanje prostih in zelenih površin:
Ureditev novih prostih in zelenih površin se navezuje
na obstoječo ureditev dovozov, parkirnih površin in zelenih
površin. Omrežje obstoječih internih in dovoznih cest bo
ostalo nespremenjeno.
Do območja A bo na novo izveden dovozni priključek s
severo-zahodne strani od obstoječih manipulativnih površin
do predvidenih objektov. Vhod v objekt št. 1 bo z obstoječih
manipulativnih površin na severozahodni strani.
Dostop do objektov v območju B bo preko obstoječih
manipulativnih površin s severozahodne strani in jugozahodne strani.
Parkirišča so zagotovljena na obstoječih manipulativnih
površinah in na predvidenem parkirišču (območje C). Dostop do predvidenega parkirišča bo preko obstoječe dovozne ceste pred vhodom v industrijsko cono.
Zunanja ureditev bo določena z načrtom zunanje ureditve (PGD), v zunanji ureditvi bodo določene natančne višine objektov in ureditev med objekti in dovozno potjo.
Parcele je možno ograditi z zimzeleno živo mejo (gaber, tisa) in žično ograjo do višine 1,80 m. Okolice objektov
bodo zatravljene, zasajene z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem.
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veznega objekta (št. 5) in objekta za montažo strojev (št. 6),
bo potrebno skladno s pogoji soglasodajalca prestaviti del
obstoječega hidrantnega omrežja v smeri proti zahodu okoli
predvidenega objekta in obstoječega objekta plinarne.
Električno omrežje:
Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo bodo na območju industrijske cone izvedeni posegi v
elektro omrežje skladno z idejno zasnovo at. 197/03-SB, ki
jo je izdelal Elektro Maribor d.d.
Na območju industrijske cone bosta izgrajena novi
20 kV kablovod TP Zreče –TP Unior 3 in novi 20 kV kablovod TP Unior 3 - daljnovod Gračič, pri čemer bo del obstoječega daljnovoda demontiran. Obstoječa TP 20/0,4 kV
Unior bo preurejena.
Za vključitev nove nadomestne TP 20 /0,4 kV Zreče
3, tip TPR-E1, 1x1000 kVA v 20 kV omrežje bo iz RTP
Slovenske Konjice izveden nov 20 kV kablovod RTP Slovenske Konjice –TP Zreče 3

V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

Telefonsko omrežje:
TK kabel poteka znotraj industrijske cone ca. 5m vzporedno ob levem bregu reke Dravinje. Od TK kabla je izveden priključek na industrijsko cono pravokotno v smeri obstoječega industrijskega objekta. Predvideni objekti bodo
priključeni na obstoječe telekomunikacijsko omrežje iz obstoječega objekta. Obstoječi TK priključek poteka preko
zemljišča, kjer bo izgrajen objekt upravne stavbe (št. 1),
zato je treba na tem mestu TK kabel prestaviti okoli objekta
skladno s pogoji soglasodajalca. Pri izgradnji objektov je
potrebno upoštevati tudi predvideno optično TK omrežje.
Novi priključki bodo izvedeni po pogojih upravljalca.

6. člen
Predvidena ureditev upošteva obstoječe gradbene linije ter ne spreminja predvidene prometne in komunalne infrastrukture ter omrežja zvez.

Ogrevanje:
Ogrevanje bo na zemeljski plin. Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječe plinovodno omrežje iz obstoječega objekta.

Prometno omrežje:
Dostop do predvidenih objektov v območju A bo urejen
z dovoznim priključkom na obstoječo dovozno cesto na
severozahodni strani obstoječega objekta. Priključek bo speljan do predvidenih objektov št. 2, 3 in 4. Dovoz do objekta
št. 1 bo iz obstoječih manipulativnih površin na severozahodni strani. Nasproti uvoza v objekt št. 2. bo urejeno asfaltirano obračališče za tovornjake. Parkiranje bo možno v sklopu
obstoječih funkcionalnih površin.
Prizidek v območju B bo dostopen preko obstoječih
dovoznih poti s severozahodne in jugovzhodne strani.
Predvideno parkirišče (območje C), ki bo locirano severozahodno od obstoječega skladišča bo namenjeno za
parkiranje osebnih vozil (153 p.m.). Dostop do parkirišča
bo urejen s priključkom na dovozno cesto pred vstopom v
industrijsko cono (pred vratarnico). Del parkirišča (35 p.m.)
bo dostopen preko obstoječih dovoznih poti znotraj industrijske cone.

Odpadki:
Komunalne odpadke bo investitor zbirali v zabojnikih in
odvažal na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 52/97, 17/98).

Kanalizacija:
Odpadne in padavinske vode se bodo preko kanalizacije zbirale v obstoječi biološki čistilni napravi jugovzhodno
od predvidenega objekta št. 2.
Preskrba z vodo:
Na območju industrijske cone je zgrajeno hidrantno
omrežje v obliki zanke, ki se veže na obstoječe vodovodno
omrežje severovzhodno od industrijske cone. Objekti bodo
priključeni na obstoječe hidrantno omrežje. Zaradi izgradnje

VI. VODNOGOSPODARSKE USMERITVE IN POGOJI
UREJANJA
7. člen
Pri gradnji objektov ob vodotokih je potrebno upoštevati zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02). Predvideni
objekti morajo biti odmaknjeni 15 m od meje vodnega zemljišča vodotoka 1. reda.
VII. DRUGI POGOJI, POMEMBNI ZA UREJANJE IN
IZVEDBO UREDITVENEGA NAČRTA
8. člen
Požarna varnost:
Zazidalni načrt upošteva določila 22. člena zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Dovozi omogočajo dovoz intervencijskih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Viri
za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz
vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je po-
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trebno pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
in gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Na podlagi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne
materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.
9. člen
Varovanje okolja:
Izgradnja predvidenih objektov je znotraj obstoječe industrijske cone in ne bo vplivala na poslabšanje delovnih
pogojev in kvaliteto naravnega okolja.
Vode:
Odpadne in meteorne vode se bodo odvajale v javno
kanalizacijsko (ločen sistem) omrežje in dalje v čistilno napravo.
Zrak:
Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je
kot energetski vir predviden zemeljski plin.
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Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin in objektov, navedene v tem zazidalnem načrtu in tem odloku, se
morajo natančno določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Odstopanja od oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
12. člen
Osnovna obveznost investitorja in izvajalca je, da prepreči negativne vplive na okolje, ki lahko nastanejo pri gradnji novih objektov in naprav. To velja predvsem za odpadne
vode, onesnaženje zraka, tal in povečanje hrupa.
Pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.
IX. KONČNE DOLOČBE

Hrup:
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi območje zazidalnega
načrta v IV. območje varstva pred hrupom.
IV. območje
nočna raven dBA
dnevna raven dBA
mejne ravni
70
70
kritične ravni
70
80
mejne ravni za vire hrupa
68
68
Predvidena dozidava ne sme obremenjevati okolja s
hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni. Investitor
je dolžan zagotoviti bistveno zmanjšanje hrupa na celotnem
vplivnem območju industrijske cone, še posebej v delu proti
sosednjim stanovanjskim objektom. Investitor mora poleg
tega še posebej protihrupno zaščititi prostor, kjer se nahajajo kompresorji in ventilatorji.
10. člen
Drugi pogoji
Pri gradnji objektov in naprav ter pri urejanju zunanjih
površin na območju ZN je obvezno upoštevati naslednje
pogoje:
– površine se smejo uporabljati le za namen, ki jih
določa lokacijski načrt,
– vsi objekti morajo biti priključeni na vse komunalne
naprave, ki so oziroma bodo zgrajene za potrebe območja ZN,
– pred začetkom obratovanja objektov ali naprav je
potrebno zgraditi predvidene komunalne objekte.
Pred začetkom gradnje je obvezno izdelati geološke
preiskave terena in določiti pogoje temeljenja in gradnje
objektov.
11. člen
Tolerance:
Dovoljene so tolerance v:
– tlorisnih gabaritih za ± 2 m in
– višinskih gabaritih za ± 1 m.

13. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena tega odloka so stalno na vpogled vsem zainteresiranim
pri pristojnem upravnem organu.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 305-05-09/2002-2
Zreče, dne 15. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

5952.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99,11/01, 81/02, 100/03) je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2004 znaša 0,0792
SIT/m2.
II
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje polletno.

Uradni list Republike Slovenije
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III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče

IV
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2003 (Uradni list RS, št. 117/02).

1
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšane za povprečne stroške urejanja in
vrednost stavbnega zemljišča znaša na dan 1. 1. 2004 za
območje Občine Zreče 135.690 SIT/m2.

Št. 420-08-03/99/02/03
Zreče, dne 15. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

5953.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno
takso v Občini Zreče za leto 2004

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 37/97 in
54/99) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 28/99,11/01, 81/02, 100/03) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 15. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso
v Občini Zreče za leto 2004
1
Vrednost točke za izračun komunalne takse iz 2. člena
Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče v letu 2004
znaša 16 tolarjev.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1.
2004.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v
Občini Zreče za leto 2003 (Uradni list RS, št. 117/02).
Št. 423-04-02/96/99/02/03
Zreče, dne 15. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

5954.

Sklep o višini povprečne gradbene cene
koristne stanovanjske površine v Občini Zreče

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 4. člena odloka o povprečni
gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
letu 2000 (Uradni list RS, št. 67/00) in 16. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02,
100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. 12.
2003 sprejel

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izračun povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v letu 2004.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2003
(Uradni list RS, št. 117/02).
Št. 015-03-06/01/02/03-2
Zreče, dne 15. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

5955.

Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2004

Na podlagi odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi
tretjega odstavka 22. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 61/99) in 16. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03)
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. 12. 2003
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2004
1
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. in
2. točke 14. člena zakona o davkih občanov v letu 2004
znaša 343,53 tolarjev.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izračun davka od premoženja v letu 2004.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2003 (Uradni list RS, št.
117/02).
Št. 422-05-01/98/02/03-6
Zreče, dne 15. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.
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ŽALEC
5956.

Skupina/podskupina kontov

Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 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 na 11. seji dne 18. 12. 2003
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žalec za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

Proračun leta 2004

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,378.370
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1,927.718
DAVČNI PRIHODKI
1,635.777
700 Davki na dohodek in dobiček
1,239.000
703 Davki na premoženje
156.647
704 Domači davki na blago in storitve
240.130
NEDAVČNI PRIHODKI
291.941
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
189.298
711 Takse in pristojbine
7.500
712 Denarne kazni
900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
30.330
714 Drugi nedavčni prihodki
63.913
KAPITALSKI PRIHODKI
38.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
37.000
PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
TRANSFERNI PRIHODKI
412.152
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
412.152
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2,379.320
TEKOČI ODHODKI
679.464
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
163.326
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
27.844
402 Izdatki za blago in storitve
272.617
403 Plačila domačih obresti
13.000
409 Rezerve
202.677
TEKOČI TRANSFERI
1,112.221
410 Subvencije
18.350

Proračun leta 2004

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

430.380
133.911
529.580
181.040
181.040
406.595
406.595
–950

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
20.130
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
20.130
750 Prejeta vračila danih posojil
130
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
20.000
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.)
20.130
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
–
50 ZADOLŽEVANJE
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. ODPLAČILA DOLGA
34.180
550 Odplačila domačega dolga
34.180
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–15.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
–19.180
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
950
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih
kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in
se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki
stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije in
drugi prihodki od prodaje blaga in storitev – stavbna zemljišča), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega,
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske
takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega
načrta uporabnika in proračun.
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Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih
oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah-podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna
in po potrebi odpira nove podkonte.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega odstavka tega
člena se opravi s pisnim sklepom župana, iz katerega je
razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se
pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da
ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
postavka-podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na
podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
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Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
10,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Občina Žalec se v letu 2004 ne bo zadolžila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Žalec, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 tolarjev.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja) se v letu 2004 ne smejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 40302/0001/2004
Žalec, dne 19. decembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ŽUŽEMBERK
5957.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Žužemberk v letu 2004

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
je župan Občine Žužemberk, dne 16. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Žužemberk v letu 2004
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1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Žužemberk
za leto 2004 se financiranje potreb posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, za naloge, programe oziroma namene na
podlagi proračuna občine za leto 2003.
V času začasnega financiranja se ne sme začeti izvajati
nove programe in naloge.
Začasno financiranje proračuna Občine Žužemberk za
leto 2004 traja lahko najdlje do 31. 3. 2004.
2. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v
času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Žužemberk za leto 2004.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 031-01/2003-1343
Žužemberk, dne 19. decembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

5959.

Sklep o stališčih

3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Žužemberk za
leto 2003 (Uradni list RS, št. 40/03) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena statuta
Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in
93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 9. redni seji
dne 11. 12. 2003 sprejel

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.

SKLEP
o stališčih

Št. 031-01/2003-1330
Žužemberk, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

5958.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 61. člen zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 21. in 50. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94),
17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št.
34/99, 63/00 in 93/00), 12. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk je Občinski svet občine Žužemberk na 10. seji dne 19. 12. 2003
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke, ki bo osnova za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žužemberk za leto 2004 znaša:
Za stanovanja in počitniške hiše ter
garaže zasebnih lastnikov:
0.0371311 SIT
Za objekte družbene dejavnosti:
0.0235483 SIT
Za poslovne površine v stavbah, ki se
uporabljajo in nezazidana stavbna
zemljišča v uporabi podjetja:
0.0470799 SIT
Nezazidana stavbna zemljišča
– fizične osebe:
0.0088819 SIT
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.

