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Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski
park Goričko

Na podlagi prvega odstavka 12. člena uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada
Republike Slovenije

SKLEP
o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park
Goričko
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj),
ustanavlja javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljnjem
besedilu: zavod).
(2) S tem sklepom se uredijo razmerja med ustanoviteljem
in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja zavoda.
2. člen
(1) Ime zavoda je: Javni zavod Krajinski park Goričko.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Krajinski park Goričko.
(3) Sedež zavoda je Grad 191, 9260 Grad.
(4) Zavod pri svojem poslovanju uporablja štampiljko, ki je
štirioglate oblike z dolžino 36 mm in širino 28,5 mm. V zgornjem
delu je stiliziran znak trilateralnega parka, pod njim pa je najprej
besedilo krajinski park, pod njim je beseda Goričko in pod njo
beseda Slovenija.
(5) Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
(1) Zavod opravlja v okviru javne službe upravljanja Krajinskega parka Goričko (v nadaljnjem besedilu: krajinski park)
naslednje naloge:
– pripravlja predlog načrta upravljanja krajinskega parka,
– sprejema letne programe dela parka na podlagi načrta
upravljanja krajinskega parka in opravlja oziroma skrbi za tam
določene naloge,
– stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot,
biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v krajinskem parku
v sodelovanju z izvajalci javnih služb na področju usmerjanja
gospodarjenja z naravnimi dobrinami ter pripravlja poročila o
stanju v krajinskem parku,
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– izvaja varstvene režime, naravovarstvene naloge in
razvojne usmeritve, določene z uredbo o Krajinskem parku
Goričko,
– skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih
vrednot v krajinskem parku,
– sklepa pogodbe o varstvu v skladu z zakonom, ki ureja
ohranjanje narave,
– sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za varstvo
narave pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na krajinski park,
– sodeluje z regionalno razvojno agencijo pri pripravi
skupnega razvojnega programa,
– sodeluje pri pripravi regionalne zasnove prostorskega
razvoja,
– usklajuje in spremlja raziskovalne naloge v zvezi s
krajinskim parkom,
– sodeluje pri mednarodnih projektih, tudi z namenom
pridobivanja sredstev za delovanje krajinskega parka, predstavitvah in strokovnih raziskavah ter skrbi za izvajanje projektov, ki jih je prevzel,
– skrbi za predstavitev krajinskega parka, ki vključuje tudi
ozaveščanje javnosti o pomenu krajinskega parka,
– zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijski center krajinskega parka,
– sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena
varstva in razvoja krajinskega parka,
– sodeluje z lastniki zemljišč na območju krajinskega
parka ter jim strokovno pomaga in svetuje,
– upravlja v prilogi tega sklepa navedene nepremičnine v
krajinskem parku, ki so v lasti države,
– pripravlja in vzdržuje poti in označbe v krajinskem parku
ter drugo parkovno infrastrukturo, potrebno za obiskovanje, ter
opravlja vodniško službo na območju krajinskega parka,
– ureja naravne vrednote ali dele parka za ogledovanje in
obiskovanje skladno z načrtom upravljanja parka.
(2) V soglasju z ustanoviteljem lahko opravlja zavod tudi
druge naloge.
4. člen
Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja zavod v okviru
javnih pooblastil še naslednji nalogi:
– upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na krajinski
park,
– izvaja neposredni nadzor v krajinskem parku.
5. člen
(1) Naloge zavoda iz 3. in 4. člena tega sklepa so v skladu
z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Uradni list RS, št. 2/02 – prečiščeno besedilo) razvrščene:
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DE/22.1
F/52.620
F/52.630
H/55.239
H/55.304
H/55.4
I/63.3
K/70.1
K/70.2
K/70.32
K/72.100
K/72.200
K/72.3
K/72.4
K/73.1
K/73.2
K/74.130
K/74.140
K/74.2
K/74.4
K/74.8
M/80.422
O/92.110
O/92.511
O/92.52
O/92.53

3 / 16. 1. 2004
Založništvo
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost premičnih in provizoričnih
gostinskih obratov
Točenje pijač
Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti
Poslovanje z lastnimi nepremičninami
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi
Svetovanje o računalniških napravah
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju dužboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Podjetniško in poslovno svetovanje
Prostorsko načrtovanje, projektiranje in
podjetniško svetovanje
Oglaševanje
Raznovrstne poslovne dejavnosti
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d.n.
Snemanje filmov in video filmov
Dejavnost knjižnic
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov.

(2) Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s
soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor.
7. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet sestavlja 11 članov in sicer:
– šest predstavnikov ustanovitelja, od katerih Vlada Republike Slovenije imenuje po enega na predlog ministrstva,
pristojnega za ohranjanje narave, ministrstva, pristojnega za
kulturo, ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ministrstva, pristojnega za prostor, in službe vlade, pristojne za strukturno politiko in regionalni razvoj;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo zaposleni
izmed vseh zaposlenih v zavodu;
– dva predstavnika občin, ki se nahajajo na območju
krajinskega parka, in ju imenujejo občine;
– en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenujejo
nevladne organizacije s področja ohranjanja narave,
– en predstavnik regionalne razvojne agencije, ki ga
imenuje regionalna razvojna agencija, pristojna za območje
krajinskega parka.
(3) Mandat članov sveta je štiri leta. Po preteku mandata
je lahko član sveta ponovno imenovan ali izvoljen.
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8. člen
(1) Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, v primeru
njegove odsotnosti pa njegov namestnik.
(2) Predsednika sveta zavoda imenuje ustanovitelj izmed
svojih predstavnikov; njegovega namestnika izvolijo člani sveta
zavoda izmed predstavnikov občin.
9. člen
Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem sprejme statut,
sprejema splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti, letni program dela, poročilo o delu, določa finančni načrt in sprejema
letno poročilo, imenuje strokovni svet zavoda ter opravlja
nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter druge, s
tem sklepom, statutom zavoda in drugimi predpisi določene
naloge.
10. člen
(1) Strokovni svet zavoda sestavljajo direktor zavoda,
en strokovnjak iz vrst delavcev zavoda ter en zunanji strokovnjak.
(2) Strokovnjaka iz vrst delavcev zavoda in zunanjega
strokovnjaka v strokovni svet imenuje svet zavoda.
(3) Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta.
11. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja,
pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
12. člen
(1) Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in
strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in
drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Mandat direktorja je štiri leta. Po izteku mandata je
lahko direktor ponovno imenovan.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
13. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne usmeritve,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih
delih,
– pozna področje dela zavoda,
– je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
(2) Dodatni pogoji se lahko določijo s statutom zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
14. člen
(1) Zavod upravlja z vsem premoženjem, ki mu je bilo
dano v upravljanje s tem sklepom in drugimi pravnimi akti.
(2) Nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije na območju krajinskega parka in so dane zavodu v upravljanje s tem
sklepom, so določene v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
15. člen
(1) Zavod pridobiva finančna sredstva za upravljanje
krajinskega parka:
– iz državnega proračuna;
– z vstopninami, dotacijami in donacijami;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja;
– iz različnih mednarodnih programov pomoči;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja
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programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve
krajinskega parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij;
– iz drugih virov.
(2) Zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz proračunov
lokalnih skupnosti v skladu z njihovimi programi oziroma sprejetim načrtom upravljanja.
(3) Del sredstev, pridobljenih na način iz druge do sedme
alinee prvega odstavka tega člena, se lahko nameni za izvajanje razvojnih usmeritev krajinskega parka v skladu z načrtom
upravljanja.
16. člen
(1) Presežek prihodkov, ki ga doseže pri opravljanju svoje
dejavnosti, zavod uporabi za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
17. člen
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno ter v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi,
s katerimi upravlja.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
18. člen
(1) Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
(2) Z vsem premoženjem upravlja zavod. S premičnim
premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami,
ki so last ustanovitelja, pa samo po predhodnem soglasju
ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
19. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje
javne službe in izvajanje javnih pooblastil na podlagi letne pogodbe, ki jo ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, sklene
z zavodom.
(2) Zavod pripravi petletni načrt upravljanja krajinskega
parka, letno pripravlja program dela, finančni načrt, program investicij in letno poročilo zavoda ter jih posreduje ustanovitelju.
(3) Ustanovitelj prevzame odgovornosti za obveznosti
zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe, do
višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna
Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(4) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova opravljanja drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja
na trgu.
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Št. 636-16/2003-2
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
EVA 2003-2511-0240
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
Priloga
Nepremičnina:
– kulturni spomenik državnega pomena grad Grad (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02), ki obsega naslednje parc. št.,
k.o. Grad: 1695, 1696, 1697, 1698, 1701, 1702, 1703 v lasti
Republike Slovenije.

114.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v St. Peterburgu

Na podlagi 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 45/01 in 78/03) in 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), na predlog ministra za zunanje zadeve številka
DKP-9/03-47 z dne 3. 12. 2003 je Vlada Republike Slovenije
na 53. seji dne 18. 12. 2003 sprejela

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v St. Peterburgu
1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v St. Peterburgu,
ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje obsega mesto St. Peterburg ter
sosednje federalne enote: Leningrajsko oblast, Novgorodsko
oblast, Pskovsko oblast in Republiko Karelijo.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z
mestom St. Peterburg ter sosednjimi federalnimi enotami: Leningrajsko oblastjo, Novgorodsko oblastjo, Pskovsko oblastjo
in Republiko Karelijo.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 111-294/2003-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-1811-0171
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v dveh mesecih po
začetku veljavnosti tega sklepa.
21. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najkasneje v štirih
mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
22. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

115.

Sklep o imenovanju častnega konzula
v St. Peterburgu

Na podlagi 23. in 28. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03) in 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), na predlog ministra za zunanje zadeve številka
DKP-9/03-47 z dne 3. 12. 2003 je Vlada Republike Slovenije
na 53. seji dne 18. 12. 2003 sprejela
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SKLEP
o imenovanju častnega konzula v St. Peterburgu
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v St. Peterburgu se imenuje dr. Sergej Aleksandrovič Vasiljev.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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ODLOČBO
Boštjan Škrlec, rojen 23. 3. 1971, pomočnik okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem,
se imenuje za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem.
Št. 115-30/2003
Ljubljana, dne 8. januarja 2004.
EVA 2003-2011-0074
Vlada Republike Slovenije

Št. 111-294/2003-2
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-1811-0172

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

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

116.

Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Murski Soboti

Na podlagi prvega odstavka 17. člena, v zvezi s petim odstavkom 13. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 14/03 – prečiščeno besedilo) in petega 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) je Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra za pravosodje, številka 111-42/03 z dne
17. 12. 2003, na 56. seji dne 8. 1. 2004 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Anica Šoštarič, rojena 13. 7. 1971, strokovna sodelavka
na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, se imenuje
za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.

118.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in petega odstavka 23. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
14/03 – prečiščeno besedilo) in petega 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-) je Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra za pravosodje, številka 111-68/03 z dne 5. 1.
2004, na 56. seji dne 8. 1. 2004 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Malči Gabrijelčič, rojena 11. 1. 1958, vodja okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi
Gorici, napreduje na mesto višje državne tožilke na Vrhovnem
državnem tožilstvu Republike Slovenije.
Št. 115-1/2004
Ljubljana, dne 8. januarja 2004.
EVA 2003-2011-0077
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Št. 115-28/2003
Ljubljana, dne 8. januarja 2004.
EVA 2003-2011-0072
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

117.

Odločba o imenovanju okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Krškem

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena zakona
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – prečiščeno
besedilo) in petega 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) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-36/03 z dne 18 12. 2003, na 56. seji
dne 8. 1. 2004 sprejela naslednjo

Odločba o napredovanju na mesto višje
državne tožilke na Vrhovnem državnem
tožilstvu Republike Slovenije

119.

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

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena zakona
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – prečiščeno
besedilo) in petega 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) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-36/03 z dne 18. 12. 2003, na 56. seji
dne 8. 1. 2004 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Mateja Roguljič, rojena 14. 7. 1968, pomočnica okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Krškem, se imenuje za okrožno državno tožilko na Okrožnem
državnem tožilstvu v Krškem.
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Št. 115-29/2003
Ljubljana, dne 8. januarja 2004.
EVA 2003-2011-0073
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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besedilom »Povprečni kvalifikacijski količnik« doda besedilo
»oziroma povprečno plačo«.
V četrtem odstavku se besedilo »1. junija v letu« nadomesti z besedilom »1. februarja v letu«.
2. člen
V tretjem odstavku 44. člena se za besedilom »vsako
leto« doda besedilo »najkasneje do 1. februarja«.
3. člen
Za 50.a členom se doda nov 50.b člen, ki se glasi:

MINISTRSTVA
120.

Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi
liste arbitrov za sestavo arbitraže za
razreševanje medsebojnih sporov

Na podlagi 101. člena zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 in 56/01) izdaja minister
za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o določitvi liste
arbitrov za sestavo arbitraže za razreševanje
medsebojnih sporov
1. člen
V pravilniku o določitvi liste arbitrov za sestavo arbitraže
za razreševanje medsebojnih sporov (Uradni list RS, št. 37/03)
se v 2. členu določi nove arbitre, in sicer:
– Ivico Laznik pod zaporedno številko 50 nadomesti Igor
Sladič,
– Draga Lombarja pod zaporedno številko 51 nadomesti
Violeta Deutsch Mesarič in
– Franja Matjašiča pod zaporedno številko 53 nadomesti
Ludvik Vidigoj.

»50.b člen
Cene storitev institucionalnega varstva starejših v javnih
zavodih, določene v skladu s standardi iz tega pravilnika, se
uveljavijo postopoma, in sicer v obdobju od leta 2003 do leta
2007.
V obdobju iz prejšnjega odstavka se usklajevanje cen,
določeno v 41. členu tega pravilnika, izvaja na način, da se del
izračunanega možnega povečanja cen nameni za uskladitev
vseh cen, del pa za zmanjšanje razlik v cenah tako, da se doseže višino cen v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Uskladitev po tem členu se izvede na podlagi dogovora
o načinu usklajevanja cen storitev institucionalnega varstva
starejših, ki ga za vsako leto sprejmeta ministrstvo, pristojno
za socialno varstvo in Skupnost socialnih zavodov Slovenije.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-001/04
Ljubljana, dne 12. januarja 2004.
EVA 2003-2611-0001
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-016/03-003
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
EVA 2003-2611-0072
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

121.

Pravilnik o spremembah pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev

Na podlagi prvega odstavka 101. 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) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
1. člen
V prvi alinei drugega odstavka 28. člena pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) se v zadnjem stavku za

122.

Usklajeni zneski družinskih prejemkov v letu
2004

Na podlagi 101. člena zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/02 in 76/03) in v
skladu s 45. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

USKLAJENE ZNESKE
družinskih prejemkov v letu 2004
I
Družinski prejemki se v letu 2004 uskladijo s tekočo rastjo
cen življenjskih potrebščin, kot izhaja iz jesenskega poročila
leta 2003 za leto 2004 in znaša za to leto 104,5.

jev.

II
Nova višina starševskega dodatka znaša 39.210 tolar-

III
Nova višina pomoči ob rojstvu otroka znaša 56.010 tolarjev.
IV
Nova višina otroškega dodatka znaša:
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Znesek otroškega dodatka za posameznega
otroka
1. otrok

2. otrok

Št. 663-02-03/04
Ljubljana, dne 7. januarja 2004

3. in naslednji
otrok

do 15%

21.140

23.250

25.370

nad 15 % do 25 %

18.080

19.980

21.880

nad 25 % do 30 %

13.780

15.400

17.010

nad 30 % do 35 %

10.860

12.400

13.960

nad 35 % do 45 %

8.880

10.370

11.840

nad 45 % do 55 %

5.630

7.040

8.450

nad 55 % do 75 %

4.220

5.630

7.040

nad 75 % do 99 %

3.670

5.080

6.490

V
Nova višina dodatka za nego otroka znaša 20.170 tolarjev, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju in težko
gibalno ovirane otroke pa 40.330 tolarjev.
VI
Nova višina dodatka za veliko družino znaša 78.420
tolarjev.
VII
Usklajeni zneski veljajo od 1. januarja 2004.
Št. 663-02-002/04
Ljubljana, dne 7. januarja 2004.

Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

124.

Na podlagi drugega odstavka 22. 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, 110/02 in 5/03)
objavlja minister za delo, družino in socialne zadeve

USKLAJENI OSNOVNI ZNESEK
minimalnega dohodka
v letu 2004
I
Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 45.524
tolarjev.
II
Usklajeni znesek iz prejšnje točke se uporablja od
1. februarja 2004.
Št. 663-02-001/04
Ljubljana, dne 6. januarja 2004.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

125.
123.