Občinski svet občine Žužemberk se je seznanil, da na
predloge zazidalnih načrtov za servisno obrtno cono Jama
pri Dvoru, obrtno industrijsko cono Sejmišče v Žužemberku
in stanovanjsko cono Klek v Žužemberku v času javne razgrnitve in na javnih obravnavah ni bilo podanih nobenih pripomb, zato lahko ob predhodni uskladitvi z nosilci urejanja
prostora izdelovalec pripravi dopolnjene predloge ZN in jih
posreduje v mnenja.
Št. 032-01/2003-1313
Žužemberk, dne 11. decembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

5960.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00), 3. člena zakona o
funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90,
18/91, 2/91-I in 4/93) ter 4. in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) ter v skladu s
100.b členom zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Žužemberk na 9. seji dne 11. 12. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov
v Občini Žužemberk

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnihorganih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96),
kolikor zakon o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada
nadomestilo za njihovo delo kot sejnina za udeležbo na seji,
ki se oblikuje na podlagi določb tega pravilnika.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja funkcijo tudi poklicno, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Žužemberk, ki sodi v 6. skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje največ v višini 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
največ v višini 40% plače župana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
4. člen
Osnovna plača (poklicnega) podžupana znaša največ
80% plače župana.
Konkretna višina plače podžupana je odvisna od vsebine (obsega) pooblastila župana. Za vsako pooblastilo za
določeno področje dela (družbene dejavnosti, okolje in prostor, splošne zadeve, gospodarstvo), ima podžupan pravico
do 20% plače župana, vendar skupaj ne več od maksimuma
iz prvega stavka tega člena. Če podžupan nima posebnega
pooblastila, ampak lepomaga županu in ga nadomešča v
primeru njegove odsotnosti in zadržanosti ima pravico do
osnovne plače v višini 40% plače župana.
Če podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada
plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40%
plače župana. Konkretna višina plače podžupana je odvisna
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od vsebine (obsega) pooblastila župana. Za vsako pooblastilo za določeno področje dela (družbene dejavnosti, okolje in prostor, splošne zadeve, gospodarstvo), ima podžupan pravico do 10% plače župana, vendar skupaj ne več od
maksimuma iz prejšnjega stavka tega člena. Če podžupan
nima posebnega pooblastila, ampak le pomaga županu in
ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti
ima pravico do osnovne plače v višini 20% plače župana.
III. SEJNINE IN NAGRADE
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na
seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek vseh
sejnin in nagrad, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana. V
okviru tega zneska članu občinskega sveta pripada sejnina
oziroma plačilo glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v
višini 15% plače župana,
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) v višini 5% plače
župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 2,5% plače župana,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je v
višini 2% plače župana.
Sklep o višini plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta izda župan. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo
vodi občinska uprava.
6. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nadomestilo v obliki sejnine, ki
se izplača na podlagi sklepa o imenovanju, za udeležbo na
seji na podlagi evidence prisotnosti.
Sejnina za posamezno sejo znaša 4% plače.
7. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nadomestila v višini največ 15% plače župana.
Nagrade in sejnine ne smejo niti mesečno niti letno preseči
najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji za
predsednika v višini 12% županove plače, za člana pa 10%
županove plače,
– predsedniku in članom nadzornega odbora se sejnine oziroma nagrade izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi
občinska uprava.
8. člen
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani in
namestniki članov občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov
pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določbo 45.a
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).
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IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
9. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo.
Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski
funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven
območja Občine Žužemberk.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
10. člen
Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika uveljavlja
občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik
občine (direktor občinske uprave).

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta, občinske volilne komisije ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 7/02). Pravilnik se uporablja od 1. 1. 2003 dalje.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-1318
Žužemberk, dne 11. decembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje
funkcij članov, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
12. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcij članov in sejnine se
izplačujejo enkrat letno, najkasneje do 15. decembra v tekočem letu.
Prejemki, določeni v 9. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
13. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcij članov in sejnine,
se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot
izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas,
dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu z
uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo
kot odhodek.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcij članov, sejnine in
povračila stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem,
predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve
mandata oziroma imenovanja na podlagi evidence prisotnosti na sejah.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki velja ob
izplačilu.

HRPELJE-KOZINA
5961.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Hrpelje-Kozina v letu 2004

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/89, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 30. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99 in 65/02) je župan sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Hrpelje-Kozina v letu 2004
1
Do sprejetja proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto
2004, oziroma v obdobju januar-marec 2004, se financiranje funkcij Občine Hrpelje-Kozina ter njenih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2003
in za iste programe kot v letu 2003.
2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
3
Za investicije, ki so se začele izvajati v letu 2003 in so
bile sprejete v proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto
2003 velja, da se njihovo izvajanje in financiranje v obdobju
začasnega financiranja, lahko nadaljuje.
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4
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2004.
V obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti se
vključijo v proračun leta 2004 po njegovem sprejemu.
5
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece, to je do 31. marca 2004. Če je za financiranje
funkcij občine potrebno, se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 4147-67/2003
Hrpelje-Kozina, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

MORAVSKE TOPLICE
5962.

Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03)
je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne
29. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševanje proračuna Občine Moravske Toplice, upravljanje s premoženjem občine, poroštva občine, upravljanje dolgov občine, računovodstvo in proračunski nadzor.
Določbe tega odloka veljajo tudi za druge neposredne
uporabnike sredstev občinskega proračuna in ožje dele občine – to so krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS).
Ta odlok ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev
javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina.
2. člen
Proračunska sredstva se uporabljajo za financiranje
vseh izvirnih in prenesenih funkcij občine in delovanje njihovih organov pri izvajanju teh nalog, ki so opredeljene v ustavi
in z zakoni oziroma občinskimi odloki.
Pri trošenju oziroma porabi proračunskih sredstev so
se vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.
V proračunu občine so izkazani vsi prejemki, ki pripadajo občini, vključno s prejemki KS in vsi izdatki občine
vključno z izdatki KS.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev po namenih sta sestavni del tega odloka.
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Sestavni del proračuna občine je račun financiranja,
ter račun finančnih terjatev in naložb.
Proračun občine sloni na proračunskih izhodiščih, ki
so obvezni sestavni del proračuna občine. Sestavni del občinskega proračuna je tudi splošni del proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in načrt razvojnih programov
3. člen
Višina proračuna
Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 2004 so predvideni:
Prihodki
1.348,875.800
– prihodki za pokrivanje primerne
porabe v višini
649,909.000
– prihodki na podlagi javnih razpisov
in kreditov
130,000.000
– namenski in drugi prihodki v višini
524,821.800
– prihodki KS iz naslova samoprispevka
in drugi viri KS v višini
44,145.000
Izdatki
– za javno upravo
– za obrambo (civilno zaščito)
– za javni red in varnost
(protipožarna varnost)
– za gospodarske dejavnosti
– za varstvo okolja
– za stanovanjsko dejavnost
in prostorski razvoj
– za zdravstvo
– za rekreacijo, kulturo in dejavnosti
neprofitnih organizacij,združenj,društev
– za izobraževanje
– za socialno varnost

1.348,875.800
192,324.000
2,507.000
13,064.000
455,652.000
53,759.000
285,619.800
11,200.000
39,898.000
231,809.000
63,043.000

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Prihodki
1.343,375.800
– Prihodki in drugi prejemki proračuna
1.299,230.800
70 DAVČNI PRIHODKI
362,639.000
700 Davki na dohodek in dobiček
217,247.000
703 Davki na premoženje
53,395.000
704 Domači davki na blago in storitve
91,997.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije od domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki
– Prihodki in drugi prejemki
krajevnih skupnosti

82,354.000
11,000.000
3,552.000
52.000
4,200.000
63,550.000
150,000.000
150,000.000
20.500.000,00
20,500.000
683,737.800
683,737.800
44,145.000
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71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku
in drugi nedavčni prihodki
714 Drugi nedavčni prihodki
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki

44,145.000,00

II. Odhodki
– Odhodki in drugi izdatki proračuna
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
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
413 Drugi domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

1.325,675.800
1.281,530.800
234,632.000
54,037.000
8,962.000
153,528.000
10,700.000
7,405.000
328,928.000
16,305.000

5,450.000
38,695.000

78,810.000
36,384.000
197,429.000
693,308.800
693,308.800
24,662.000
24,662.000

– Odhodki in drugi izdatki Krajevnih skupnosti 44,145.000
40 TEKOČI ODHODKI
26,565.000
402 Izdatki za blago in storitve
26,565.000
41 TEKOČI TRANSFERI
3,450.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
3,450.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
14,130.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14,130.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. SALDO bilance prihodkov in odhodkov
B) RAČUN FINANCIRANJA
IV. Zadolževanje
50 ZADOLŽEVANJE
550 Najem kreditov
V. Odplačila dolga
55 ODPLAČILA KREDITOV
550 Odplačila dolga
VI. NETO zadolževanje

+17,700.000
–
–
23,200.000
23,200.000
23,200.000
–23.200.000

C) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
VII. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev
5,500.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
5,500.000
750 Prejeta vračila danih posojil
5,500.000
VIII. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
44 DANA POSOJILA
440 Dana posojila
IX. Prejeta minus dana posojila
SKUPNI SALDO NA RAČUNIH

+5,500.000
–

Globalna višina prihodkov in odhodkov opredeljenih v
tem členu se spreminja z rebalansom letnega plana.
V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna
rezerva občine v višini 3,230.000 SIT. Ta sredstva se uporabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom zakona o javnih
financah in statutom občine.

4. člen
Uporabniki proračuna lahko izvršujejo svoje naloge v
mejah sredstev, ki so jim bila zagotovljena v občinskem
proračunu za posamezno proračunsko leto in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva v
proračunu.
Sredstva proračuna se praviloma delijo enakomerno
čez vso leto.
Med izvajanjem proračuna lahko župan, zaradi nižjih
prilivov od načrtovanih, zniža mesečno porabo do višine, ki
jo omogočajo dejanski prihodki. V tem primeru so prioritetni
tisti uporabniki proračuna, ki imajo znotraj porabe tudi zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen:
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,
– da odloča o prerazporeditvi porabe sredstev znotraj
proračunskih postavk, če gre za porabo do višine 1 mio SIT
v okviru temeljne porabe proračuna, oziroma 5 mio SIT v
okviru investicijske porabe proračuna in odloča o razporejanju sredstev za že začete investicije, ki bodo zapadle v
plačilo v naslednjih proračunskih letih v okviru sprejetega
načrta razvojnih programov občine,
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na postavkah znotraj posameznih segmentov za namene, ki so
povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 350.000 SIT po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča
proračunska rezerva,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja
občine v skladu s statutom občine,
– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla KS, ki
presega 250.000 SIT,
– da odloča o izdaji soglasij in poroštev za najem posojila javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je
občina,
– sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost
občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga
sprejema občinski svet.
6. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz in polletnih ter končnih realizacij proračuna,
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna
za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila
za potrebe statistike finančnih računov v skladu z roki, ki jih
predpisujejo zakoni in podzakonski akti,
– za pomoč KS, zavodom, zvezam in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih poročil,
– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračuna v skladu
z veljavno zakonodajo.
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7. člen
Tajnik občine je zadolžen za upravljanje z občinskim
premoženjem v duhu dobrega gospodarja, ter spremlja in
nadzira upravljanje s premoženjem KS.
Občinska služba za nadzor nad investicijami, katerih
investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila
zakona o javnih naročilih in le te izvajati v skladu s tem
zakonom.
8. člen
Da bi župan, občinski svet, nadzorni svet in finančna
služba občine lahko vključili potrebe posameznih porabnikov proračuna v tekoče financiranje in opravljali ustrezni
nadzor, so le ti dolžni v roku do konca oktobra tekočega leta
za naslednje leto poslati ustrezne finančne načrte z obrazloženimi postavkami.
V kolikor posamezni uporabnik teh načrtov ne predloži
pravočasno, se mu zagotovijo za naslednje leto le sredstva v
višini porabe preteklega leta, brez sredstev za investicije in
investicijsko vzdrževanje.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del
in nabavi blaga spoštovati zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in zakon o izvrševanju proračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih
formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine Moravske Toplice za posamezno proračunsko leto.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS
morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema
nobenih obveznosti.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne
skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila s strani računovodje občinske uprave, računovodstvo pa
vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta
KS so odgovorni predsedniki svetov KS, oziroma predsedniki krajevnih odborov.
Knjigovodska opravila za KS in administrativno tehnična opravila za organe KS opravlja Občinska uprava, v okviru
katere se izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in javne gospodarske družbe katerih ustanovitelj je občina.
10. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto
sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen
v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma
z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in
odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.

Št.

135 / 31. 12. 2003 / Stran 20095

11. člen
Pogodbe, ki zahtevajo prenos plačilnih obveznosti v
prihodnje proračunsko leto se lahko sklepajo le za namene,
ki imajo že planirana določena sredstva v proračunu tekočega leta, ali je za njihovo vključitev sprejet ustrezen sklep ali
stališče občinskega sveta ali so sestavni del sprejetega razvojnega programa občine.
12. člen
Občinsko premoženje je po tem odloku finančno in
stvarno premoženje v lasti občine. Finančno premoženje so
denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi, in terjatve.
Kapitalske naložbe so deleži v gospodarskih družbah in
javnih podjetjih. Stvarno premoženje so nepremičnine in
premičnine.
Premoženje javnih zavodov v lasti občine, se v njihovi
bilanci vodi kot obveznost do občine oziroma kot sredstva
prejeta v upravljanje.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti
KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico
pobota s premoženjem KS.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na
področju občine.
13. člen
Vsak proračunski porabnik je dolžan opravljati notranji
nadzor nad porabo in namenskostjo sredstev.
Nadzor nad izvajanjem proračuna občine, finančnih
načrtov krajevnih skupnosti, zavodov in zvez, ki so ustanovljena na občinski ravni, izvaja nadzorni odbor občine. Ta je
dolžan opraviti vsakoletni nadzor nad proračunsko porabo
in vsaj vsako drugo leto nad porabo in trošenjem sredstev
ostalih proračunskih porabnikov.
Občina ima v skladu z zakonom pogodbenega izvajalca notranjega nadzora proračuna in porabnikov proračuna,
ki tekoče spremlja izvajanje proračuna in o ugotovitvah poroča županu ter nadzornemu odboru občine.
14. člen
Do sprejetja akta o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč
Občine Moravske Toplice opravlja dela povezana s stavbnimi zemljišči župan in o tem sproti obvešča občinski svet.
15. člen
Ta odlok začne veljati 15.dan po objavi v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 403-02/03-2
Moravske Toplice, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.
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DRŽAVNI ZBOR