Usklajeni znesek materialnih stroškov za
rejenca in plačila dela rejniku v letu 2004

Na podlagi 61. člena zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02) in v skladu s 45. členom zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03) minister za delo, družino in socialne
zadeve objavlja

USKLAJENI ZNESEK
materialnih stroškov za rejenca in plačila dela
rejniku v letu 2004
I
Materialni stroški za rejenca in plačilo dela rejniku se v
letu 2004 uskladijo s tekočo rastjo cen življenjskih potrebščin,
kot izhaja iz Jesenskega poročila leta 2003 za leto 2004 in
znaša za to leto 104,5.
II
Nova višina materialnih stroškov za rejenca iz 51. člena
zakona o izvajanju rejniške dejavnosti znaša mesečno 54.420
tolarjev.
III
Nova višina plačila dela rejniku iz 53. člena zakona o izvajanju rejniške dejavnosti znaša mesečno 24.640 tolarjev.
IV
Usklajeni zneski veljajo od 1. januarja 2004.

Usklajeni osnovni znesek minimalnega
dohodka v letu 2004

Navodilo o spremembi navodila za vsebino
in obliko vloge za dodelitev sredstev državne
pomoči nosilcem kmetijskega gospodarstva,
za določitev geografsko zaokroženih območij
glede sposobnosti zadrževanja vode in
primanjkljaja padavin in za obračun povprečne
stopnje poškodovanosti kmetijskih rastlin

Na podlagi 8. člena zakona o državni pomoči za odpravo
posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto 2001
(Uradni list RS, št. 85/01) minister za okolje, prostor in energijo
v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
izdaja

NAVODILO
o spremembi navodila za vsebino in obliko
vloge za dodelitev sredstev državne pomoči
nosilcem kmetijskega gospodarstva, za
določitev geografsko zaokroženih območij glede
sposobnosti zadrževanja vode in primanjkljaja
padavin in za obračun povprečne stopnje
poškodovanosti kmetijskih rastlin
1. člen
V navodilu za vsebino in obliko vloge za dodelitev sredstev državne pomoči nosilcem kmetijskega gospodarstva, za
določitev geografsko zaokroženih območij glede sposobnosti
zadrževanja vode in primanjkljaja padavin in za obračun povprečne stopnje poškodovanosti kmetijskih rastlin (Uradni list
RS, št. 50/02) se v prilogi 1a v tabeli TRAJNI NASADI za kmetijsko rastlino SADNE SADIKE pod šifro 702 v stolpcu Donos
število »12000« nadomesti s številom »25000«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-00-31/2002
Ljubljana, dne 12. novembra 2003.
EVA 2004-2511-0014
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
Soglašam!
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franci But l. r.

126.

Odločba o aktu o ustanovitvi ustanove
»Fundacija ZPMS za otroke in družine v
Sloveniji«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja
na podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o
ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA ZPMS ZA OTROKE IN
DRUŽINE V SLOVENIJI«, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva 16, naslednjo

ODLOČBO
S to odločbo se daje soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA ZPMS ZA OTROKE IN DRUŽINE V SLOVENIJI«, sestavljen v obliki notarskega zapisa št. SV 1058/03
z dne 18. 11. 2003, s katerim je Zveza prijateljev mladine
Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa mag. Franc Hočevar, predsednik, ustanovila ustanovo
z imenom »FUNDACIJA ZPMS ZA OTROKE IN DRUŽINE V
SLOVENIJI« s sedežem Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana.
Ustanova je ustanovljena z namenom izvajanja programov za pomoč socialno prikrajšanim otrokom, mladostnikom in
družinam ter za vzpodbujanje solidarnosti in humanosti.
Namen ustanove je splošno koristen in dobrodelen, saj je
ustanovljena z namenom nudenja humanitarne pomoči otrokom, mladostnikom in družinam, ki so pomoči potrebni.
Ustanova bo opravljala dejavnost, nujno za uresničitev
njenega namena in tiste dejavnosti, ki so namenjene njeni
promociji.
Delovanje ustanove bo skladno s temeljnim ciljem delovanja ZPMS. Temeljilo bo na koordiniranju delovanja strokovnjakov, prostovoljcev, institucij v partnerskem sodelovanju z
ZPMS ter njenimi društvi in zvezami prijateljev mladine na
lokalnem nivoju.
Ustanovitveno premoženje znaša 200.000 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje, je predsednik uprave, ki ga izmed sebe izvolijo člani uprave z večino glasov vseh
članov. Člani prve uprave so: dr. France Križanič, Majda Struc,
Alenka Kovšca, Mario Galunič, Nace Breitenberger in Duša
Grubački Andjelov.
Št. 01704-00021/2003-04
Ljubljana, dne 16. decembra 2003.
EVA 2003-2611-0078
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev meril

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdaja na podlagi
določb 207. člena zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o
načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb
na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02)

ODLOČBO
o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev meril
INTEGRAL Jesenice d.d., prevozi, turizem, prodaja vozil
in servisi, Maršala Tita 67, 4270 Jesenice, je imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja
vozila v cestnem prometu (tahografi).
Vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za
imenovanje, vendar najdlje do 17. 12. 2007.
Št. 306-22/2003
Ljubljana, dne 17. decembra 2003.
EVA 2003-3311-0233

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev
nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja
vozila v cestnem prometu (tahografi) zap. št. 16,
št. 306-22/2003 z dne 17. 12. 2003
1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja
skladnosti, in sicer postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve), ter redne in izredne overitve nadzornih
naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem
prometu (tahografi). Kontrola se izvaja samo za tahografe
VDO Kienzle.
2. Prve overitve ter redne in izredne overitve tahografov
mora imenovana pravna oseba izvajati skladno z metodami in
postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-020. O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko
listino št. K-020, mora imenovana pravna oseba nemudoma
obvestiti Urad RS za meroslovje.
3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti
odločbe o imenovanju,
– nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o
vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost
ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,
– izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju
prvih overitev oziroma overitev ter se stalno izpopolnjevati na
obravnavanem področju,
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– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih
organizira Urad RS za meroslovje,
– voditi evidenco o vseh izvedenih prvih overitvah oziroma overitvah (podatki o vložniku zahteve, imetniku merila,
uradni oznaki tipa merila, identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu
proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in izvedbi
merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki
ga je določil Urad RS za meroslovje,
– posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada
tudi dodatna poročila,
– obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje,
ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge, ki spadajo
v obseg imenovanja.
5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo
za imenovanje, vendar najdlje do 17. 12. 2007.
6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

128.

Seznam zdravil, za katera je od 17. 11. 2003
do 6. 1. 2004 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

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

SEZNAM
zdravil, za katera je od 17. 11. 2003
do 6. 1. 2004 prenehalo veljati dovoljenje
za promet

Uradni list Republike Slovenije
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Št. 5363-2/04-203
Ljubljana, dne 7. januarja 2004.
Direktor
Urada Republike Slovenije
za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
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Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi in
67/02) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 17. 11. 2003 do 6. 1. 2004 izdano dovoljenje za promet
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Št. 5363-14/03-197
Ljubljana, dne 6. januarja 2004.
Direktor
Urada Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.

130.

Seznam standardov, ki dopolnjuje in spreminja
seznam standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov
za nameravano uporabo

Na podlagi 8. člena zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1) objavlja ministrica za
gospodarstvo

SEZNAM
standardov, ki dopolnjuje in spreminja seznam
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano
uporabo
(Uradni list RS, št. 103/02, 29/03, 58/03 in 133/03)
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dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
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Št. 3210-14/2002-20
Ljubljana, dne 20. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0131
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
131.

Splošni akt o vrednosti točke za določitev
višine določenih pristojbin na področju
telekomunikacij

Na podlagi petega odstavka 116. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01 in 110/02 – ZGO-1)
in 4. člena pravilnika o načinu izračuna določenih pristojbin
na področju telekomunikacij (Uradni list RS, št. 2/02 in 35/02)
izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in
pošto Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o vrednosti točke za določitev višine določenih
pristojbin na področju telekomunikacij
1. člen
Vrednost točke za določitev višine določenih pristojbin na
področju telekomunikacij je 260 SIT.
2. člen
Ta splošni akt začne veljati z dnem, ko da nanj soglasje
Vlada Republike Slovenije.
Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 930-9/2003/1
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
Nikolaj Simič l. r.
Direktor

Št.

Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ),

Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb
kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 39/98, 46/98
in 97/00) na seji dne 25. 11. 2003 sprejel

RAZLAGE KOLEKTIVNE
POGODBE
za zdravnike in zobozdravnike v Republiki
Sloveniji (KPZZ)

75. člen
75. člen kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike se ne uporablja za izplačilo nadomestila plače zdravnicam,
ki uveljavljajo pravico do odmora za dojenje po drugem odstavku 193. člena zakona o delovnih razmerjih.
6. Drugi osebni prejemki
c) Odpravnina ob upokojitvi
83. člen
Zdravniku v primeru delne upokojitve ne priprada odpravnina po 83. členu kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike. Odpravnina mu priprada šele ob upokojitvi s
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.
7. Povračila stroškov v zvezi z delom
e) Ločeno življenje
90. člen
Zdravnikom specializantom, ki zaradi specializacije skladno s sklepom ali drugim aktom Zdravniške zbornice Slovenije
sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas z izvajalcem
programa specializacije izven kraja stalnega prebivališča svoje
ožje družine, pripade dodatek za ločeno življenje po 90. člen u
kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.
3. Dodatki
b) Dežurstvo in stalna pripravljenost
69. člen
Pri razpisovanju stalne pripravljenosti v zavodih po
enaindvajsetem odstavku 69. člena kolektivne pogodbe za
zdravnike in zobozdravnike odbor priporoča, da naj se s tem
ne posega v zdravnikovo pravico do odmorov in počitkov ter
odsotnosti po zakonu in kolektivnih pogodbah.
c) Dodatek za občasne težje delovne pogoje
70. člen
Nevrologom, ki delajo stalno ali več kot 6 mesecev na
leto na oddelkih, kjer poteka delo z bolniki, pri katerih se poleg
telesne prizadetosti pojavlja tudi duševna prizadetost v obliki
motenj zavesti, afazičnih motenj, delirijev ali demence, po stališču odbora pripadata dodaten dopust in dodatek za delo s
težje duševno motenimi in / ali telesno prizadetimi.
Predsednik Odbora
za razlago kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida, dr. med. l. r.

Razlaga odbora za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, objavljena v (Uradnem listu, št. 87/03) v
poglavju I. Splošne določbe, 2. Veljavnost kolektivne pogodbe,
se odpravi.

Notranji revizor ni pristojen za sprejem sprememb ali
razlag kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v
Republiki Sloveniji, pač pa je pristojen za predlaganje uvedb
postopkov za odpravo nepravilnosti.
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5. Nadomestilo plače

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Veljavnost kolektivne pogodbe – 2. točka

II. OBLIGACIJSKE DOLOČBE
Organ za razlago pogodbe – 9. točka

Stran

VII. PLAČE, DODATKI, NADOMESTILA, DRUGI OSEBNI
PREJEMKI

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu
pod št. 408-31/2001-9 z dne 18. 12. 2003.
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133.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
december 2003

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
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KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, december 2003

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, 2003

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih decembra 2003 v primerjavi z novembrom 2003
je bil 0,005.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do decembra 2003 je bil 0,021.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do decembra 2003
je bil 0,002.
4. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin decembra 2003 v primerjavi z novembrom 2003 je bil 0,001.
5. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do decembra 2003 je bil 0,046.
6. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do decembra 2003 je bil 0,004.
7. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do decembra 2003 v primerjavi s povprečjem
leta 2002 je bil 0,056.
Št. 9621-16/2004
Ljubljana, dne 12. januarja 2004.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

134.

Koeficienti rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od posameznih mesecev leta 2003 do decembra 2003 v
Republiki Sloveniji:
I
0,019

II
0,021

III
0,020

IV
0,017

V
0,013

VI
0,011

VII
0,011

VIII
0,011

IX
0,009

X
0,007

XI
0,005

XII
0,000

Koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin od posameznih
mesecev leta 2003 do decembra 2003 v Republiki Sloveniji:
I
0,036

II
0,031

III
0,023

IV
0,019

V
0,014

VI
0,011

VII
0,006

VIII
0,010

IX
0,007

X
0,004

XI
0,001

XII
0,000

Št. 9621-16/2004
Ljubljana, dne 12. januarja 2004.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji

mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

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

OBČINE

BLED
135.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 722/3
k.o. Zg. Gorje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02 in 80/02) je Občinski svet občine
Bled na 5. redni seji dne 11. 6. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na parceli 722/3
k.o. Zg. Gorje
1. člen
S tem sklepom se zemljišče parc. št. 722/3 cesta v izmeri
170 m2 k.o. Zg. Gorje javno dobro vpisani v zemljiškoknjižnem
vložku št. Seznam XLVI k.o. Zg. Gorje prenehata biti javno

dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, kjer je
vknjižena lastninska pravica za Občino Bled.
2. člen
Nepremičnina zemljišče parc. št. 722/3 k.o. Zg. Gorje postane last Občine Bled.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46509-1/2004
Bled, dne 12. januarja 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

CELJE
136.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave mestne občine Celje

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/97 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odl. US, 9/96 – odl. US, 36/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99
– sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00, 28/01 – odl. US, 16/02 – odl. US in 51/02) in 40. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) je Mestni svet mestne občine
Celje na seji dne 16. decembra 2003 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave mestne občine Celje

Št.
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3. člen
Upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonodajo na področju lokalne samouprave izvaja občinska uprava
za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, in sicer:
– izvršilne naloge: izvrševanje zakonov, podzakonskih
aktov ter občinskih predpisov,
– inšpekcijski nadzor: izvajanje inšpekcijskega nadzora
nad izvajanjem predpisov,
– sodelovanje pri oblikovanju strategije razvoja posameznih področij: pripravljanje predlogov splošnih in posamičnih
aktov ter drugih gradiv in zagotavljanje strokovne pomoči pri
oblikovanju strategij,
– razvojne naloge: spremljanje stanja na področjih, ki so
v pristojnosti občine in skrb za njihov razvoj v skladu s sprejeto
strategijo občine ter pripravljanje predlogov ustreznih razvojnih
dokumentov,
– izvajanje in razvoj dejavnosti gospodarskih javnih
služb,
– upravljanje premoženja občine.
Občinska uprava

TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa novo organizacijo in delovno področje
Občinske uprave mestne občine Celje (v nadaljevanju: uprave),
ki je bila ustanovljena z odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 30/96 in 106/99).
S tem odlokom se ustanovijo organi občinske uprave ter
določi njihovo delovno področje (v nadaljevanju: organi občinske uprave).
Organi občinske uprave neposredno izvajajo upravne
naloge občine.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v
skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne
ali s strani države prenesene naloge.
– Občinska uprava: vsi organi občinske uprave, ustanovljeni za opravljanje upravnih nalog na posameznih področjih iz
pristojnosti občinske uprave,
– Organ občinske uprave: najvišja, temeljna notranja
organizacijska enota, ki se s tem odlokom ustanovi za opravljanje upravnih (in drugih) nalog na enem ali več upravnih področjih iz pristojnosti občinske uprave.
– Organi občinske uprave so oddelki, Občinski inšpektorat ter Kabinet župana.
– Notranja organizacijska enota v občinski upravi: organizacijska enota, ki se ustanovi z aktom o notranji organizaciji
in sistemizaciji znotraj organa občinske uprave.
Notranja organizacijska enota (NOE) je lahko:
– referat,
– služba,
– sektor,
– režijski obrat,
– center.
– glavna pisarna.
– Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in
nadzira delo občinske uprave.
– Direktor občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot
uradnik na položaju neposredno vodi delo občinske uprave.
– Predstojnik organa občinske uprave je javni uslužbenec,
ki kot uradnik na položaju neposredno vodi delo posameznega
organa občinske uprave.
– Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
je splošni akt, ki ga sprejme župan.

4. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je
predstojnik občinske uprave.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske
uprave.
Organ občinske uprave vodi predstojnik organa občinske
uprave.
Direktor občinske uprave za posamezne naloge v zvezi
z vodenjem organov občinske uprave pooblasti predstojnike
organov občinske uprave in vodje drugih notranjih organizacijskih enot.
5. člen
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejema mestni
svet in župan. Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge
predpise države, kadar se v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj
na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih
ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude
in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.
6. člen
Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu
svojega poslovanja ter uresničevanja pravic strank.
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva
ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in
kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obveščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja kritik
in pripomb, njihova obravnavanja in odgovarjanja nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure ter
druga vprašanja načina delovanja občinske uprave ureja župan
ali direktor občinske uprave, če ga za to pooblasti župan.
7. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi
stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno
področje, oziroma njegov organ v sestavi.
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O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
Javni uslužbenci
8. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki
jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski
inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o inšpekcijskem
nadzoru.
9. člen
Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge določene z zakoni in drugimi predpisi s pristojnostmi, navodili in
pooblastili, ki jih ima.
10. člen
Položaji na katerih se opravljajo naloge vodenja notranjih
organizacijskih enot, so direktor občinske uprave in predstojniki
organov občinske uprave.
Naloge notranjega revizorja in naloge pooblaščenca za
varnost in zdravje ter zaščite in reševanja lahko opravlja javni
uslužbenec na položaju.
11. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih
uslužbencev v naziv odloča župan.
Direktorja občinske uprave in vodje organov občinske
uprave imenuje na položaj župan.
12. člen
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na
izvajanje nalog lokalne skupnosti.
Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za
odgovornost predstojnikov organov občinske uprave, odgovornost vodij drugih notranjih organizacijskih enot ter drugih javnih
uslužbencev imenovanih na položaje.
13. člen
Direktor občinske uprave je za svoje delo in za delo občinske uprave odgovoren županu.
Predstojniki organov občinske uprave (temeljnih notranjih
organizacijskih enot), so za svoje delo in delo organa občinske
uprave, ki ga vodijo, odgovorni direktorju uprave in županu.
Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo in za
delo notranje organizacijske enote, ki jo vodijo, odgovorni vodji
temeljne notranje organizacijske enote.
14. člen
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali
za to pooblasti predstojnike posameznih organov občinske
uprave,
– izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če zakon ali drug predpis ne
določa drugače,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno
enoto in drugimi organi,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi MOC ter po
odredbah župana.
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NOTRANJA ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
IN DELOVNO PODROČJE POSAMEZNIH ORGANOV
OBČINSKE UPRAVE
15. člen
Notranja organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki
potekajo v občinski upravi.
Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
– koordinirano opravljanje nalog in učinkovito opravljanje
projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in
vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih
storitev ter
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
16. člen
Za izvajanje upravnih nalog se kot temeljne notranje organizacijske enote ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
– Kabinet župana,
– Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Oddelek za finance in gospodarstvo,
– Oddelek za splošne zadeve,
– Občinski inšpektorat.
V okviru organov občinske uprave se lahko z aktom o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo
notranje organizacijske enote, kot so opredeljene v četrti alinei
2. člena tega odloka.
Kot notranja organizacijska enota se lahko ustanovi režijski obrat. Režijski obrat se lahko ustanovi, če tako določa zakon
ali kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske
javne službe iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni smotrno
ustanoviti javnega podjetja ali podeliti koncesije.
17. člen
Organi občinske uprave:
– pripravljajo predloge razvojnih ter drugih programov in
načrtov iz svojega področja dela in jih izvršujejo,
– pripravljajo predloge programov in finančnih načrtov
za proračun,
– izvršujejo proračun,
– opravljajo nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti, in sicer po namenu, obsegu in dinamiki porabe
ter pripravljajo poročila in predloge iz svojega delovnega področja ter
– upravljajo s premoženjem občine in opravljajo nadzor
nad upravljanjem premoženja občine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravljavcem.
Vsak organ občinske uprave je pristojen za vodenje zbirke
informacij javnega značaja.
18. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje delavcev
različnih organov občinske uprave, oziroma notranjih organizacijskih enot, se lahko oblikujejo projektne skupine ali druge
oblike sodelovanja.
Projektno skupino ali drugo obliko sodelovanja lahko določi župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine ali druge oblike sodelovanja se določi sestavo in
vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog,
potrebna sredstva in druge pogoje za delo projektne skupine.
Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se oblikuje
za čas trajanja projekta.
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19. člen
Način vodenja posameznih notranjih organizacijskih enot
se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
20. člen
Za usklajevanje dela organov občinske uprave se ustanovi kolegij občinske uprave, ki ga sestavljajo direktor občinske
uprave in vodje organov občinske uprave. Delo kolegija občinske uprave vodi direktor.
Kolegij občinske uprave zlasti:
– obravnava vprašanja organizacije dela in učinkovitosti
poslovanja ter usklajuje delo organov občinske uprave,
– obravnava, usklajuje in sprejema izhodišča za pripravo
programov dela občinske uprave,
– obravnava vprašanja iz delovnega področja organov
občinske uprave, ki mu jih v obravnavo posredujejo vodje posameznih organov in sprejema stališča ter strokovna mnenja
v zvezi z njimi,
– na predlog pripravljavcev odlokov in drugih splošnih
aktov, ki jih sprejema mestni svet, obravnava njihove delovne
osnutke ter po potrebi predlaga določene spremembe in dopolnitve le-teh ali sprejema določena strokovna mnenja, oziroma
stališča v zvezi z njimi,
– oblikuje in sprejema strokovna mnenja o vprašanjih, ki
mu jih posreduje direktor občinske uprave, mestni svet ali drugi
organi mestne občine,
– opravlja druge naloge na predlog direktorja občinske
uprave, mestnega sveta ali drugih organov mestne občine.
PRISTOJNOSTI ORGANOV OBČINSKE UPRAVE
21. člen
Organi Občinske uprave mestne občine Celje opravljajo
upravne in strokovno tehnične naloge ter izvršujejo pristojnosti,
za katere so bili ustanovljeni, na naslednjih področjih:
1. Kabinet župana opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana,
– delovanje mestnega sveta in drugih organov MOC,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so mestnega značaja,
– zagotavljanje celostne podobe mestne hiše ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike mestne občine,
– medobčinsko, medmestno in mednarodno sodelovanje,
– koordinacijo javnih del s področja pristojnosti oddelka
ter opravljanje administrativno tehničnih in organizacijskih del
zanje,
– odnose z javnostmi ter
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s
svojega delovnega področja.
2. Oddelek za okolje in prostor ter komunalo opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo in usklajevaje strokovnih osnov celovitega razvoja MOC za obravnavo in odločanje na mestnem svetu,
– prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje,
– pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine,
– pripravo in upravljanje s projekti regionalne politike
EU,
– koordinacijo varstva okolja,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– gospodarjenje in vzdrževanje drugega nepremičnega
premoženja MOC,
– načrtovanje in vodenje investicij ter projektov občinskega pomena na področju komunalne infrastrukture in družbenih
dejavnosti,
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– načrtovanje in vodenje investicij na področju stanovanjske izgradnje,
– urejanje in razvoj prometa ter upravljanje z občinskimi
cestami,
– koordinacijo gospodarskih javnih služb,
– gospodarjenje s komunalno infrastrukturo,
– koordinacijo javnih del s področja pristojnosti oddelka
ter opravljanje administrativno tehničnih in organizacijskih del
zanje,
– druge upravne ter strokovno tehnične naloge s področja
oddelka.
3. Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki
se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih
dejavnosti, delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
ali soustanoviteljica je MOC in delovanje ter razvoj naslednjih
področij:
– izobraževanje in predšolska vzgoja ter odločanje o
plačilih staršev za programe vrtca,
– kultura in varstvo kulturne dediščine,
– socialno varstvo,
– vodenje postopkov za oddajo socialnih in neprofitnih
stanovanj,
– zdravstvo, obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki
niso zavarovane iz drugega naslova ter izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja družbenih dejavnosti,
– šport,
– dejavnost mladih in mladinska raziskovalna dejavnost,
– koordinacijo javnih del s področja pristojnosti oddelka
ter opravljanje administrativno tehničnih in organizacijskih del
zanje,
– druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja
oddelka.
4. Oddelek za finance in gospodarstvo opravlja naloge,
ki se nanašajo na:
– strokovne naloge pri pripravi in izvajanju občinskega
proračuna,
– finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
– strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem
na področju gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori
in podjetništvom,
– spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter obveščanje župana in direktorja
o morebitnih nepravilnostih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
– koordinacija nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter strategij
MOC,
– vodenje proračunskega računovodstva in računovodstva drugih neposrednih uporabnikov proračuna,
– neposredno upravljanje finančnega premoženja občine,
– vodenje centralne evidence premoženja MOC in v pravnih osebah v lasti MOC,
– sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov s pristojnimi organi pri upravljanju z občinskim premoženjem,
– pospeševanje razvoja gospodarstva, trgovine ter gostinstva in turizma,
– pospeševanje razvoja obrti in podjetništva, organiziranje
in izvajanje sistema podjetniškega svetovanja v sodelovanju s
pristojnimi državnimi institucijami,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja,
– obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
– koordinacijo javnih del s področja pristojnosti oddelka
ter opravljanje administrativno tehničnih in organizacijskih del
zanje,
– druge upravne in strokovne naloge s področja oddelka.
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5. Oddelek za splošne zadeve, opravlja naloge, ki se
nanašajo na:
– splošne pravne zadeve, svetovanje ostalim organom
občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem,
katerih ustanoviteljica je MOC,
– zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi
organi,
– vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji,
– sodelovanje in pomoč pri pripravi občinskih predpisov,
– sodelovanje in pripravo potrebnih dokumentov v zvezi
z denacionalizacijskimi postopki,
– kadrovske zadeve in organizacijo dela v občinski upravi,
– pripravo in izvajanje s proračunom sprejetega načrta
delovnih mest in kadrovskega načrta,
– organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
– naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske uprave,
– naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov občinske
uprave ter objektov za počitek in rekreacijo,
– naloge v zvezi z nabavo opreme ter pisarniškega in
drugega materiala za delo občinske uprave,
– operativno usklajevanje delovanja mestnih četrti in
krajevnih skupnosti,
– zaščito in reševanje,
– koordinacijo javnih del s področja pristojnosti oddelka
ter opravljanje administrativno tehničnih in organizacijskih del
zanje,
– druge upravne in strokovne naloge s področja oddelka.
6. Občinski inšpektorat opravlja naloge na naslednjih
področjih:
– nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega
prometa ter vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost
nadzora,
– nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih
aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– opravljanje nalog občinskega redarstva v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa,
– izdajanje odločb v upravnem postopku, v primerih, ko
mu je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja,
– druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja
občinske inšpekcije.
IZVAJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZVEN
NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
22. člen
Naloge notranje revizije in naloge na področju varnosti
in zdravja pri delu se izvajajo izven notranjih organizacijskih
enot.
Javni uslužbenci, ki izvajajo naloge iz prvega odstavka
tega člena so za zakonitost in kvaliteto svojega dela odgovorni
neposredno županu.
Notranja revizija
23. člen
V občinski upravi se zagotovi delovanje notranje revizije.
Notranja revizija smiselno uporablja predpise, ki veljajo za državno notranjo revizijo.
Notranja revizija zajema neodvisno in nepristransko
naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje, namenjeno
izboljšanju poslovanja.
Varnost in zdravje pri delu
24. člen
V občinski upravi se zagotovi izvajanje nalog pooblaščenca za varnost in zdravje pri delu.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 30/96 in 106/99).
26. člen
Določbe sedme in devete alinee 2. točke, četrte alinee
3. točke in tretje alinee 4. točke 20. člena tega odloka začnejo
veljati, ko bodo pristojni organi družbe Nepremičnine d.o.o. in
Mestne občine Celje ugotovili, da so podani pogoji za reorganizacijo poslovanja družbe in prezaposlitev delavcev družbe v
občinsko upravo MOC.
Določba dvanajste alinee 4. točke 20. člena tega odloka
začne veljati, ko bodo pristojni organi družbe LPC d.o.o. in
Mestne občine Celje ugotovili, da so podani pogoji za reorganizacijo poslovanja družbe in prezaposlitev delavcev družbe v
občinsko upravo MOC.
27. člen
Župan mora sprejeti Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje do 1. 4. 2004.
28. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 01400-5/95-21
Celje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

137.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Celje za leto 2003 in
proračuna za leti 2003 in 2004

Na podlagi 28. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 46. člena statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in
28/99 in 117/00) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne
16. 12. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2003
in proračuna za leti 2003 in 2004
1. člen
Mestni svet Mestne občine Celje je na seji dne 27. 3. 2003
sprejel proračun Mestne občine Celje za leti 2003 in 2004 ter
odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2003.
2. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se smiselno spreminjajo samo tisti členi odloka, v katerih se dodajajo proračunske
postavke sprejetega proračuna za leto 2004.
3. člen
Spremeni se 1. člen odloka in se glasi:
V proračunu Mestne občine Celje za leti 2003 in 2004 zagotavljamo sredstva za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
lokalnega pomena, na podlagi in v obsegu izračunane primerne
porabe, ki jo je Vlada Republike Slovenija sprejela na seji dne
13. 2. 2003 in znaša 4.189,517.937 SIT za Mestno občino Celje
za leto 2003, po razpoložljivih podatkih pa 4.813,325.852 SIT
za leto 2004, ter ostalih lastnih prihodkov.
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4. člen
Spremeni se 4. člen odloka in se glasi:
Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih zneskih:

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV
PRODAJA ZALOG
PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Proračun leto 2003
9.804,294.000,00
6.358,838.000,00
4.863,101.000,00
3.040,386.000,00
1.274,457.000,00
548,258.000,00
0,00
1.495,737.000,00
285,500.000,00
78,653.000,00
14,563.000,00
7,941.000,00
1.109,080.000,00
2.350,000.000,00
1.260,000.000,00
–
1.090,000.000,00
–
–
–
1.095,456.000,00
1.095,456.000,00

Proračun za leto 2004
7.961,153.000,00
6.381,153.000,00
5.171,785.000,00
3.192,405.000,00
1.492,679.000,00
486,701.000,00
0,00
1.209,368.000,00
292,670.000,00
80,720.000,00
14,591.000,00
8,047.000,00
813,340.000,00
1,410.000.00
530,000.000,00
–
880,000.000,00
–
–
–
170,000.000,00
170,000.000,00

II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
430

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRASFERI
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

10.568,249.510,90
2.202,818.576,86
609,769.065,00
85,868.100,00
1.461,881.411,86
30,300.000,00
15,000.000,00
2.759,686.803,00
105,000.000,00
409,137.923,00
89,129.880,00
2.156,419.000,00
–
3.157,549.131,04
3.157,549.131,04
2.448,195.000,00
2.448,195.000,00

8.130,106.472,00
2.173,324.952,00
660,588.152,00
95,117.300,00
1.384,519.500,00
22,100.000,00
11,000.000,00
2.908,350.520,00
112,600.000,00
431,411.400,00
88,895.120,00
2.275,444.000,00
–
1.914,925.000,00
1.914,925.000,00
1.133,506.000,00
1.133,506.000,00

-763,955.510,90

- 168,953.472,00

700,000.000,00

–

700,000.000,00
–
700,000.000,00

–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

700,000.000,00

–

63,955.510,90

- 168,953.472,00

120,000.000,00

230,000.000,00

120,000.000,00

230,000.000,00

IX. ODPLAČILA DOLGA (55)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

56,200.000,00
56,200.000,00
56,200.000,00

56,200.000,00
56,200.000,00
56,200.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII – IX)

63,800.000,00

173,800.000,00

-155.510,90

4,846.528,00

I.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I – II)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V.
44
440
441
442

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V)
VII. SKUPNI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (III + IV – V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (50)
50 ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII + VIII – IX)

Uporabniki proračuna so prikazani v posebnem delu.
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5. člen
Spremeni se 23. člen odloka in se glasi:
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja
pa se od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 za proračun leta 2003 ter
od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 za proračun leta 2004.
Št. 40300/0009/97
Celje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

138.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 16. 12. 2003
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Mestnega sveta mestne občine Celje
1. člen
V poslovniku Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97, 28/99 in 117/00)
se v 9. členu doda nov stavek, ki se glasi:
»Za korespondenčne seje sveta in njegovih delovnih teles se
denarno nadomestilo ne izplačuje.«

jah.«

2. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih se-

Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek,
ki se glasita:
»Korespondenčna seja se skliče za odločanje o zadevah,
o katerih je nujno takojšnje sprejetje odločitve sveta.
Korespondenčna seja se ne more sklicati o zadevah, za
katere je pri odločanju potrebna dvotretjinska večina glasov.«
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Sklic in gradivo za korespondenčno sejo morata biti svetnikom vročena z osebno dostavo in voditi se mora evidenca o
tem, katerim svetnikom je bilo gradivo vročeno. S sklicem seje
se določi komu in na kakšen način se sporoči odločitev.«
4. člen
V 24. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Na korespondenčni seji se veljavno sklepa, če je sklic
seje z gradivom prejela večina svetnikov.«
5. člen
V prvem odstavku 35. člena se za besedama »tajnik sveta« dodajo besede »in drugi vabljeni«.
6. člen
V prvem odstavku 37. člena se med besedo »in« in besedami »ne daljša kot 3 minute« vstavi beseda »praviloma«.
V petem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:
»Predlog za podaljšanje trajanja razprave mora biti podan pri
sprejemanju dnevnega reda.«
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7. člen
Drugi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glasuje se hkrati z glasovalno napravo ali ustreznimi
glasovalnimi tablicami.«
8. člen
Za 54. členom se doda nov 54.a člen, ki se glasi:
»54.a člen
Svetniki lahko na korespondenčni seji svojo odločitev (za,
proti) sporočijo do roka, ki je določen s sklicem seje.
Za sprejemanje odločitev na korespondenčni seji sveta
se smiselno uporabljajo določila statuta Mestne občine Celje in
tega poslovnika o odločanju na redni ali izredni seji sveta.«
9. člen
V 60. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na sejah sveta se dajejo poročila o tem, kateri organi,
osebe in institucije, ki jim je bilo posredovano vprašanje, se
niso odzvali.«
10. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
O korespondenčni seji sveta se naredi zapisnik.
V zapisniku mora biti navedeno: število svetnikov, ki jim
je bilo vročeno gradivo, koliko svetnikov je glasovalo za predlog in koliko proti predlogu, rezultat glasovanja in sklepi, ki so
bili sprejeti.«
11. člen
Za 69. členom se doda nov 69.a člen, ki se glasi:
»69.a člen
Delovna telesa imajo lahko korespondenčne seje.
Korespondenčna seja se izvede v primeru, ko jo je zaradi
same vsebine zadeve smiselno tako izvesti. O načinu sklica
seje, seznanitve z gradivom ali dostave gradiva in sporočanja
odločitev odloči predsednik delovnega telesa.
Na seji se veljavno sklepa, če je sodelovala večina članov
delovnega telesa.
Odločitve na korespondenčni seji se sprejemajo z večino
opredeljenih glasov sodelujočih članov delovnega telesa.
Na korespondenčni seji se ne more odločati o stvareh, ki
imajo za posledico finančno obveznost Mestne občine Celje.«
12. člen
V 96. členu se med besedama »preuči« in »do« vstavi
besedilo »in po možnosti vključi v odlok«.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-5/95
Celje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

139.

Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih
javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 17. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00 in 78/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in
108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 16. 12.
2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi števila otrok v oddelkih javnih vrtcev
na območju Mestne občine Celje
Število otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne
občine Celje lahko od vključno šolskega leta 2003/2004 dalje
presega število otrok, kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena
zakona o vrtcih, za največ dva otroka v oddelku.
Št. 150301/00019/2003
Celje, dne 16. decembra 2003.

Št.

Mestni svet mestne občine Celje je v skladu s drugim odstavkom 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 46/96, 87/97, 10/99, 91/01 in 33/03)
in na podlagi 17. in 16. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in
108/01) na seji dne 16. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
Valorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Celje za leto 2004
znaša 0,182 SIT.
Št. 42306-00001/2003
Celje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

A)

I.

71

72
74

II.
40

41

Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto
2004

42
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 in 79/01) in 16. člena
statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/02) je
občinski svet na 9. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

GORIŠNICA
141.

363

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

70
Sklep o ugotovitvi vrednosti točke
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2004

Stran

2. VIŠINA PRORAČUNA

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

140.
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III.

v 1000 SIT
proračun
leta 2004

SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74 )

729.906

TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 )

393.778

DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitev
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse na pristojbine
712 Denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
PRESEŽEK IZ LETA 2003

277.884
185.032
74.790
18.062
115.894
85.787

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
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 ( I. - II. )

729.906
147.236
28.718
5.000

4.799
7
25.308
1.030
1.030
245.098
245.098
90.000

113.518
270.950
17.780
103.100
43.270
106.800
308.520
308.520
3.200
3.200

ODLOK
o proračunu Občine Gorišnica za leto 2004

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov
in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorišnica 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.

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
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4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika ali zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev
sme župan:
– prerazporediti sredstva med proračunskimi postavkami
v okviru posameznega področja proračunske porabe,
– prerazporediti proračunska sredstva med področji proračunske porabe v višini 5% prejemkov občinskega proračuna
za leto 2004.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 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 plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70
% 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.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2004 ne oblikuje.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona
o financiranju občin,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. 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
42,000.000 tolarjev.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
dajanju soglasij odloča svet občine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorišnica v
letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-115/2003
Gorišnica, dne 18. decembra 2003.

7. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
8. 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.
9. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Gorišnica je odgovoren
župan.
10. 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 občinski svet.
11. 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 istega
namena, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so
usklajeni s porabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,

Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

142.

Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto
2005

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 in 79/01) in 16. člena
statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/02)
je Občinski svet občine Gorišnica na 9. redni seji dne 18. 12.
2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Gorišnica za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorišnica za leto
2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

71

72
74

II.
40

41

42
43
III.

Št.

v 1000
SIT
proračun
leta 2005

SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74 )

759.850

TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 )

409.440

DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitev
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse na pristojbine
712 Denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
PRESEŽEK IZ LETA 2003

290.419
186.582
85.233
18.604
119.021
88.012

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
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 ( I. - II. )

759.850
156.200
29.900
6.000

4.943
7
26.059
1.060
1.060
274.350
274.350
75.000

120.300
285.840
17.780
108.200
47.630
112.230
282.610
282.610
35.200
35.200

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov
in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika ali zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev
sme župan:
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– prerazporediti sredstva med proračunskimi postavkami
v okviru posameznega področja proračunske porabe,
– prerazporediti proračunska sredstva med področji proračunske porabe v višini 5% prejemkov občinskega proračuna
za leto 2005.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 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 plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70
% 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.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 ne oblikuje.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
8. 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.
9. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Gorišnica je odgovoren
župan.
10. 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 občinski svet.
11. 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 istega
namena, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so
usklajeni s porabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona
o financiranju občin,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. 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 višine
42,000.000 tolarjev.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
dajanju soglasij odloča svet občine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorišnica v
letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-116/2003
Gorišnica, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

KAMNIK
143.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Medobčinski muzej Kamnik

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 21. in 61. 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) in 16. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 9. seji dne 16. 12. 2003 sprejel
in 16. člena statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št.
37/99 in 83/99, Uradne objave Glasila Občine Komenda 1/01)
je Občinski svet občine Komenda na 10. seji dne 18. 12. 2003
sprejel
in 9. člena statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine
Trzin, št. 2/99, 4/00 in 5/03) je Občinski svet občine Trzin na
13. seji dne 15. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski
muzej Kamnik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Kamnik (v nadaljnjem besedilu:
ustanoviteljica) ter občini Komenda in Trzin (v nadaljnjem besedilu: soustanoviteljici) ustanovijo javni zavod Medobčinski
muzej Kamnik, Kamnik, Muzejska pot 3 (v nadaljnjem besedilu: zavod) in uskladijo njegovo delovanje z določbami zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) (v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), urejajo njegov status,
razmerja med ustanoviteljico, soustanoviteljicama in zavodom

Uradni list Republike Slovenije
ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina
financiranja zavoda.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Kamnik, soustanoviteljici
pa občini Komenda in Trzin. Ustanoviteljske oziroma soustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja skupni organ županov
ustanoviteljice in soustanoviteljic.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Kulturnega centra Kamnik, s
sedežem v Kamniku, Muzejska pot 3, katerega ustanoviteljici
sta Skupščina občine Kamnik in Skupščina občine Domžale.
Muzej je ustanovil OLO Kamnik 4. decembra 1961. S
sklepom dne 6. 2. 1964 je k ustanovitvi pristopila Občina Domžale. S priključitvijo Matične knjižnice Kamnik je bil ustanovljen
Kulturni center Kamnik, ki sta ga potrdili Skupščina občine
Kamnik s sklepom dne 1. 10. 1984 in Skupščina občine Domžale s sklepom dne 13. 12. 1984. Matična knjižnica Kamnik
se je 1. 1. 1991 osamosvojila. Soglasje k statutarnemu sklepu
Kulturnega centra Kamnik je sprejela Skupščina občine Kamnik
dne 13. 4. 1992.
3. člen
Osnovno poslanstvo zavoda je skrb za spoznavanje, razumevanje in varovanje arheološke, umetnostno zgodovinske,
zgodovinske in etnološke kulturne dediščine na ozemlju občin
Kamnik, Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in
Trzin v skladu z uredbo Vlade RS o vzpostavitvi muzejske
mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične
kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS,
št. 97/00) (v nadaljnjem besedilu: uredba) ter predstavljanje
regionalne kulturne raznolikosti tega območja v slovenskem
in mednarodnem merilu. Zavod skrbi za razvijanje pozitivnega
odnosa do lastne kulturne dediščine, ki izhaja iz bogate tradicije in zgodovine na historično zaključenem ozemlju. Svoje
poslanstvo utemeljuje na podlagi arheološke, umetnostno zgodovinske (starejša in novejša umetnost – Galerija Miha Maleš),
zgodovinske (starejša in novejša zgodovina, gospodarska,
meščanska) in etnološke (ljudska materialna in duhovna kultura) zbirke. Svoje zbirke dopolnjuje na osnovi zbiralne politike.
4. člen
Ime zavoda: Medobčinski muzej Kamnik.
Skrajšano ime: MMK.
Sedež javnega zavoda: Muzejska pot 3, Kamnik.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod vložno številko 1/01004/00.
Zavod ima dislocirano organizacijsko enoto: Galerija Miha
Maleš, Glavni trg 2, Kamnik.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Glede na namen zaradi katerega je zavod ustanovljen,
opravlja znotraj javne službe na območju občin Kamnik, Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin naslednje
naloge:
– evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno
dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
– varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom zavoda,
– sodeluje z muzeji v Sloveniji in v tujini,
– posreduje podatke o kulturni dediščini v register dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– omogoča dostopnost podatkov in programov telesno
oviranim osebam,
– skrbi za spoštovanje enotnih standardov na področju
varovanja in hranjenja kulturne dediščine in za izobraževanje
svojih strokovnih delavcev,
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– evidentira premično kulturno dediščino po standardih
UNESCO (Object ID) v skladu s poslanstvom muzeja,
– daje nasvete, pojasnila in drugo strokovno pomoč fizičnim in pravnim osebam, ki imajo zbirke premične kulturne
dediščine (zasebne muzejske zbirke) na območju delovanja
muzeja,
– nudi strokovno pomoč zainteresiranim organizacijam
in skupnostim, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja kulturne
dediščine na območju delovanja muzeja,
– vodi interno strokovno knjižnico za področja, ki jih pokriva,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Zavod opravlja poleg naštetih na ozemlju ustanoviteljice
in soustanoviteljic tudi naslednje naloge v skladu s sprejetim
letnim programom dela:
– poleg stalnih razstav pripravlja študijske razstave s področja svojega delovanja,
– pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji, drugimi ustanovami ter fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega
prava, ki imajo zbirke kulturne dediščine (zasebne muzejske
zbirke),
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe
ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom RS in ostalimi muzeji,
– načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom muzeja,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške
zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti muzeja.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v
skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– O/92.511
dejavnost knjižnic,
– O/92.512
dejavnost arhivov,
– O/92.521
dejavnost muzejev,
– O/92.522
varstvo kulturne dediščine,
– O/92.110
snemanje filmov in video filmov,
– O/92.120
distribucija filmov in video filmov,
– O/92.320
obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.340
druge razvedrilne dejavnosti,
– DE/22.110
izdajanje knjig,
– DE/22.130
izdajanje revij in periodike,
– DE/22.150
drugo založništvo,
– DE/22.220
drugo tiskarstvo,
– DE/22.310
razmnoževanje zvočnih zapisov,
– DE/22.320
razmnoževanje video zapisov,
– DE/22.330
razmnoževanje računalniških zapisov,
– G/52.470
trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– G/52.471
dejavnost knjigarn,
– G/52.486
trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G/52.488
trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah,
– G/52.630
druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– H/55.301
dejavnost restavracij in gostiln,
– H/55.303
dejavnost slaščičarn, kavarn,
– H/55.400
točenje pijač,
– K/70.200
dajanje nepremičnin v upravljanju v najem,
– K/72.300
obdelava podatkov,
– K/72.400
dejavnosti povezane s podatkovnimi
bazami,
– K/73.201
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja,
– K/73.202
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike,
– K/74.400
oglaševanje,
– K/74.810
fotografska dejavnost,
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fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje.
III. ORGANI ZAVODA

7. člen
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu
z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja
zavoda.

Direktor
8. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter odgovarja
za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Je poslovni in strokovni vodja zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
9. člen
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ter po predhodno pridobljenem mnenju sveta ustanoviteljica, kjer ima zavod sedež. Če svet ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je
mnenje pozitivno.
Za imenovanje direktorja je potrebno soglasje soustanoviteljic, ki zagotavljajo več kot polovico javnih sredstev za
delovanje zavoda. Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljica,
kjer ima zavod sedež, povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Direktor je imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno
razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, to je za čas
trajanja mandata.
Delavcu, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen
v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije
ponudi delovno mesto, ki ga je zasedal pred imenovanjem in
s tem pravico do plače za to delovno mesto, povečano za
napredovanja, ki jih je dosegel v času opravljanja funkcije
direktorja.
10. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v muzejskih institucijah,
– ima opravljen strokovni izpit s področja varovanja premične kulturne dediščine (strokovni izpit za kustosa),
– aktivno obvlada najmanj en tuj jezik,
– ima vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis kot tudi v primeru neposrednega
povabila je dolžan kandidat predložiti predlog razvoja in dela
zavoda za mandatno obdobje.
11. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, določenih v predpisih o
javnih zavodih,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in v
skladu s splošnimi akti zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje
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sklepov sveta zavoda oziroma ustanovitelja in soustanoviteljic
ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Ustanoviteljica, kjer ima zavod sedež mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta ter
seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost,
da se o njih izjavi. Prav tako mora pridobiti soglasje soustanoviteljic, ki zagotavljajo več kot polovico javnih sredstev za
delovanje zavoda.
V primeru prenosa soustanoviteljstva je predčasna razrešitev direktorja dopustna le, če gre za prevzemnika, katerega
delež presega polovico javnih sredstev, ki so potrebna za delovanje zavoda.
Če svet ne da mnenja v roku 30 dni se šteje, da se z
razrešitvijo strinja.
12. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje
redni postopek imenovanja, imenuje ustanoviteljica, kjer je sedež zavoda, vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
Prav tako se imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da
je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni
nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni
bil izbran.
Za imenovanje vršilca dolžnosti mora ustanoviteljica pridobiti soglasje soustanoviteljic, ki zagotavljajo več kot polovico
javnih sredstev za delovanje zavoda.
13. člen
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanoviteljici, soustanoviteljicama in svetu o
zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih
organov,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili,
– zagotavlja obveščenost delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti
delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo
prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine
ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj,
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– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi
predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda.
K aktom iz druge, tretje, pete, šeste, sedme in enajste
alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
14. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
potrjenega finančnega načrta, razen pogodb o razpolaganju z
nepremičninami, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih
zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu
z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest.

Svet zavoda
15. člen
Svet zavoda opravlja naloge sveta in strokovnega sveta.
Sestavlja ga deset članov:
– štirje predstavniki ustanoviteljice in soustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljice in soustanoviteljic imenujejo
občinski sveti, in sicer dva predstavnika ustanoviteljice, kjer
ima zavod sedež ter dva predstavnika soustanoviteljici, vsaka
po enega, izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ
in pravnih zadev.
Delavci zavoda izvolijo svoje predstavnike na tajnih in neposrednih volitvah. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60
dni pred potekom mandata.
Predstavnike zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov
imenujejo društva s področja dela zavoda, in sicer enega Slovensko muzejsko društvo, enega Zveza zgodovinskih društev
Slovenije in enega Skupnost muzejev Slovenije, če je mogoče
iz občanov občin za katere zavod izvaja javno službo.
Direktor pozove predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata članom sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Kandidata za predsednika
in namestnika predsednika lahko predlaga vsak član sveta. O
izvolitvi odloča svet z večino glasov vseh članov.
Člani sveta so imenovani za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
prisotnih članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
16. člen
Naloge sveta so:
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– predlaga ustanoviteljici in soustanoviteljicama revizijo
poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice, kjer ima zavod sedež,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškem načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela,
kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje soglasje k cenam storitev,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi
direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
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– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna
telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda ter politiko ustanoviteljice in soustanoviteljic,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razreševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
zavoda,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem
odlokom in splošnimi akti zavoda.