5963.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1E)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1E),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
17. decembra 2003.
Št. 001-22-119/03
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU (ZPIZ-1E)
1. člen
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 26/03 – UPB-1, 110/02 – ZISDU-1 in
63/03 – ZIPRS0304-A) se v drugem odstavku 23. člena
vejica nadomesti s piko in črta besedilo “ki prekine delovno
razmerje zaradi varstva otroka, ki potrebuje posebno nego
in varstvo.“
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
“(3) Obvezno se zavaruje eden od staršev – upravičenec do starševskega nadomestila, ki nima pravice do starševskega dopusta, če je bil zavarovan po predpisih o starševstvu najmanj dvanajst mesecev v zadnjih treh letih pred
nastopom starševskega dopusta oziroma mu je delovno razmerje prenehalo med trajanjem starševskega dopusta, če
ni obvezno zavarovan na drugi podlagi.
(4) Obvezno se za razliko do polnega delovnega časa
zavaruje eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do
tretjega leta starosti oziroma neguje in varuje otroka s težko
motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka do 18. leta starosti in ima pravico delati krajši delovni
čas.“.
2. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:

“23.a člen
(Družinski pomočnik)
Obvezno se zavaruje družinski pomočnik, upravičenec
do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o
socialnem varstvu.“.
3. člen
Doda se nov 24.a člen, ki se glasi:
“24.a člen
(prostovoljno služenje vojaškega roka in usposabljanja
za zaščito)
Obvezno se zavarujejo vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka in državljani med prostovoljnim usposabljanjem za zaščito in reševanje v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.“.
4. člen
Za drugim odstavkom 50. člena se doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“(3) Zavarovancu, ki vključno z upoštevanjem več kot
pet let dodane dobe pridobi pravico do starostne pokojnine
z 20 leti pokojninske dobe, se starostna pokojnina odmeri v
višini 35% pokojninske osnove (moški) oziroma 38% pokojninske osnove (ženska).“.
5. člen
V drugem odstavku 90. člena se za besedilom “vrhunski športnik oziroma šahist“ dodata besedi “ali brezposelni“.
V tretjem odstavku se za besedo “vajenec“ črtata vejica in beseda “brezposelni“.
V šestem odstavku se za besedo “nadomestila,“ doda
besedilo “če v 15 dneh po vročitvi pogodbe iz 86. člena
tega zakona pogodbe ne podpiše,“.
6. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Zavarovanec, pri katerem je podana III. kategorija
invalidnosti, če ni več zmožen za delo s polnim delovnim
časom z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije, in zavarovanec, pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti po
dopolnjenem 50. letu starosti in ima preostalo delovno zmožnost za opravljanje določenega dela vsaj s polovico polnega
delovnega časa, imata:“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se na koncu
namesto pike dodata vejica in besedilo “in sicer v višini:
– 50%, ko zavarovanec dela s polovico polnega delovnega časa,
– 37,5%, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 5 ur dnevno,
– 25%, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom
6 ur dnevno in
– 12,5%, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 7 ur dnevno.“.
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7. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
“101. člen
(Dolžnosti in postopki delodajalca v zvezi z zagotovitvijo
pravic delovnega invalida)
(1) Zavarovancu, kateremu so z dokončno odločbo
priznane pravice na podlagi invalidnosti II. ali III. kategorije
in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na
območju Republike Slovenije, mora delodajalec ponuditi
opravljanje drugega dela na delovnem mestu v skladu z
njegovo preostalo delovno zmožnostjo in strokovno izobrazbo oziroma usposobljenostjo oziroma mu zagotoviti poklicno rehabilitacijo ali delo s krajšim delovnim časom od polnega, razen v primerih, ko mu lahko skladno s 102. členom
tega zakona in predpisi o delovnih razmerjih odpove pogodbo o zaposlitvi.
(2) Zavarovancu, kateremu je z dokončno odločbo priznana pravica do poklicne rehabilitacije na podlagi invalidnosti II. kategorije, delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga invalidnosti šele po uspešno končani
poklicni rehabilitaciji, sočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pa mu mora ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delo na drugem delovnem mestu skladno s pogodbo o poklicni rehabilitaciji iz 86. člena tega zakona in
predpisi o delovnih razmerjih. Določbe sicer veljavne pogodbe o zaposlitvi se v času poklicne rehabilitacije zavarovanca ne izvajajo v tistem delu, ki je urejen v pogodbi o
poklicni rehabilitaciji.
(3) Zavarovancu, kateremu je z dokončno odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega
ali pravica do premestitve na drugo delovno mesto na podlagi invalidnosti III. kategorije ali invalidnosti II. kategorije po
dopolnjenem 50. letu starosti, delodajalec iz razloga invalidnosti redno odpove pogodbo o zaposlitvi, sočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pa mu mora ponuditi sklenitev
nove pogodbe o zaposlitvi za delovni čas krajši od polnega
delovnega časa ali za delo na drugem delovnem mestu
skladno s predpisi o delovnih razmerjih.
(4) Pri zagotovitvi pravic in zaposlovanju zavarovancev,
pri katerih je nastala invalidnost oziroma pri izbiri drugega
delovnega mesta, mora delodajalec upoštevati:
– mnenje invalidske komisije o zavarovančevi preostali
delovni zmožnosti,
– usposobljenost zavarovanca po uspešno končani poklicni rehabilitaciji ter
– določbe zakona, ki ureja delovna razmerja in kolektivnih pogodb.
(5) Zavarovanec in delodajalec lahko zahtevata dopolnilno izvedensko mnenje invalidske komisije o ustreznosti
ponujenega delovnega mesta ali poklicne rehabilitacije.
(6) Če zavarovanec ne sprejme ponudbe delodajalca
za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas,
skladno z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, v roku
30 dni od prejema ponudbe ter mu preneha delovno razmerje, nima pravice do odpravnine kot delavec, ki mu je
odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali
iz razloga nesposobnosti, ima pa pravico do minimalnega
odpovednega roka kot delavec, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
(7) Če delodajalec v skladu s prvimi petimi odstavki
tega člena zavarovancu ne ponudi sklenitve nove pogodbe
o zaposlitvi pod pogoji, ki so mu priznani kot pravice na
podlagi invalidnosti, je to skladno s predpisi o delovnih
razmerjih razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s
strani zavarovanca, delodajalec pa mu je dolžan izplačati
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odpravnino, določeno za primer redne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnega razloga, in odškodnino najmanj v
višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.“.
8. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
“102. člen
(Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene
invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz poslovnega razloga
brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi)
(1) Zavarovancu, kateremu so z dokončno odločbo
priznane pravice na podlagi invalidnosti II. ali III. kategorije
in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na
območju Republike Slovenije, lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas brez ponudbe nove
pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi o delovnih razmerjih le v primeru, če mu zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali
III. kategorije ali iz poslovnega razloga utemeljeno ne more
skladno s prejšnjim členom tega zakona zagotoviti pravice
do premestitve na drugo delovno mesto brez ali po končani
poklicni rehabilitaciji oziroma pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega.
(2) Delodajalec lahko skladno s predpisi o delovnih
razmerjih odpove pogodbo o zaposlitvi zavarovancu iz prejšnjega člena oziroma prvega odstavka tega člena, če delovni invalid brez opravičljivih razlogov:
– v zakonsko določenem roku ne podpiše pogodbe o
poklicni rehabilitaciji iz 86. člena tega zakona ali ne nastopi
oziroma ne konča rehabilitacije v roku, določenem s to
pogodbo,
– ne izpolnjuje obveznosti, ki so določene v pogodbi o
poklicni rehabilitaciji,
– ne nastopi dela na drugem delovnem mestu v skladu
s prejšnjim členom tega zakona, ali
– ne prične z delom s krajšim delovnim časom od
polnega v skladu s prejšnjim členom tega zakona.“.
9. člen
Za tretjim odstavkom 163. člena se doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
“(4) Uživalec denarnega nadomestila iz invalidskega
zavarovanja, ki se zaposli za krajši delovni čas od delovnega
časa, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti, ne glede na to, da je vključen v obvezno zavarovanje, obdrži nadomestilo tudi po zaposlitvi, in sicer v sorazmernem delu.
Sorazmerni del nadomestila se izračuna tako, da se pripadajoče nadomestilo v času, ko je uživalec zaposlen s krajšim delovnim časom od polnega, zmanjša za:
– 12,5%, ko dela uživalec 1 uro na dan,
– 25%, ko dela uživalec 2 uri na dan,
– 37,5%, ko dela uživalec 3 ure na dan,
– 50%, ko dela uživalec 4 ure na dan,
– 62,5%, ko dela uživalec 5 ur na dan,
– 75%, ko dela uživalec 6 ur na dan,
– 87,5%, ko dela uživalec 7 ur na dan.“.
10. člen
V tretji alinei prvega odstavka 207. člena se za besedo
“starše“ doda vejica, besedi “in zapornike“ pa se črtata in
nadomestita z besedilom “družinske pomočnike, vojake nabornike in državljane med prostovoljnim usposabljanjem za
zaščito in reševanje“.
11. člen
V 212. členu se za številko “23.“ postavi vejica, besedilo “in 24. člena tega zakona“ pa se nadomesti z besedilom “23.a in 24.a člena tega zakona“.
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12. člen
V prvi alinei prvega odstavka 222. člena se za vejico
na koncu doda besedilo “zavarovanci iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka 23. člena in zavarovanci iz 23.a člena
tega zakona,“.
Tretja alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
“– Republika Slovenija za zavarovance iz 20., prvega
odstavka 23. in 24.a člena tega zakona,“.
13. člen
V 223. členu se v sedmi alinei številka “24.“ nadomesti
s številko “24.a“.
Za sedmo alineo se doda nova osma alinea, ki se
glasi:
“– pristojna občina za zavarovance iz 23.a člena tega
zakona.“.
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70/97, 43/99, 28/2000, 64/01 in 110/02) zaradi veljavnosti določbe 404. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99), lahko vloži
zahtevek za pridobitev pravice do pokojnine po zakonu o
žrtvah vojnega nasilja, če je zanjo v obdobju od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2001 izpolnil predpisane pogoje.
(2) Pokojnina, priznana po prejšnjem odstavku, pripada upravičencu od dneva izpolnitve pogojev, če ni bil zavarovan oziroma od prvega naslednjega dne po prenehanju
zavarovanja.
21. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 172-01/89-2/303
Ljubljana, dne 17. decembra 2003.
EPA 1044-III