21. člen
Zavod v skladu z zakonom pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračunov ustanoviteljice in soustanoviteljic,
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračunov drugih lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– s pogodbami za izvajanje dejavnosti, ki ne sodijo v javno službo z občinami, za katere zavod opravlja javno službo,
– z donacijami, darili, sponzorstvi,
– s kandidaturo na javnih natečajih, razpisih, pozivih tako
domačih kot mednarodnih,
– iz drugih virov v skladu z veljavnimi predpisi.

Delovanje sveta

22. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z
opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
Del presežka prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
z opravljanjem gospodarske dejavnosti na trgu, lahko zavod
nameni za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne
uspešnosti delavcev zavoda.
Soglasje za izplačevanje povečane delovne uspešnosti
izda pristojni organ ustanoviteljice, kjer je sedež zavoda oziroma soustanoviteljic, ki zagotavljajo več kot polovico javnih
sredstev za delovanje javnega zavoda.
Prihodkov iz prvega odstavka tega člena zavod ne more
razporejati na investicije ali za druge namene, iz naslova katerih
bi nastale obveznosti ustanoviteljice oziroma soustanoviteljic,
ki zagotavljajo več kot polovico javnih sredstev za delovanje
zavoda, če k temu ne dajo soglasja.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanoviteljica in soustanoviteljici na predlog direktorja, ki
predhodno pridobi mnenje sveta zavoda.

17. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni
po izvolitvi predstavnikov delavcev oziroma po prejemu sklepov
o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice in soustanoviteljic
ter predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Do konstituiranja novega sveta opravlja naloge prejšnji svet.
18. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka
mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot
je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA
19. člen
Zavodu se dajo s tem odlokom za izvajanje javne službe
na področju varstva premične kulturne dediščine v upravljanje
nepremičnine in oprema, ki je bila na 4. seji Občinskega sveta
občine Kamnik, dne 23. 4. 2003 s sklepom razglašena za javno kulturno infrastrukturo v občini Kamnik (Uradni list RS, št.
45/03 in 67/03).
Nepremičnina iz prejšnjega odstavka je prvo in drugo
nadstropje Galerije Miha Maleš, Glavni trg 2, Kamnik, kjer so
razstavni, depojski in upravni prostori Galerije Miha Maleš,
vključno s spominsko sobo Aladina Lanca.
Zavodu se daje v upravljanje tudi vsa oprema in inventarizirani predmeti v nepremičnini iz prejšnjega odstavka.
Zavodu se daje v upravljanje tudi vsa oprema in inventarizirani predmeti v objektih kompleksa gradu Zaprice, Muzejska
pot 3, Kamnik, kjer so razstavni, depojski in upravni prostori
zavoda.
Objekte kompleksa gradu Zaprice se daje zavodu v
upravljanje do zaključka denacionalizacijskega postopka.
20. člen
Zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost javne
kulturne infrastrukture iz prejšnjega člena. Pri oddajanju prostih zmogljivosti imajo prednost izvajalci za javne kulturne programe ali projekte, ki so združljivi s področjem dela zavoda.
Če zavod odda javno kulturno infrastrukturo ali njen del,
ki jo ima v uporabi in upravljanju drugim kulturnim izvajalcem,
ki izvajajo javne kulturne programe ali projekte, je upravičen
terjati od njih samo nadomestilo v višini dejanskih dodatnih
stroškov, ki so s tem nastali.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v
okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga in ne more sklepati kreditnih poslov
brez soglasja ustanoviteljice in soustanoviteljic, ki zagotavljajo več kot polovico javnih sredstev za delovanje javnega
zavoda.
24. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarstvenika za upravljanje z nepremičninami in
opremo, ki je last ustanoviteljice, kjer je sedež zavoda.
25. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanoviteljice, kjer je sedež zavoda. S premičnim premoženjem
upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po
predhodnem soglasju ustanoviteljice ali soustanoviteljice,
na katere ozemlju je nepremičnina registrirana in vpisana v
zemljiško knjigo.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE
IN SOUSTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJICE, SOUSTANOVITELJIC IN ZAVODA
26. člen
Ustanoviteljica in soustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
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– ugotavljajo skladnost programa dela zavoda s programi
ustanoviteljice in soustanoviteljic,
– ustanoviteljica in soustanoviteljice, ki zagotavljajo več
kot polovico sredstev za delovanje javnega zavoda, dajejo
soglasje k statusnim spremembam zavoda ter aktu o notranji
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest,
– ustanoviteljica, kjer je sedež zavoda, zagotavlja prostorske pogoje za delo zavoda,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi programi
dela in finančnimi načrti,
– opravljajo druge zadeve, določene s tem odlokom in
drugimi predpisi.
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjajo ustanoviteljica in soustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem
letu zagotavljajo iz proračunov ustanoviteljice in soustanoviteljic za delovanje zavoda na podlagi sprejetega letnega programa dela in finančnega načrta po dinamiki, ki jo z zavodom
določijo, ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavljajo
ustanoviteljica in soustanoviteljici.
Ustanoviteljica in soustanoviteljici ne odgovarjajo za
obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod
opravlja za druge naročnike.

33. člen
Sredstva za delo skupnega organa zagotavljajo občina
ustanoviteljica in soustanoviteljici po ključu števila prebivalcev
posamezne občine, ki se usklajuje z vsakoletnimi statističnimi
spremembami.
V skladu z navedenim ključem posamezna občina zagotavlja sredstva kot sledi:
– Občina Kamnik
76%,
– Občina Komenda
14%,
– Občina Trzin
10%.

VII. SKUPNI ORGAN ŽUPANOV

35. člen
V skladu s 131. členom ZUJIK se določbe 129. člena tega
zakona, ki se nanašajo na financiranje javnih zavodov, katerih
ustanoviteljice so bile ob uveljavitvi tega zakona občine, financira pa jih država, pričnejo uporabljati, ko bo ZUJIK usklajen
z zakonom o financiranju občin. Do tedaj se zavod financira v
skladu z veljavnimi predpisi.
Po sprejetju novega zakona o financiranju občin, ob
katerem bo s strani Ministrstva RS za kulturo objavljena tudi
uradna razlaga o razporeditvi finančnih obveznosti na občine
soustanoviteljice, se morajo občinski sveti občin soustanoviteljic v roku dveh mesecev dokončno odločiti o razmerju do
zavoda. Po pridobitvi pisnih odločitev občinskih svetov se
pristopi k spremembi oziroma dopolnitvi tega odloka v delu,
ki se nanaša na finančne obveznosti občine ustanoviteljice in
soustanoviteljic do zavoda tako, da se v odlok vnesejo natančni
deleži sofinanciranja občine ustanoviteljice in soustanoviteljic.

27. člen
Zaradi zagotavljanja javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine na področju občin Kamnik, Komenda,
Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče in Trzin ter gospodarnejšega in učinkovitejšega uresničevanja ustanoviteljskih pravic
in obveznosti do zavoda Občina Kamnik, Občina Komenda in
Občina Trzin ustanovijo skupni organ.
28. člen
Skupni organ sestavljajo župani občine ustanoviteljice in
soustanoviteljic.
Sedež skupnega organa je v Kamniku, Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
Skupni organ predstavlja župan Občine Kamnik, v njegovi
odsotnosti pa drug član skupnega organa, ki ga za to pooblasti
župan Občine Kamnik.
29. člen
Naloge skupnega organa so:
– izvršuje ustanoviteljske pravice občine ustanoviteljice in
soustanoviteljic do zavoda v skladu s tem odlokom v imenu in
za račun občine ustanoviteljice in soustanoviteljic,
– usklajuje odločitve v zvezi z zagotavljanjem javne službe zavoda, ki sodi v pristojnost občinskih svetov,
– izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo
na skupno izvajanje javne službe v zavodu.
30. člen
Administrativno-tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo skupnega organa, opravlja Občinska
uprava občine Kamnik.
31. člen
Skupni organ se sestaja na sejah, ki jih skliče župan Občine Kamnik.
Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina soustanoviteljica.
32. člen
Za sprejem odločitve skupnega organa je potrebno soglasje vseh treh županov občin soustanoviteljic v skladu s tem
odlokom.

34. člen
Med sredstva za delo skupnega organa sodijo stroški poslovanja skupnega organa, in sicer:
– materialni stroški,
– stroški strokovnega delavca v Občinski upravi občine
Kamnik.
Občini Komenda in Trzin refundirata svoj delež stroškov
Občini Kamnik na podlagi izstavljenih računov in ustreznih
dokazil o dejansko opravljenem delu in nastalih materialnih
stroških.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od
uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja naloge obstoječi
svet.
Dosedanji vršilec dolžnosti direktorja nadaljuje z delom do
imenovanja novega direktorja.
37. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt mora
biti sprejet najkasneje šest mesecev od uveljavitve tega odloka.
Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v
vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in s tem odlokom.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut Kulturnega centra Kamnik z dne 13. 4. 1992, razen v določbah, ki
urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in ki se
smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v
svet ter niso v nasprotju s predpisi in s tem odlokom.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati sklep
Skupščine občine Kamnik o sprejetju akta o ustanovitvi Kulturnega centra Kamnik z dne 1. 10. 1984 (022-3/84), sklep Skupščine občine Domžale o potrditvi akta o ustanovitvi Kulturnega
centra Kamnik z dne 13. 12. 1984 (022-5/84-11) ter soglasje
Skupščine občine Kamnik k statutarnemu sklepu Kulturnega
centra Kamnik z dne 13. 4. 1992 (028-5/92).
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40. člen
Direktor zavoda poskrbi za vpis v sodni register na podlagi tega odloka.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnih glasilih
občin soustanoviteljic.
Št. 022-3/03
Kamnik, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Tone Smolnikar l. r.
Št. 02200-0002/2003
Komenda, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.
Št. 13-9/2003
Trzin, dne 15. decembra 2003.
Župan
Občine Trzin
Tone Peršak l. r.

144.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošne
knjižnice Matična knjižnica Kamnik

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00),
26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 21. in 61. 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), 16. člena statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) ter
16. člena statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in
83/99, Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/01) sta
občinska sveta Občine Kamnik na 9. seji dne 16. 12. 2003 in
Občine Komenda na 9. seji dne 27. 11. 2003 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice
Matična knjižnica Kamnik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Kamnik in Občina Komenda (v
nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe javni zavod splošno knjižnico
Matično knjižnico Kamnik (v nadaljevanju: knjižnica).
Dejavnost knjižnice, določena s tem odlokom, šteje kot
javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
2. člen
Splošna knjižnica Matična knjižnica Kamnik je javni zavod, ki ga je z odlokom, št. 021-30/91, z dne 9. oktobra 1991,
ustanovila Skupščina Občine Kamnik za območje Občine
Kamnik z imenom Matična knjižnica Kamnik.
26. in 27. januarja 2000 sta občinska sveta Občine Kamnik in Občine Komenda z odlokom št. 01504-57/99 ustanovila
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javni zavod Matična knjižnica Kamnik za območje občin Kamnik in Komenda.
S tem odlokom Občina Kamnik in Občina Komenda (v
nadaljevanju: besedila ustanoviteljici) uskladita delovanje
javnega zavoda splošne knjižnice Matična knjižnica Kamnik z
določbami zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01)
in zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02).
3. člen
S tem odlokom se določa:
– imeni in sedeža ustanoviteljic,
– status knjižnice,
– organiziranost knjižnice,
– dejavnost knjižnice,
– območje zagotavljanja knjižnične dejavnosti,
– organe knjižnice,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo
knjižnice,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
in način kritja primanjkljaja sredstev za delo knjižnice,
– razpolaganje s premoženjem knjižnice,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in
knjižnice.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJIC TER
USTANOVITELJSKI DELEŽ USTANOVITELJIC
4. člen
Ustanoviteljici javnega zavoda sta:
– Občina Kamnik, sedež: Glavni trg 24, Kamnik in
– Občina Komenda, sedež: Zajčeva cesta 23, Komenda.
V sredstvih, s katerimi upravlja knjižnica, oziroma, ki so
knjižnici dana v upravljanje, sta soustanoviteljici kot lastnici
udeleženi z naslednjimi deleži:
– Občina Kamnik s 85,67% deležem in
– Občina Komenda s 14,33% deležem.
III. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status knjižnice
5. člen
Ime knjižnice je: Matična knjižnica Kamnik.
Sedež knjižnice je: Ljubljanska cesta 1, Kamnik.
Skrajšano ime knjižnice je: MKK.
Knjižnica zagotavlja knjižnično dejavnost za potrebe občanov občin Kamnik in Komenda.
Knjižnica ima v sestavi naslednje organizacijske enote:
– knjižnico Duplica s sedežem na Jakopičevi ulici 11,
Kamnik,
– knjižnico Šmarca s sedežem na Trgu padlih borcev 2,
Kamnik in potujočo knjižnico.
Knjižnica je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani, pod št. 6730/91.
Knjižnica se vpiše v razvid knjižnic, ki ga vodi nacionalna
knjižnica.
6. člen
Knjižnica lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju obeh občin ustanoviteljic.
V pravnem prometu mora knjižnica uporabljati ime iz
predhodnega člena.
7. člen
Knjižnica je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa zakon in ta
odlok.
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Knjižnica je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
8. člen
Organizacijske enote nimajo pooblastil v pravnem prometu. Zanje opravlja pravne posle knjižnica, zastopa ter predstavlja pa jih direktor knjižnice.
2. Zastopanje in predstavljanje knjižnice
9. člen
Knjižnico zastopa in predstavlja direktor knjižnice. Direktor knjižnice zastopa in predstavlja knjižnico brez omejitev in
je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta
(letnega izvedbenega načrta), razen
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika in
– pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje
sveta knjižnice.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec
knjižnice, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
10. člen
Za knjižnico podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravlja.
V odnosih z banko podpisujejo knjižnico direktor, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri banki, ki jih določi
in pooblasti direktor.
Direktor s pooblastilom določi delavce knjižnice, ki so
pooblaščeni, da podpisujejo za knjižnico v odnosih, ki niso
navedeni v tem odloku.
3. Žig knjižnice
11. člen
Knjižnica ima žig, njegovo obliko in vsebino določa statut
knjižnice.
Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenje ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi
direktor.
IV. DEJAVNOST KNJIŽNICE
12. člen
Knjižnica opravlja kot javno službo dejavnost knjižnic v
standardni klasifikaciji dejavnosti vodeni pod šifro O/92.511, v
okvir katere sodi:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in
elektronskih publikacij;
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in
drugih informacijskih virov;
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih
proizvodov in storitev;
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij;
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;
– informacijsko opismenjevanje;
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko
delo.
V okviru javne službe knjižnica tudi:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju;
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– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko
gradivo;
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti,
ki so splošno dostopna na elektronskih medijih;
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture;
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle s posebnimi potrebami;
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– izdaja kataloge, bibliografije in strokovne publikacije o
knjižničnem gradivu ali dejavnosti.
13. člen
V okviru svoje dejavnosti knjižnica opravlja naslednje
gospodarske dejavnosti:
– izposojanje izdelkov široke porabe: šifra K/71.40,
– dejavnost podatkovnih baz: šifra K/72.40,
– izposojanje videotrakov: šifra K/71.40.
V. ORGANI ZAVODA
14. člen
Knjižnico upravljajo in vodijo posle knjižnice v mejah
pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa ta odlok
oziroma statut knjižnice:
– direktor in
– svet knjižnice.
Knjižnica ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon
ali statut knjižnice.
1. Direktor
15. člen
Direktor je poslovni in strokovni vodja knjižnice ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela knjižnice.
Direktor zastopa in predstavlja knjižnico brez omejitev,
razen za nakup in prodajo nepremičnin, za katere je potrebno
soglasje ustanoviteljic.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo vestnega gospodarja.
16. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet knjižnice na podlagi
javnega razpisa z večino glasov vseh članov.
Svet si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja
pridobiti soglasje občin ustanoviteljic in mnenje strokovnih
delavcev knjižnice.
Strokovni delavci knjižnice o mnenju k predlaganemu kandidatu glasujejo tajno. Tajno glasovanje razpiše svet, izvede pa
ga tričlanska komisija, ki jo imenuje svet knjižnice.
Če občini ustanoviteljici in strokovni delavci iz tretjega odstavka tega člena ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so
bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
Mandat direktorja traja 5 let. Po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki
so določeni v tem odloku.
Soglasja in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet knjižnice izmed tistih prijavljenih, ki
izpolnjujejo pogoje.
Način in postopek imenovanja ter razrešitve direktorja se
podrobneje uredi s statutom knjižnice.
Direktorja razreši svet na način in po postopku, ki je določen za direktorja javnega zavoda.
17. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
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– ima opravljen strokovni izpit za bibliotekarja,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zavodu za kulturno
dejavnost,
– ima organizacijske sposobnosti,
– obvlada slovenski jezik,
– obvlada osnove računalništva,
– obvlada en tuj jezik.
18. člen
Naloge direktorja so:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po prehodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
– sprejema načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje
strokovnih delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom ter
drugimi predpisi.
19. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan,
svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
Vršilca dolžnosti direktorja svet knjižnice imenuje izmed
strokovnih delavcev knjižnice, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet knjižnice
20. člen
Knjižnica ima svet, ki je organ nadzora knjižnice.
Mandat članom sveta traja 5 let. Za člana sveta je lahko
ista oseba izvoljena največ dvakrat zapored. Direktor je dolžan
obvestiti ustanoviteljici 60 dni pred potekom mandata članom
sveta knjižnice.
Do konstituiranja novega sveta opravlja naloge prejšnji
svet.
Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet knjižnice sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Svet knjižnice sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev knjižnice in
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti.
Predstavnike ustanoviteljic imenuje občinski svet posamezne ustanoviteljice na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Dva predstavnika ustanoviteljic
imenuje Občina Kamnik, enega pa Občina Komenda.
Predstavnike delavcev v svetu knjižnice volijo delavci
knjižnice na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne,
če se jih udeleži več kot polovica delavcev knjižnice.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev,
ki so volili. Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom
mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in izmed sebe
imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve pred-
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stavnikov delavcev v svet, opozori ustanoviteljici, da imenujejo
predstavnike v svet ter pripravi končno poročilo. Kolikor je predsednik iz Občine Kamnik, mora biti namestnik predsednika iz
Občine Komenda in obratno.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti
imenuje Kulturniška zbornica Slovenije oziroma Zveza bibliotekarskih društev Slovenije v okviru te zveze iz občanov občin
Kamnik in Komenda, in sicer v razmerju 2:1.
Kandidata za predsednika in namestnika predsednika
lahko predlaga vsak član sveta. O izvolitvi odloča svet z večino glasov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
21. člen
Svet knjižnice ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo
izvajanje,
– daje soglasje k cenam kulturnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja in organe zavoda,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
knjižnice in daje direktorju mnenja in pobude za reševanje teh
vprašanj.
Poleg teh ima še naslednje naloge:
– sprejema statut knjižnice,
– sprejema obdobne računovodske izkaze,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev knjižnice kot
drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, ki jih določa statut ali splošni
akti knjižnice.
Svet zavoda prevzema tudi naloge strokovnega sveta,
opredeljene z zakonom.
22. člen
Član sveta knjižnice je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka
mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot
je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
23. člen
Ustanoviteljici zagotavljata knjižnici sredstva za izvajanje
javne službe knjižnice in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. Sredstva se med ustanoviteljicama delijo na podlagi deležev, določenih v sklepu o načinu
sporazumne delitve premoženja Občine Kamnik po stanju na
dan 31. 12. 1998, ki ga je Občinski svet občine Kamnik sprejel
na izredni seji, dne 1. 7. 1999, Občinski svet občine Komenda
pa na redni seji, dne 25. 11. 1999. Na podlagi tega sklepa je
delitev sredstev naslednja: Občina Kamnik 85,67% in Občina
Komenda 14,33%.
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24. člen
Sredstva za izvajanje javne službe knjižnice zagotavljata
ustanoviteljici na podlagi programa dela in finančnega načrta
knjižnice, ki se pripravi skladno s pogoji zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) oziroma s pravilnikom o načinu
izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih
agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 117/02) in h
kateremu sta dali ustanoviteljici soglasje.
Sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe knjižnice
morajo najmanj pokrivati stroške za plače, za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva ter za nakup in
vzdrževanje prostorov ter opreme.
Knjižnica lahko pridobiva sredstva za posamezne projekte
tudi na podlagi javnih razpisov.
Knjižnica pridobiva sredstva za svoje delo iz proračuna
ustanoviteljic, iz proračuna države in iz plačil uporabnikov za
nekatere storitve v skladu z uredbo o osnovnih storitvah knjižnic
(Uradni list RS, št. 29/03) ter za nadstandardni del storitev.
Knjižnica lahko za opravljanje javne službe pridobiva tudi
donatorska sredstva.
Knjižnica lahko pridobiva tudi sredstva iz opravljanja gospodarskih oziroma tržnih dejavnosti.
25. člen
Knjižnica pridobiva iz proračuna ustanoviteljic in iz plačil
za nekatere storitve in nadstandardnega programa na podlagi
programa dela in finančnega načrta sredstva za:
– skupne stroške knjižnice,
– financiranje nakupa knjižničnega gradiva.
Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva iz prvega odstavka
tega člena tekoče po dvanajstinah.
Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva iz prvega odstavka
tega člena v višini, ki je premosorazmerna številu prebivalcev
posamezne občine soustanoviteljice.
Stroške poslovanja knjižnice, ki nastanejo neposredno
na območju posamezne občine ustanoviteljice, krije vsaka
občina sama.
Skupni stroški knjižnice iz prve alinee prvega odstavka
tega člena obsegajo predvsem materialne stroške in stroške
dela, povezane z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega
gradiva, z uporabo referenčne zbirke in bibliobusa ter z delovanjem skupnih služb.
26. člen
Knjižnica lahko pridobiva iz proračuna države za usklajen
razvoj knjižnične dejavnosti sredstva za:
– delni letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške
opreme in
– knjižnično nadomestilo.
27. člen
Knjižnica lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za
nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za izvedbo
nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni
obeh občin ustanoviteljic.
28. člen
Knjižnica lahko pridobiva sredstva na trgu z opravljanjem
gospodarskih dejavnosti, s katerimi dopolnjuje ali izboljšuje
storitev javne službe.
Opravljanje gospodarske dejavnosti ne sme škodovati
kvaliteti izvajanja javne službe.
Sredstva pridobljena z izvajanjem gospodarske dejavnosti
lahko knjižnica nameni za opravljanje knjižnične javne službe.
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VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
29. člen
Knjižnica samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z
opravljanjem svoje dejavnosti.
Knjižnica v svojem knjigovodstvu, v skladu z zakonom,
ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih ustanoviteljicah ter ločeno za gospodarske dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki knjižnica nameni za
razvoj in opravljanje dejavnosti. Presežek prihodka nad odhodki knjižnica nameni za investicije v opremo ali za obnovo in
vzdrževanje nadstandardne opreme ter za nakup knjižničnega
gradiva.
Del presežka prihodkov nad odhodki, ki ga knjižnica
ustvari z opravljanjem gospodarske dejavnosti na trgu, lahko
knjižnica uporabi s soglasjem ustanoviteljic tudi za povečanje
dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev
knjižnice.
30. člen
Če odhodki presegajo prihodke knjižnice in je prikazan
primanjkljaj sredstev v poslovanju knjižnice, krijeta primanjkljaj
ustanoviteljici, vsaka v sorazmernem deležu svojega ustanoviteljskega deleža le, če knjižnica z analizo stanja dokaže,
ustanoviteljici pa dokazano sprejmeta, da je do njega prišlo
zaradi motenj v poslovanju, ki so posledica disparitete med
kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami, pri
čemer mora knjižnica dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in
v skladu s predpisi in dogovorjenim z ustanoviteljicama (nadstandardi), ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka
ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje.
Kolikor ustanoviteljici ne krijeta ugotovljenih odhodkov
nad prihodki – primanjkljaj, se ta likvidira v breme virov sredstev
sorazmerno lasti sredstev ustanoviteljic v sredstvih, s katerimi
upravlja knjižnica.
31. člen
Če knjižnica v predhodnem ali predhodnih proračunskih
obdobjih (medletnih ali letnih) izkaže presežke prihodkov nad
odhodki in te presežke nameni za stimulacijo k plačam, kasneje
pa izkaže primanjkljaj, krije ne glede na razloge primanjkljaja
le-tega v breme sredstev za plače, razen če dokaže, da ustanoviteljici nista izpolnili svojih obveznosti v celoti.
32. člen
Realizacija prihodkov knjižnice iz dejavnosti, ki niso javna
služba (tržni prihodki) je prihodek knjižnice, s katerim v okviru
določb tega odloka knjižnica samostojno razpolaga, če v celoti
in realno pokrije stroške oziroma odhodke take dejavnosti.
Prihodkov iz prvega odstavka tega člena knjižnica ne
more razporejati na investicije ali za druge namene, iz naslova
katerih bi nastale obveznosti ustanoviteljic, če k temu ne dasta
soglasje ustanoviteljici.
VIII. RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
33. člen
Premoženje, s katerim upravlja knjižnica in ga uporablja
za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je last občin ustanoviteljic, in sicer v lastniškem razmerju:
– Občina Kamnik 85,67%,
– Občina Komenda 14,33%.
Knjižnica lahko razpolaga s premičnim premoženjem
samostojno, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic, razen, če s pogodbo med
ustanoviteljicama ni kako drugače določeno.
Knjižnica je odgovorna ustanoviteljicama za upravljanje s
premoženjem. Knjižnica je dolžna upravljati s premoženjem s
skrbnostjo dobrega gospodarja.
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34. člen
Knjižnica je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo, da
brez predhodnega soglasja obeh občin ustanoviteljic ne more
sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev,
s katerimi razpolaga in ne more sklepati kreditnih poslov brez
predhodnega soglasja obeh ustanoviteljic.
35. člen
Knjižnici se dajo s tem odlokom za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe v upravljanje nepremičnine in oprema, ki je bila na 4. seji Občinskega sveta občine Kamnik, dne
23. 4. 2003 s sklepom razglašena za javno kulturno infrastrukturo v Občini Kamnik.
Nepremičnine s prejšnjega odstavka so:
– Matična knjižnica Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240
Kamnik,
– Matična knjižnica Kamnik – dislocirana enota Šmarca,
Kulturni dom Šmarca, Trg padlih borcev 2, Šmarca, Kamnik
(prostor v velikosti 26 m²).
Knjižnici se daje kot javna kulturna infrastruktura v upravljanje tudi oprema v nepremičninah iz prejšnjega odstavka.
36. člen
Knjižnica je dolžna zagotavljati polno izkoriščenost javne
kulturne infrastrukture iz prejšnjega člena. Pri oddajanju prostih
zmogljivosti imajo prednost kulturni izvajalci za javne kulturne
programe ali kulturne projekte, ki so združljivi s področjem dela
knjižnice.
Če knjižnica odda javno kulturno infrastrukturo ali njen
del, ki jo ima v uporabi in upravljanju drugim kulturnim izvajalcem, ki izvajajo javne kulturne programe in kulturne projekte, je
upravičena terjati od njih samo nadomestilo v višini dejanskih
dodatnih stroškov, ki so s tem nastali.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC IN KNJIŽNICE
37. člen
Knjižnica je dolžna ustanoviteljicama nuditi ter pošiljati
podatke o poslovanju knjižnice, o poslovnih rezultatih knjižnice ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcij
ustanovitelja.
Knjižnica mora nemudoma in popolno obvestiti drugo
ustanoviteljico v primeru, da ena od njiju ne izpolnjuje svojih
obveznosti ali jih ne izpolnjuje pravočasno ali redno.
Če po obvestilu druge ustanoviteljice knjižnica zaradi neizpolnjevanja obveznosti soustanoviteljice ne more normalno
zagotavljati knjižnične dejavnosti kot javne službe, lahko knjižnica obvesti o neizpolnjevanju obveznosti ministrstvo, pristojno
za kulturo.
38. člen
Ustanoviteljici sta dolžni knjižnici zagotavljati sredstva za
njeno delo v okviru dogovorjenega programa in finančnega načrta po dinamiki, ki jo s knjižnico določijo, ter po vrsti sredstev,
ki jih za delo knjižnice zagotavljata ustanoviteljici.
Ustanoviteljici ugotavljata skladnost programa dela knjižnice s plani oziroma programi občin in spremljata skladnost
porabe sredstev s sprejetimi letnimi programi in finančnimi
načrti.
Ustanoviteljici sta dolžni knjižnici nuditi tudi druge vrste
pomoči, ki nimajo materialnega značaja.
39. člen
Knjižnica mora od ustanoviteljic:
– pridobiti soglasje k določbam statuta,
– pridobiti soglasje s statutarnim spremembam,
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– pridobiti soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– pridobiti soglasje pred imenovanjem direktorja knjiž-

X. SPLOŠNI AKTI
40. člen
Knjižnica ima statut, ki ga sprejme svet knjižnice v soglasju z ustanoviteljicama.
S statutom se ureja:
– način odločanja organov,
– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti
zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
41. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, določene s
statutom knjižnice in zakonom.
Splošne akte knjižnice s prejšnjega odstavka sprejema
svet knjižnice ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s statutom.
Statut ali splošni akti iz tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti dogovorita ustanoviteljici s pogodbo.
43. člen
Svet knjižnice opravlja svoje naloge do izteka mandata
oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem
odlokom.
44. člen
Direktorju knjižnice preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata direktorja se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom in s tem odlokom.
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Matične knjižnice Kamnik (Uradni
list RS, št. 14/00) in določbe statuta knjižnice, ki niso v skladu
z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), zakonom o knjižničarstvu in s tem odlokom.
Knjižnica je dolžna uskladiti statut zavoda z določbami zakona
in tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 022-2/2003
Kamnik, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
Št. 02200-0001/2003
Komenda, dne 27. novembra 2003.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.
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145.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu B 25 - Fructal

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29., 31., 33. in 34. člena,
v povezavi s 190. členom zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03), 16. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) in programa priprave
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B 25 – Fructal
(Uradni list RS, št. 97/03) je Občinski svet občine Kamnik na 9.
seji dne 17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu B 25 - Fructal
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu B 25 – Fructal (Uradni list RS,
št. 90/02 – v nadaljevanju: odlok), se v 6. členu spremeni tako,
da se v prvem odstavku črta oznaka »M«.
Drugi in tretji odstavek se nadomestita z besedilom, ki
se glasi:
»Objekt je pritličen z delno podkletitvijo in delno s prvim
nadstropjem, kot je razvidno iz grafične priloge 4«.
2. člen
V 8. členu odloka se na koncu drugega odstavka doda
besedilo, ki se glasi: »oziroma ravne pri objektih Meso«.
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146.

Odlok o ureditvenem načrtu R 070 Rudnik

Na podlagi 17., 22., 29., 33., 175. in 190. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), 11.,
16., 27. in 87. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
47/99, 40/01 in 68/03) in programa priprave ureditvenega načrta R 070 Rudnik (Uradni list RS, št. 117/02) je Občinski svet
Občine Kamnik na 9. seji dne 17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu R 070 Rudnik
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se ureja območje R 070 Rudnik. Določajo
se meje, namen s pogoji za izrabo območja, merila in pogoji za
oblikovanje in urejanje, merila in pogoji za izvedbo prometnega,
komunalnega in energetskega omrežja ter etapnost izvedbe
posegov. Ureditveni načrt je izdelal Projektivni Atelje – Arhing,
Kersnikova 9, Ljubljana pod številko 112/02 v maju 2003 (osnutek) in ga na osnovi stališč do pripomb in predlogov iz javne
obravnave in javne razgrnitve dopolnil v novembru 2003.

3. člen
V 9. členu odloka se prvi stavek v drugem odstavku nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Višina proizvodnih in upravnih objektov je 12 m s plus
toleranco 5%, minus toleranca ni omejena«.

2. člen
Ureditveni načrt zajema območje pridobivanja dolomitnega agregata ter določa pogoje za eksploatiranje ter končno
sanacijo stanja.
Skupna površina ureditvenega območja, ki zajema po
občinskem planu parcelo št. 178, k.o.Volčji potok, znaša
5.45 ha.

4. člen
V 12. členu odloka se tretji odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Iz nove dostopne ceste so uvozi na parkirišča za proizvodno-prodajni-skladiščni objekt, ki jih je skupaj 118 in parkirišča za Meso, ki jih je skupaj 74«.
Za priključevanje obravnavanega območja na glavno
Korenovo cesto se na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS
za ceste izdela PGD/PZI projekt priključka ter se nanj pridobi
soglasje Direkcije RS za ceste.

3. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
– smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– posebne strokovne podlage;
– vpliv predvidenih posegov na okolje z mnenjem Inštituta za varovanje zdravja in poročilom pristojne organizacije o
vplivih na okolje;
– ureditveni načrt – tekstualni del s soglasji in grafični
del.