14. člen
V 240. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
“(4) Edini ustanovitelj in družbenik nepremičninskega
sklada je Zavod.“.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do
osmi odstavek.
15. člen
V prvem, drugem in tretjem stavku drugega odstavka
259. člena se besedi “zdravniške komisije“ nadomestita z
besedama “imenovanega zdravnika“.
16. člen
V 360. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
“(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v
primeru spremembe delodajalca prehod med pokojninskima načrtoma kolektivnega zavarovanja iz prvega odstavka
297. člena tega zakona dovoljen tudi, če je premija kolektivnega prostovoljnega dodatnega zavarovanja plačana za obdobje, krajše od 36 mesecev.“.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do
šesti odstavek.
17. člen
V 405. členu se prvi odstavek označi s številko “(1)“ in
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za obdobje
dodane dobe, pridobljene na podlagi četrtega odstavka
193. člena tega zakona.“.
18. člen
V 445. členu se številka “2004“ nadomesti s številko
“2006“.
19. člen
V drugem odstavku 446. člena se številka “2004“ nadomesti s številko “2005“.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(1) Zavarovanec, ki pred uveljavitvijo 69. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/01) ni mogel pridobiti pravice do pokojnine po določbah zakona o
žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96,

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5964.

Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega
referenduma o zakonu o izvršitvi 8. točke
odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
št. U-I-246/02-28 (OdZIOdlUS)

Na podlagi 12. in 22. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odločba
US, 38/96, 43/96 - odločba US, 59/01, 11/03 - odločba
US in 48/03 - odločba US) in prvega odstavka 108. člena
poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. decembra
2003 sprejel

ODLOK
o razpisu naknadnega zakonodajnega
referenduma o zakonu o izvršitvi 8. točke
odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
št. U-I-246/02-28 (OdZIOdlUS)
I
Na podlagi zahteve 30 poslancev, ki jo je Državni zbor
Republike Slovenije prejel 2. decembra 2003, se razpiše
naknadni zakonodajni referendum o zakonu o izvršitvi
8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02, EPA 956-III).
II
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
“Ali ste za to, da se uveljavi zakon o izvršitvi 8. točke
odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št.
U-I-246/02-28 (EPA 956-III), sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije dne 25. 11. 2003?“.
III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči
roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se
določi 9. januar 2004.
IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 15. februarja 2004.
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V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-02/97-8/34
Ljubljana, dne 30. decembra 2003.
EPA 1090-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
5965.

Uredba o dopolnitvi uredbe o načinu, predmetu
in pogojih opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), drugega odstavka 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) ter 133.
člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00,
102/00 – ZJN-1, 30/01 – Ztel-1 in 33/03) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o načinu, predmetu
in pogojih opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1. člen
V uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi
vozili (Uradni list RS, št. 18/03) se za 37. členom doda 37.a
člen, ki se glasi:
“37.a člen
Do začetka izvajanja javne službe na podlagi sklenjene
koncesijske pogodbe v skladu s to uredbo, lahko vlada
neposredno izbere osebe za opravljanje javne službe, na
predlog strokovne komisije iz 12. člena te uredbe.
Način in pogoji opravljanja javne službe iz 17. člena te
uredbe se za obdobje iz prvega odstavka tega člena podrobneje določijo v pogodbi o opravljanju javne službe.
Pogodbo v skladu s tem členom se sklene največ za
dobo enega leta.“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-23/2003-3
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0239
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o določitvi trdne (fiksne) cene
omrežnine za distribucijsko in prenosno omrežje

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi trdne (fiksne) cene omrežnine
za distribucijsko in prenosno omrežje
1. člen
Cena omrežnine za distribucijsko in prenosno omrežje, ki je bila oblikovana v skladu s predpisi in uporabljena
na tržišču na dan 1. 12. 2003, se določi kot trdna (fiksna).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 6 mesecev.
Št. 382-18/2001-13
Ljubljana, dne 30. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0132
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5967.

Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in
nalogah Sveta za trajnostni razvoj

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 –
ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01
– ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

SKLEP
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah
Sveta za trajnostni razvoj
1. člen
Ustanovi se Svet za trajnostni razvoj (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
Svet je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za
področje trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji, kot razvoja, ki uravnoteženo upošteva gospodarsko, socialno in
okoljsko sestavino razvoja.
3. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
1. Sprejema smernice in priporočila za uresničevanje
trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji.
2. Obravnava, daje pobude in vrednoti predloge naslednjih dokumentov:
a) strateški razvojni dokumenti države, ki so opredeljeni v zakonu o javnih financah ter uredbi o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna:
– Strategija gospodarskega razvoja Slovenije,
– Proračunski memorandum,
– Pomladanska in jesenska napoved gospodarskih gibanj;
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b) drugi dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja iz 28. člena uredbe o podlagah in postopkih za pripravo
predloga državnega proračuna:
– Državni razvojni program,
– Regionalni razvojni programi,
– Sektorski nacionalni programi in strategije ter drugi
razvojni programi,
– Predpristopni ekonomski program,
– Programski dokumenti za črpanje sredstev evropske
kohezijske politike,
– Programski dokumenti za Evropsko unijo.
3. Obravnava in daje pobude glede poročil o izvajanju
dokumentov iz 2. točke tega člena.
4. Skrbi za usklajenost trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji z usmeritvami na področju trajnostnega razvoja v
Evropski uniji in širšem mednarodnem prostoru.
4. člen
Svet sestavljajo:
– minister za regionalni razvoj,
– minister za okolje, prostor in energijo,
– minister za finance,
– minister za gospodarstvo,
– minister za evropske zadeve,
– minister za šolstvo, znanost in šport,
– minister za delo družino in socialne zadeve,
– minister za zdravje,
– minister za informacijsko družbo,
– minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– minister za promet,
– minister za kulturo,
– minister za zunanje zadeve,
– minister za notranje zadeve,
– direktor Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj,
– direktor Urada Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
– direktor Urada Vlade Republike Slovenije za enake
možnosti,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– predstavnik Obrtne zbornice Slovenije,
– predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
– predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
– predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije obrtnih
dejavnosti,
– predstavnik KNSS – neodvisnosti, konfederacije novih sindikatov Slovenije,
– predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
– predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
– predstavnik Konfederacije sindikatov ’90 Slovenije,
– predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU),
– trije predstavniki nevladnih organizacij na predlog Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij – CNVOS, in sicer enega za področje zagotavljanja varstva okolja, enega za področje zagotavljanja enakosti med spoloma in zaposlovanje ter enega za področje
socialnega vključevanja v družbo,
– predstavnik Sveta društvenih organizacij Slovenije
(SDOS),
– predstavnik Združenja slovenskih ustanov (ZSU),
– predstavnik Skupnosti občin Slovenije (SOS),
– predstavnik Združenja regionalnih razvojnih agencij,
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– predstavnik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti,
– predstavnik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti,
– predstavnik Zveze Romov Slovenije,
– predstavnik Slovenske gospodarske zveze (SGZ),
Celovec, Avstrija,
– predstavnik Slovenskega gospodarskega združenja,
Gorica, Italija.
5. člen
Na sejo sveta so glede na dnevni red vabljeni tudi
predstavniki drugih organov in služb Vlade Republike Slovenije, socialnih in regionalnih partnerjev, organizacij civilne
družbe in interesnih skupin. Vabljeni predstavniki nimajo
pravice glasovanja.
6. člen
Ministre, člane sveta, v primeru odsotnosti ali zadržanosti na sejah sveta nadomeščajo državni sekretarji, direktorja Javne agencije za regionalni razvoj oziroma direktorje
uradov Vlade Republike Slovenije pa njihovi namestniki.
Ostale člane sveta v primeru odsotnosti ali zadržanosti na
sejah sveta nadomeščajo pisno pooblaščeni namestniki.
7. člen
Člani sveta delujejo nepoklicno.
Člani sveta, ki niso predstavniki vladnih organov in
služb, imajo pravico do povrnitve potnih stroškov v skladu z
vsakokratnim sklepom Vlade Republike Slovenije, ki ureja
povračila stroškov v zvezi z delom strokovnih svetov Vlade
Republike Slovenije.
8. člen
Predsednik sveta je minister za regionalni razvoj. Namestnik predsednika sveta je minister za okolje, prostor in
energijo.
9. člen
Svet ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo vsebinskih nalog. Sekretarja sekretariata sveta imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za regionalni razvoj.
Po enega člana sekretariata določijo:
– Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj,
– Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
– Ministrstvo za zunanje zadeve,
– Ministrstvo za finance,
– Ministrstvo za informacijsko družbo,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
Potne stroške sekretarja in članov sekretariata krijejo
organi ali službe, v katerih so zaposleni.
10. člen
Sekretariat opravlja naslednje naloge:
– vsebinsko pripravlja gradiva za svet,
– pomaga svetu pri organizaciji in vodenju javnih razprav o vprašanjih trajnostnega razvoja,
– pomaga svetu pri koordinaciji dela z delovnimi skupinami za posamezna vprašanja ali področja trajnostnega
razvoja,

Št.Št.
135
135/ 31.
/ 31.12.
12.2003
2003/ /Stran
Stran
200101
20101

Uradni list Republike Slovenije
– pomaga svetu pri usklajevanju trajnostnega razvoja v
Republiki Sloveniji z usmeritvami na področju trajnostnega
razvoja v Evropski uniji in širšem mednarodnem prostoru,
– pomaga svetu pri pridobitvi strokovnih mnenj.
11. člen
Svet na predlog sekretariata po potrebi oblikuje delovne skupine za posamezna vprašanja ali področja trajnostnega razvoja.
12. člen
Materialne in tehnične pogoje za delovanje sveta in
sekretariata zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za
strukturno politiko in regionalni razvoj.

1. člen
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti iz prvega
odstavka 2. člena zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03) se spremeni tako,
da znaša 15,5 odstotka letno.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 444-08/2003-1
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0199

13. člen
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja sveta in
sekretariata svet uredi s poslovnikom.

Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

14. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
ustanovitvi Slovenskega sveta za trajnostni razvoj (Uradni list
RS, št. 16/03).
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-47/2001-3
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
EVA 2003-1536-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5968.

Sklep o spremembi predpisane obrestne mere
zamudnih obresti

Na podlagi 2. člena zakona o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi predpisane obrestne mere
zamudnih obresti

MINISTRSTVA
5969.