5. člen
Drugi odstavek 14. člena odloka se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Meso predvideva dve fazi:
V 1. fazi se realizira celoten objekt s komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.
V 2. fazi se delu nadstropja v rastru G-H med osmi 4 in 7
določi namembnost, in sicer: zorenje trajnih izdelkov«.
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so na
vpogled vsem zainteresiranim na oddelku za okolje in prostor
Občine Kamnik.
7.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-03/00
Kamnik, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

II. MEJA IN NAMEMBNOST OBMOČJA
4. člen
Meja območja ureditvenega načrta poteka po parcelni
meji št. 178 k.o. Volčji potok, znotraj katere se nahaja ureditveno območje po prostorskem planu. Za stanje eksploatacije velja
razširjeno območje, ki vključuje še del parcele št. 188 in 189.
Ta del vplivnega območja se ureja s posebnim urbanističnim
delom za pridobitev dovoljenja za poseg, ker po planu ni bil
zajet v ureditveni načrt.
III. POGOJI ZA PRIDOBIVANJE MINERALNE SUROVINE
TER KRAJINSKO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
Poseg na tem območju predvideva odkop triasnega dolomita-tehničnega kamna za potrebe v gradbeništvu z preoblikovanjem reliefa do takšne stopnje, da se nova oblika reliefa
smiselno in naravno priključi na obdajajoče geomorfne oblike.
Vzporedno se vrši drobljenje agregata z mobilno drobilnico
in sejanje ter odvoz materiala s kamioni po obstoječi gozdni
cesti, za katero si investitor pridobi dovoljenje za uporabo od
gozdnega gospodarstva in od lastnikov parcel.
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6. člen
Z namenom, da bo sanacija kamnoloma potekala čim
hitreje, se predvideva odkop na dveh lokacijah vzporedno.
1 - na južnem delu, kjer je lokacija obstoječega kamnoloma
Odkop se nadaljuje iz k. 425 z širitvijo obstoječih etaž
- k. 445, k. 457 in zagotavljanju kote stabilnosti. Odkop se vrši
na vseh obstoječih etažah vključno z osnovnim platojem, pri
čemer je posamezne etaže v fazi razširitve potrebno razdeliti
na ustrezno število manjših etaž, katerih višina naj znaša 7 m,
naklon brežine pa do 45º. V ta namen je potrebno iz osnovnega platoja urediti dostopne poti do vseh etaž. Material se na
osnovni plato premetava oz preriva iz zgornjih etaž
2 - na severnem delu parcele, ki je trenutno še gozd
Odkop bo potekal od severnega roba parcele proti jugu.
Vzporedno z odkopom se izvaja sprotna sanacija z zasaditvijo
na končni obliki reliefa.
Najvišja kota saniranega reliefa bo znašala 465, pri čemer
se bo relief postopoma zniževal do najnižje točke 422, kot je
razvidno iz priloge – »prerezi«.
7. člen
Za pripravo območja sanacije kamnoloma se mora:
Posekati podrast in drevesa na območju sanacije, pri čemer se poseg izvaja selektivno v skladu z dinamiko napredovanja sanacijskih del. Odstranjeno humusno plast se začasno
deponira na obrobje območja, predvidenega za sanacijo, na
takem mestu, da jo bo po končani sanaciji možno ponovno
uporabiti za izvedbo rekultivacijskih del. Kot pri poseku, se
mora postopno odstranjevati odkrivko v skladu z napredovanjem del.
Ustrezno urediti in utrditi dostopno cesto do območja, kjer
bo potekal odkop in nato sanacija. Pri rekonstrukciji cestišča se
upoštevajo nagibi in širine, ki jih omejuje uporaba predvidene
mehanizacije (nagib max. 35º, širina cestišča min. 5 m), ter
zaščitni nasipi. Dolžino useka narekuje naravno zaokroževanje
terena in meje sanacijskega območja.
Izkopan material drobiti v mobilni drobilnici, presejati, nato
pa odvažati s kamioni preko začasnih cest do obstoječe ceste
na zahodni strani območja oziroma iz osnovnega platoja na
južni strani območja.
Deponija jalovine urediti ob robu območja na V strani.
Prostor nad najvišjo etažo očistiti rastlinja, da ni privlačen
za živali.
8. člen
Pretežni del odkopavanja v kamnolomu je predviden z
večjim bagrom. Na mestih, kjer se dela ne bodo mogla izvajati
strojno, se morajo izvajati vrtalno minerska dela, vendar le v
izjemnih primerih. Pripravo za minerska dela, če bodo potrebna, bo predstavljala izdelava etažnih usekov oziroma se bodo
vršila na pobočjih, katerih naklon bo dovoljeval delo vrtalcev.
Dela mora izvajati v skladu z zakonom o rudarstvu pooblaščeni
izvajalec.
9. člen
Po splošnih načelih krajinskega oblikovanja se morajo
naravne prvine v okolju varovati v največji možni meri. Ohranjati in vzpostaviti se mora spontano razvijajoče se razmere za
naravne rastlinske in živalske vrste. Varovanje vključuje obnovo
naravnega stanja, ki je bilo prizadeto zaradi izkoriščanja, nadomeščanje izgubljenih kakovosti in ureditve, ki morajo omogočiti
največjo možno obnovo vseh funkcij naravnega ekosistema.
10. člen
Z urejanjem se mora doseči stabilnost novih geomorfnih
oblik. Te ne smejo erodirati zaradi površinske erozije, preprečiti
pa se mora tudi morebitno drsenje pobočij.
Prehod iz brežine v izravnan svet – podnožje brežine ali
vrh brežine ter prehod iz enega v drugi nagib brežine mora biti
mehak in postopen.
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11. člen
Ko bodo z odkopavanjem dani pogoji za rekultivacijo, to
je takrat, ko bo dosežena krivulja končne brežine po danih prečnih profilih, se prične z inženirsko biološkimi in tehničnimi deli
za sanacijo in sprotno zasaditev po saditvenem načrtu. Glede
na sedanje značilnosti se v spodnjem, bolj ravninskem delu
predvideva zatravitev, v vmesnem delu prevladujejo grmovne
vrste, v zgornjem pa zasaditev s samoniklo drevnino, ki omogoča hiter razvoj in dobro rast v takih razmerah.
12. člen
Ukrepi, ki se jih mora upoštevati pri sanaciji:
Med sanacijo kamnoloma se mora preprečiti ali vsaj
zmanjšati na najmanjšo možno mero emisijo prašnih delcev v
okolje, ki bi imela za posledico zaprašenost in s tem zmanjšano
primarno produkcijo rastlin. Razstreljevati se mora tako, da bo
čim manj kamenja padalo v območje gozda.
Sečnja gozda mora potekati v skladu s pogoji, ki jih izda
pristojni organ. Sproti se morajo izvajati ukrepi za vizualno
sanacijo ter za ozelenitev in zasaditev z avtohtonim rastlinjem
in drevjem.
Živico, ki bo odstranjena in shranjena na V delu kamnoloma, se mora po končanem pridobivanju kamnine ponovno
uporabiti za prekritje površine pred ponovno zasaditvijo. Poševne površine morajo biti v prvi fazi ozelenjene s pokrovnicami in vzpenjavkami, kasneje pa z avtohtonim grmičevjem
in drevjem.
Sanacija mora biti izvedena tako, da se bo prizadeto področje normalno vključevalo v ravnovesje naravnega okolja.
Drevesne panje in druge materiale ni dovoljeno odlagati
v gozdu.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
13. člen
Cestne povezave
Do same lokacije kamnoloma, oziroma do osnovnega
platoja kamnoloma je speljana cesta, ki je utrjena in omogoča
prevoz odkopanega materiala s kamioni izven območja kamnoloma. Iz zgornjega območja se odvozi usmerjajo na gozdno
cesto, ki poteka po zahodnem robu parcele. Za uporabo obeh
cest si mora investitor pridobiti soglasje oziroma služnostno
pravico od gozdnega gospodarstva in služnostno pravico od
posameznih lastnikov parcel.
Cesto mora uporabnik protiprašno utrditi z grobim asfaltom takoj po pridobitvi služnostne pravice.
Prometni režim v območju kamnoloma bo potekal po
tehnoloških shemah in se prilagaja trenutnim razmeram v
kamnolomu.
14. člen
Pomožni objekti
Na osnovnem platoju kamnoloma se določa lokacija
kontejnerja za pisarno, garderobe, kemične sanitarije in skupni prostor za delavce. Tik pred izvozom materiala iz območja
platoja, se določa postavitev tehtnice za evidentiranje izkopanega materiala.
15. člen
Površinske vode
Na obravnavanem območju ni stalnih površinskih vodotokov, prav tako ni izvirov pitne vode.
Površinska meteorna voda delno pronica v hribino, delno
pa se steka v vznožje kamnoloma. Tu glavnina vode ponikne,
preostanek pa odteče po površini v bližnji gozd.
Tip reliefa, ki se pojavlja na območju kamnoloma in njegove okolice, je dolomitni kraški relief. Zaradi takšne sestave
tal površinska voda hitro ponikne, zato posebnega sistema za
odvajanje meteornih voda ni potrebno vzpostavljati.
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Kanalizacija
Obstoječe kanalizacije na območju sanacije kamnoloma
ni. Uporabljajo se kemični wc.
Električno omrežje
Na območju ni električnih vodov. Do kamnoloma ni predvidena napeljava električne energije. Vsa dela se morajo izvajati
v dnevnem času. Za izvajanje del se določa mobilna oprema
z lastnimi pogoni.
V. POGOJI ZA VARNOST LJUDI, OKOLJA IN DRUGE
OBVEZNOSTI INVESTITORJA
16. člen
Med obratovanjem se mora stalno preverjati obremenitev
okolja v skladu z določili 70. člena zakona o varstvu okolja.
Splošni varnostni ukrepi
Vsa dela se morajo izvajati v skladu s predpisi in internimi navodili.
Tehnični vodja izvajanja del mora pred začetkom izvajanja
del izdati ustrezna varnostna navodila za vse tehnološke faze
in jih opremiti z ustreznimi tehnološkimi skicami.
V primeru izvajanja del s strani več izvajalcev se mora
pripraviti dogovor o skupnih varstvenih ukrepih, določiti odgovorne osebe in razmejiti odgovornost udeležencev.
Vsi izvajalci, ki bodo izvajali dela, morajo imeti ustrezna
znanja, zdravniška spričevala in potrdilo o opravljenem izpitu
iz varstva pri delu. Pri delu morajo uporabljati osebna zaščitna
sredstva.
Vsi stroji, s katerimi se bodo izvajala dela, morajo biti
tehnično brezhibni. O vsakem stroju se morajo voditi knjige
pregledov.
Zaradi izvajanja del neposredno ob cesti, morajo biti
udeleženci v prometu z ustrezno cestno signalizacijo o tem
pravočasno obveščeni. Z ustrezno cestno signalizacijo se mora
opremiti tudi cestni priključek h kamnolomu.
Z rampami ali vrati se mora preprečiti dostop do kamnoloma.
Vse etažne brežine in dovozne ceste morajo biti zavarovane z varovalnimi nasipi višine vsaj 1,5 m. Nasipi se morajo
po vsakem prerivanju materiala obnoviti.
17. člen
Splošni varnostni ukrepi
Vsi stroji smejo obratovati le v okviru svojih tehničnih karakteristik (vožnja po brežinah in podobno). V času prerivanja
materiala preko brežin se mora na osnovnem platoju in etažnih
brežinah zavarovati dostope do drč materiala, tako da dostop
do teh con ni mogoč.
Za potrebe miniranja se mora predvideti minimalno polnitev na časovni interval v skladu s priporočili ÖNORM S 9020.
Ob vsakem miniranju se mora obvestiti prebivalce v okolici kamnoloma.
Miniranje se ne izvaja pred dežjem in ne takoj po njem. S
tehničnimi ukrepi in pazljivim delom se mora preprečiti razmet
materiala v okolico.
Miniranje se mora izvajati v skladu z veljavno rudarsko
zakonodajo, tehničnimi normativi za izvajanje razstreljevanja in
rudarskega projekta sanacije in rekultivacije kamnoloma, ki ga
mora upravljavec kamnoloma pred začetkom del pridobiti.
Celotno območje mora biti zavarovano z varovalno ograjo,
prilagojeno okolju. Območje se mora zavarovati z opozorilnimi
tablami, ki bodo opozarjale na območje površinskega kopa in
nezaposlenim prepovedovale vstop.
Dopusten je le dnevni obratovalni čas.
Pri načrtovanju vodovoda mora načrtovalec upoštevati
morebitno miniranje in cevovode projektirati na način in iz
materialov, odpornih na tresljaje.
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18. člen
Požarna varnost
Pri delu v kamnolomu morajo biti upoštevani vsi pogoji
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in
87/01) in pravilnika o požarno varstvenih zahtevah (Uradni Iist
SRS, št. 42/89).
19. člen
Varovanje okolja
Dela v kamnolomu morajo potekati samo podnevi zaradi
hrupa.
Delovno območje sanacije kamnoloma se mora zavarovati z ustrezno zapreko do višine najmanj 1 m in jo opremiti z
barvastimi zastavicami.
Prostor nad najvišjo etažo se mora očistiti rastlinja, da ni
privlačen za živali.
Na dostopnih poteh okrog kamnoloma se mora postaviti
opozorilne table z opisom nevarnosti padca v globino.
V kamnolomu ni dovoljeno odlagati smeti.
Drevesne panje in druge materiale ni dovoljeno odlagati
v Večja popravila ali vzdrževalna dela na gradbenih strojih, pri
katerih je potrebna menjava raznih olj in maziv, se morajo izvajati v primernih delovnih prostorih izven območja gradbene
jame ali izven gradbišča.
V primeru pretakanja goriv in mazanju strojev in naprav v
kamnolomu, se mora za ureditev osnovnih pogojev ekološko
varnega dela na mestu, kjer se bodo ta dela izvajala, izdelati
pretakalno ploščad.
V kamnolomu je prepovedano odlagati posebne odpadke
(odpadna olja). Preprečiti se mora morebitno izlitje naftnih derivatov s stalnim nadzorom in pregledi strojev in vozil.
Za primere, kot je npr. razlitje oziroma onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem iz gradbenih
strojev ali transportnih vozil), mora biti pripravljen poslovnik
(pravilnik, načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje. V programu
sanacijskih ukrepov mora biti upoštevan odvoz kontaminirane
zemljine.
Transport se čim manj izvaja v sušnem in vetrovnem
vremenu, ko so emisije prahu s cest in prašenje s transportnih
vozil največje. Pri odvozu se mora sipki material obvezno vlažiti
in pokriti s cerado.
V sušnem obdobju se mora pri odkopu izvajati obvezno
vlaženje.
20. člen
Ostale zahteve
Investitor mora pred posegom v severni del območja pridobiti rudarsko pravico za tak poseg.
Investitor mora sanacijo kamnoloma ustaviti, če najde pod
terenom kakršenkoli neevidentiran komunalni vod, arheološko
najdbo, kaverno, podzemno jamo ali drugo oviro in o tem takoj
obvestiti pristojno službo.
Drevje, potrebno za posek, mora odkazati pooblaščeni
delavec ZGS-OE Kamnik.
Prepovedano je odlaganje materiala izven območja ureditvenega načrta.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
21. člen
Posegi od najvišje točke navzdol in od najnižje točke
navzgor se izvajajo v 5 etapah. Ena etapa traja približno 3
leta in zajame ca. 50 m pas. Po zaključku sanacijskih del v eni
etapi, se mora takoj pristopiti k rekultivaciji saniranega pasu
tako, da bo pred zadnjo etapo po 12 letih rekultiviranih že
4/5 območja. V 1. etapi se poleg prvega 50 m pasu odkoplje
tudi del na južni strani, kot je določeno v rudarskem projektu.
V naslednjih letih poteka odkop, sanacija in rekultivacija od
severa proti jugu.
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VII. TOLERANCE PRI IZVAJANJU POSEGOV V
UREDITVENEM OBMOČJU
22. člen
Od nakazanega oblikovanja reliefa (grafična priloga), so
dovoljena manjša odstopanja glede na stanje na terenu, vendar
mora ostati princip sanacije enak.
Vsi posegi se morajo izvajati na osnovi potrjenega rudarskega načrta, ki mora biti usklajen z izhodišči ureditvenega
načrta.
VIII. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta opravlja
Inšpektorat RS za okolje, prostor in energijo – inšpekcija za
prostor in Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj.
24. člen
Ureditveni načrt je na vpogled vsem zainteresiranim na
oddelku za okolje in prostor Občine Kamnik.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

Odstotki za posamezno
območje znašajo:Na dan 31. 12. 2003
– za 1. območje
7%
– za 2. območje
6%
– za 3. in 4. območje
4%
– za 5. območje
6%

147.