Količnik za preračun katastrskega dohodka

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice
do denarne socialne pomoči in denarne pomoči (Uradni list
RS, št. 31/01 in 64/01) objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

KOLIČNIK
za preračun katastrskega dohodka
Količnik za preračun katastrskega dohodka posameznika in njegovih družinskih članov v letu 2004 znaša 2,5.
Št. 940-00-021/03-08
Ljubljana, dne 30. decembra 2003.
EVA 2003-2611-0075
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

Stran
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bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana

Popravek
V sklepu o spremembah sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti
Mestne občine Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 127-5450/03 z dne 19. 12. 2003, se naslov pravilno
glasi »Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih, najnujnejših bivalnih prostorih in garažah v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana«.
V preambuli se besedilo »… 27. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in
17. člena pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih
stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 82/99) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 6. seji dne 10. 11. 2003, sprejel … «
pravilno glasi:

»… 24. člena odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
109/01) in 16. člena splošnih pogojev poslovanja Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 94/02 in 52/03) je direktorica javnega stanovanjskega sklada s soglasjem Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, danim na
2. korespondenčni seji dne 8. 12. 2003, sprejela …«
Prvi odstavek 1. člena, ki se glasi:
»V sklepu o določitvi višine najemnine v stanovanjih in
najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 75/00 in 109/01)« … se pravilno
glasi:
»V sklepu o določitvi višine najemnine v stanovanjih,
najnujnejših bivalnih prostorih in garažah v lasti Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 16/03)« …

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
5855. Zakon o tajnih podatkih – ZTP
5963. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1E)
5964. Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe
Ustavnega sodišča Republike Slovenije št.
U-I-246/02-28 (OdZIOdlUS)

BANKA SLOVENIJE
19961
20096

5861. Sklep o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
5862. Sklep o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih
plačilnih instrumentov
5863. Navodilo za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov

19996
19997
19998

20098

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
VLADA
5965. Uredba o dopolnitvi uredbe o načinu, predmetu
in pogojih opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
5966. Uredba o določitvi trdne (fiksne) cene omrežnine za distribucijsko in prenosno omrežje
5967. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj
5968. Sklep o spremembi predpisane obrestne mere
zamudnih obresti

20099
20099
20099
20101

MINISTRSTVA
5856. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5857. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o metodologiji za
upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za
pridobitev pravice do denarne socialne pomoči
in denarne pomoči
5858. Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja
5859. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do
nadomestila preživnine
5969. Količnik za preračun katastrskega dohodka

19970

19987
19987

5864. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin
5865. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin

20005
20005

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5866. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanje turističnih potovanj
5867. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
5868. Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za
opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

20005
20007

20007

OBČINE
AJDOVŠČINA

19990
20101

5869. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni
center Ajdovščina

19993

5870. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
5871. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča na območju Občine Črna na Koroškem v letu 2004

20008

ČRNA NA KOROŠKEM

USTAVNO SODIŠČE
5860. Odločba o razveljavitvi 97.a člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti in ugotovitev, da 87. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti ni v neskladju z
Ustavo

20012

20015
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5872. Ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine Črna na Koroškem o prenehanju mandata svetniku
iz Združene liste socialnih demokratov

KIDRIČEVO
20015

5894. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih
taks v letu 2004
20015

20018

20020

DORNAVA
5876. Sklep o začasnem financiranju potreb Občine
Dornava za leto 2004

20034

20034

KRANJ
5895. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča
5896. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Kranj za leto 2004
5897. Sklep o javni razgrnitvi

20034

20035
20035

KRŠKO
5898. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2004

20035

KUNGOTA
20020

DRAVOGRAD
5877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd
5878. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd
5879. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Dravograd za
leto 2004
5880. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Dravograd za leto 2004
5881. Sklep o spremembah sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v
VVZ Vrtec Dravograd
5882. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih VVZ
Vrtec Dravograd

5893. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004

KOMEN

ČRNOMELJ
5873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik,
Kanižarica in Blatnik
5874. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
5875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

31.
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5899. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina
5900. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Kungota

20036
20036

LAŠKO
20021
20021

20021

20022
20022
20022

5901. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2004
5902. Sklep o določitvi cene programa v Javnem zavodu vrtec Laško
5903. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih
taks na območju Občine Laško
5904. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene v
Občini Laško

20037
20038
20039
20039

LENDAVA
5905. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava
5906. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja
5907. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava

20039
20040

20041

GORIŠNICA
5883. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
5884. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

LJUBLJANA
20022
20025

HAJDINA
5885. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hajdina
5886. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Hajdina v letu 2004
5887. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5888. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse v Občini Hajdina
5889. Sklep o višini najemnine na pokopališču Hajdina
5890. Sklep o potrditvi poročila o poteku uvajanja in
razvojnega projekta celostnega razvoja podeželja in obnove vasi za naselja Gerečja vas, Hajdoše, Slovenja vas in Skorba

20025
20028
20028
20028
20029

20029

HRPELJE-KOZINA
5961. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje-Kozina v letu 2004

20092

IDRIJA
5891. Program priprave lokacijskega načrta Uta – del
za območje “Dom upokojencev”

20030

JESENICE
5892. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto
2004

20031

5908. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in
roka za zbiranje podpisov

20042

LJUBNO
5909. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2004
5910. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004

20042
20044

MIRNA PEČ
5911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
5912. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Mirna Peč za leto 2004
5913. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč

20044

20045
20045

MORAVSKE TOPLICE
5914. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični-informativni center Moravske Toplice
5915. Odlok o razglasitvi Donšove hiše v Noršincih 8
za kulturni spomenik lokalnega pomena
5962. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 2004
5916. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini
Moravske Toplice
5917. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Občini Moravske Toplice

20045
20047
20093
20048
20049

Stran
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PIVKA

TRŽIČ

5918. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za
leto 2003
5919. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske
in poslovne prostore na območju Občine Pivka
za leto 2004

20049

20069

5940. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2004
5941. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2005

20073
20074

VRANSKO
20051

20052

SVETA ANA
5922. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2004
5923. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5924. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5925. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške
vežice
5926. Sklep o določitvi cene programov storitev v Javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - Vrtec
Sveta Ana in Lokavec

20066

VIDEM
20050

SLOVENJ GRADEC
5920. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Slovenj
5921. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta “Ct1
– južni vstop 2” v Slovenj Gradcu

5938. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2004
5939. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

20052
20054
20054
20055

20055

5942. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2003
5943. Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov v Občini Vransko
5944. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko
5945. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
5946. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2004
5947. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
5948. Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko
5949. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec za območje Občine Vransko
– dopolnitev v letu 2003

ŠKOCJAN

20076
20078
20079

20079

20080
20080
20080

20080

ZREČE

5927. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan

20055

ŠKOFLJICA
5928. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica
v letu 2004

20059

ŠMARTNO PRI LITIJI
5929. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji
5930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2003
5931. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5932. Sklep o spremembah sklepa o določitvi cene
programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno
pri Litiji
5933. Sklep o začasnem financiranju
5934. Sprememba pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija

20059

20062
20063
20063
20063
20063

ŠTORE
5935. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore

20064

TABOR
5936. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tabor

20065

TIŠINA
5937. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Tišina v letu 2004

20066

5950. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2004
5951. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrta industrijska cona II, Unior KI
Zreče
5952. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5953. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno
takso v Občini Zreče za leto 2004
5954. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
5955. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2004

20082

20083
20086
20087
20087
20087

ŽALEC
5956. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2004

20088

ŽUŽEMBERK
5957. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2004
5958. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
5959. Sklep o stališčih
5960. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Žužemberk

20089
20090
20090

20090

POPRAVKI
–

Popravek sklepa o spremembah sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana

20102

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