Sklep o gradbeni ceni stanovanj in stavbnega
zemljišča na območju Občine Kamnik za leto
2004

SIT/m2
SIT/m2
SIT/m2
SIT/m2
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12.978,85
11.124,54
7.416,36
11.124,54

Vrednost stavbnega zemljišča se med letom valorizira
z indeksom podražitve, ki ga mesečno objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije – Sekcija za gradbeništvo in IGM – povprečna stanovanjska gradnja.
4. člen
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in
vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za
leto 2003, (Uradni list RS, št. 21/03), preneha veljati z 31. 12.
2003.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 42008-118/03
Kamnik, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

Št. 35005-8/02
Kamnik, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sofinanciranju programov na
področju kulture v Občini Kamnik

Na podlagi 8., 9. in 25. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) (v nadaljevanju: ZUJIK) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik
na 9. seji dne 17. 12. 2003 sprejel

Na podlagi 12. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS,
št. 11/01) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na
9. seji dne 17. 12. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o sofinanciranju programov na področju kulture
v Občini Kamnik

SKLEP
o gradbeni ceni stanovanj in stavbnega
zemljišča na območju Občine Kamnik
za leto 2004

1. člen
V pravilniku o sofinanciranju programov na področju
kulture v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/02) se 1. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Predmet pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Kamnik (v nadaljevanju: pravilnik) je
sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
(v nadaljevanju: programov oziroma projektov).«
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:

1. člen
Gradbena cena za 1 m2 neto tlorisne površine koristne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, znaša na
dan 31. 12. 2003 za območje Občine Kamnik 185.412,40 SIT.
2. člen
Stroški komunalnega urejanja na območju Občine Kamnik
znašajo na dan 31. 12. 2003:
- stroški za naprave individualne rabe za 1 m2 koristne
stanovanjske površine 11.081,34 SIT,
- stroški za naprave kolektivne rabe za 1 m2 koristne stanovanjske površine 11.719,50 SIT.
3. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od
gradbene cene, določene v 1. točki tega sklepa.
Stavbna zemljišča so razdeljena na območja tako, kot to
določa odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 7/00, 93/00 in 54/01).

»1.a člen
Posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
– javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev,
ki niso javni zavodi, pa jo Občina Kamnik sofinancira na primerljiv način kot javne zavode v skladu s 56., 57. in 58. členom
ZUJIK;
– kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, gledališka predstava, koncert, ipd.), ki jo
sofinancira Občina Kamnik;
– javni razpis je postopek, ki se uporabi takrat, ko je mogoče vnaprej določiti le kriterije za ocenjevanje in vrednotenje
predlogov programov oziroma projektov, sofinancirajo pa se
tisti programi oziroma projekti, ki so v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni višje in so v javnem interesu v skladu s
prioritetami lokalnega programa za kulturo;
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– javni poziv se uporabi takrat, ko je mogoče jasno vnaprej določiti umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge
kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati program oziroma
projekt, sofinancirajo pa se tisti programi oziroma projekti, ki
te kriterije in zahteve izpolnjujejo ter so v javnem interesu v
skladu s prioritetami lokalnega programa za kulturo, in sicer po
vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev.«
2. člen
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Programi oziroma projekti se sofinancirajo na podlagi
izvedenega postopka javnega razpisa oziroma javnega poziva
(v nadaljevanju: razpis oziroma poziv), brez pa samo izjemoma na podlagi sklepa župana, če se program oziroma projekt
sofinancira iz interventnih sredstev občinskega proračuna in
če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago
za odločitev o sofinanciranju. Pristojni organ občinske uprave
zbira predloge za sofinanciranje programov oziroma projektov
ter skrbi za organizacijo in izvedbo razpisa oziroma poziva.«
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razpis oziroma poziv se objavi v časopisu Kamniški občan in v Uradnem listu Republike Slovenije na podlagi sklepa,
ki ga izda župan Občine Kamnik praviloma za vsako proračunsko leto posebej.«
3. člen
V celotnem besedilu pravilnika se besedilo »kulturni programi« nadomesti z besedilom »programi oziroma projekti«,
besedilo »javni razpis« pa se nadomesti z besedilom »razpis
oziroma poziv«.
4. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za sofinanciranje lahko kandidirajo naslednji izvajalci
a) programov
– pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po
pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z
njihovega delovnega področja,
– pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v
javnem interesu,
– samostojni kulturni ustvarjalci
ter naslednji izvajalci
b) projektov
– društva,
– združenje društev v lastnem imenu in v imenu tistih
društev, ki ga za to pooblastijo,
– pravne osebe, ki niso javni zavodi in
– posamezniki,
ki delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin ter so njihovi programi in projekti v
javnem interesu občine Kamnik v skladu s prioritetami, določenimi v lokalnem programu za kulturo, ki je strateški dokument
razvojnega načrtovanja kulturne politike v Občini Kamnik.«
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidati morajo predložiti program, ki ustreza merilom
in pogojem iz razpisa oziroma poziva za tekoče proračunsko
leto oziroma prioritetam lokalnega programa za kulturo.«
5. člen
Tretji in četrti odstavek 4. člena se črtata.
6. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Besedilo objave razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za razpis za izbiro programov
oziroma projektov, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje oziroma so v javnem interesu v skladu s prioritetami lokalnega programa za kulturo,
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– kulturne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov
oziroma projektov,
– merila za izbor programov oziroma projektov,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– navedbo roka, določenega za porabo dodeljenih sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb Oddelka za družbene dejavnosti, pristojnih za kulturo in pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.«
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Besedilo objave poziva mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za poziv za zbiranje predlogov,
v katerem bodo financirani predlogi, ki izpolnjujejo kriterije in
zahteve,
– kulturne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov
oziroma projektov,
– umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije
ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati programi oziroma projekti
za sofinanciranje,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– navedbo roka, določenega za porabo dodeljenih sredstev,
– rok, v katerem morajo biti poslane vloge z jasno navedbo, da se bodo vloge obravnavale po času prispetja do
porabe sredstev,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb Oddelka za družbene dejavnosti, pristojnih za kulturo in pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.«
7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko zagotavlja v okviru vsakoletnega proračuna tudi sredstva za kritje neprogramskih stroškov, ki omogočajo
osnovne pogoje delovanja izvajalcev programov in projektov v
Občini Kamnik.«
8. člen
8. člen se črta. Prej 9. člen postane sedaj 8. člen. Ostali
členi se preštevilčijo.
9. člen
Osmi odstavek prej 10. sedaj 9. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Strokovna komisija obravnava programe in projekte
v skladu s prioritetami lokalnega programa za kulturo, merili
predmetnega pravilnika, posebnimi pogoji, kriteriji oziroma zahtevami, določenimi v besedilu razpisa oziroma poziva ter v
skladu s strokovno doktrino.«
10. člen
Prvi odstavek prej 14. sedaj 13. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Strokovna komisija bo pri dodeljevanju sredstev za
področje projektov, ki morajo biti vezani na Občino Kamnik in
predstavljati pomemben prispevek h kulturni ponudbi v Občini
Kamnik, upoštevala:
– kontinuiteto delovanja izvajalca,
– gostovanja in dosežke,
– vsebino in kakovost projekta ter
– poslovanje.«
3. točka prej 14. sedaj 13. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»3.) Projekt bo ovrednoten na podlagi naslednjih kvalitet:
– projekt je v javnem interesu Občine Kamnik v skladu s
prioritetami lokalnega programa za kulturo,
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– projekt obeta pomemben prispevek k obogatitvi kulturnega življenja kraja in občine,
– predlagatelj v prijavi projekta obeta izredno umetniško
kakovost,
– predlagatelj v prijavi obeta izvirnost in inovativnost
projekta,
– projekt obeta promocijski in razvojni učinek za kraj
oziroma občino,
– usmerjenost projekta k določenim ciljnim publikam, ki
so navadno manj oziroma sploh niso zajete v kulturni produkciji občine (npr. mladi, starejši občani, invalidi, odvisniki
vseh vrst …),
– predložen je podroben opis pripravljenega projekta in
načrt za njegovo izvedbo;
(dokazila: reference za uspešno izvedbo dosedanjih in
predlaganega projekta).«
4. točka prej 14. sedaj 13. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»4.) Poslovanje bo strokovna komisija ovrednotila na
osnovi:
– jasnega finančnega načrta izvedbe predlaganega projekta, iz katerega je razviden delež lastnih prihodkov v skupni
finančni konstrukciji,
– vsebinskega in finančnega poročila o projektih, ki so bili
sofinancirani s strani Občine Kamnik.«
11. člen
Prvi odstavek prej 15. sedaj 14. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Strokovna komisija bo pri dodeljevanju sredstev za programe, ki morajo biti vezani na Občino Kamnik in predstavljati
pomemben prispevek h kulturni ponudbi v občini, upoštevala:
– kontinuiteto delovanja izvajalca,
– gostovanja in dosežke,
– vsebino in kakovost programa ter
– poslovanje.«
Doda se nova 1. točka in s tem prejšnja 1. točka postane
2. točka, itd.
»1.) Kontinuirano delovanje se izkazuje z večletno prisotnostjo kulturnega subjekta v kamniški občini;
(dokazilo: število rednih članov v zadnjih letih).«
Prej 2. sedaj 3. točka prej 15. sedaj 14. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»3. Program bo ovrednoten na podlagi naslednjih meril:
– program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu
zaključena celota,
– program je v javnem interesu Občine Kamnik v skladu
s prioritetami lokalnega programa za kulturo,
– cilji in prioritete programa morajo biti relevantni, merljivi,
uresničljivi in časovno opredeljeni,
– program obeta pomemben prispevek k obogatitvi kulturnega življenja kraja in občine in se njegova vsebina praviloma
ne zagotavlja v javnih zavodih v Občini Kamnik,
– predlagatelj v prijavi programa obeta izredno umetniško
kakovost,
– predlagatelj v prijavi obeta izvirnost in inovativnost programa,
– program obeta promocijski in razvojni učinek za kraj
oziroma občino,
– program je namenjen tudi določenim ciljnim publikam,
ki so navadno manj oziroma sploh niso zajete v kulturni produkciji občine (npr. mladi, starejši občani, invalidi, odvisniki
vseh vrst …),
– obseg dejavnosti in višina sredstev se določi v skladu s cilji programa na podlagi osnov za izračun iz 27. člena
ZUJIK.«
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 660-4/2001
Kamnik, dne 26. novembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

KOBARID
149.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid
v letu 2004

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 35. člen statuta Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je župan Občine
Kobarid sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kobarid
v letu 2004
I
Do sprejetja proračuna Občine Kobarid za leto 2003 se
financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje po tem
sklepu, vendar najdlje do 31. 3. 2004.
II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2003.
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih
možnostih Občine Kobarid.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu 2003 že začete.
III
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2004.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40302-2/03
Kobarid, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

150.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 10. redni seji dne 4. 12. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
I
Na zemljiščih s parcelnimi številkami 2329/1, 2330/2,
2331/2, 2332/2, 2328, 2365/1 in 2346/2 vse k.o. Sedlo se
ukine javno dobro.
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II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 465-22/03
Kobarid, dne 4. decembra 2003.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KRANJ
151.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Mestni občini Kranj

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 8. člena odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 20/00)
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 kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Mestni občini Kranj
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in
namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzamejo ter občinske kolesarske poti
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Kranju in v naseljih Mestne občine
Kranj z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje
podkategorije:
– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG) v
mestu Kranju;
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v mestu Kranju in v naseljih Mestne
občine Kranj;
– na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v
mestu Kranju in v naseljih Mestne občine Kranj.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti
za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste v Mestni občini Kranj so:
– ceste med naselji v Mestni občini Kranj in ceste med
naselji v Mestni občini Kranj in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Kranju in naseljih z uvedenim uličnim
sistemom.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Mestni občini Kranj in
ceste med naselji v Mestni občini Kranj in naselji v Mestni občini
Kranj in naselji v sosednjih občinah so:
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Zap. št.
ceste /
odseka
001

Št. ceste /
odseka
LC 183010

Potek ceste

Št.
Začetek
ceste /
odseka

183011
183012
183013
183014

Stražišče - Pševo - Čepulje - Strmica - Bukovščica
C R2 412
Stražišče
C R2 412
Stražišče - Javornik
O 183011
Javornik - Bukovščica 3
O 183012
Stražišče - Nartnikova ulica
O 183011

LC 183020

Kranj - Besnica - Nemilje - Podblica

183021
183022
183023
183024
183025

Kranj - Sp.Besnica
Sp. Besnica - Zg. Besnica
Zg. Besnica-Njivica
Njivica-Nemilje
Nemilje-Podblica

LC 183030

Žabnica - Šutna - Bitnje - Stražišče

183031
183032

Žabnica-Sp.Bitnje
Sp.Bitnje-Stražišče

LC 183050

Konec ceste /
odseka

Kategorija
ceste
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Dolžina v
sosednji
občini v m

Skupna
dolžina
ceste v m

Dolžina
ceste v
občini v m

C R2 403
C 183440
C 685080
C R2 403
C R2/412

LC
LC
LC
LC
LC

8.046
0
0
8.046
0

15.585
1.259
4.372
9.826
128

7.539
1.259
4.372
1.780
128

C R2 412
C R2 412
O 183021
O 183022
O 183023
O 183024

C R3 635
C 188870
C 685490
C 348090
C 494110
C R3 635

LC
LC
LC
LC
LC
LC

0
0
0
0
0
0

14.932
4.494
2.231
3.055
1.698
3.454

14.932
4.494
2.231
3.055
1.698
3.454

C R1 210
C R1 210
O 183031

C 183010
C 183250
C 183010

LC
LC
LC

0
0
0

5.407
2.183
3.224

5.407
2.183
3.224

Goriče - Trstenik - Bašelj - Zg. Bela - Preddvor
C R2 410
Goriče-Trstenik
C R2 410
Trstenik-Preddvor
O 183051

C R1 210
C 183100
C R1 210

LC
LC
LC

5.266
0
5.266

9.092
1.816
7.976

4.547
1.816
2.710

005
LC 183060
005,1 183061

Trstenik - Čadovlje - Žablje - Sp. Bela
Trstenik-Sp. Bela

C 183050

C 326020

LC

954

3.256

2.302

006
LC 183080
006,1 183081

Kokrica - Brdo - Britof
Kokrica-Brdo-Britof

C R2 410

C R1 210

LC

0

3.595

3.595

007
LC 183090
007,1 183091

Polica (Kranj Z) - Kokrica
Polica(Kranj Z)-Kokrica

C R2 412

C R2 410

LC

0

978

978

008
LC 183100
008,1 183101

Tenetiše - Trstenik
Tenetiše-Trstenik

C R2 410

C 183050

LC

0

2.870

2.870

009
LC 183110
009,1 183111

Golnik - Letence
Golnik-Letence

C R2 410

C R2 410

LC

0

3.301

3.301

010
LC 183140
010,1 183141

Mlaka - Srakovlje
Mlaka-Srakovlje

C R2 410

C 326020

LC

0

1.103

1.103

011
LC 183180
011,1 183181

Kranj - Britof
Kranj-Britof

C 183400

C R1 210

LC

0

2.709

2.709

012

LC 183200

Breg - Žabnica

183201
183202

Breg-R1 211
R1 211-Žabnica

C 521040
C 251040
C R1 211

C R1 210
C R1 211
C R1 210

LC
LC
LC

0
0
0

4.511
1.613
2.898

4.511
1.613
2.898

013
LC 183230
013,1 183231

Mlaka - Tenetiše
Mlaka-Tenetiše

C R2 410

C R2 410

LC

0

2.356

2.356

014
LC 183240
014,1 183241

Agromehanika - Hrastje
Agromehanika-Hrastje

C G2 104

C 251010

LC

0

3.173

3.173

015
LC 183250
015,1 183251

Sp. Bitnje iz R1/210
Sp. Bitnje iz R1/210

C R1 210

C 183030

LC

0

319

319

016
LC 251010
016,1 251011

Tacen - Trboje - Kranj
Tacen-Trboje-Kranj

C R3 639

C R1 210

LC

13.967

16.197

2.230

017

LC 251040

Jeprca - Podreča - Labore

251041
251041
251042
251043

Jeprca-Podreča-Praše
Jeprca-Podreča-Praše
Praše-Breg
Breg-Labore

C R1 210
C R1 210
C R1 210
O 251041
O 251042

C R2 412
C 685650
C 685650
C 183200
C R2 412

LC
LC
LC
LC
LC

2.280
2.280
0
0
0

11.940
6.060
230
1.991
3.659

9.660
3.780
230
1.991
3.659

018
LC 326020
018,1 326021

Preddvor - Sr. Bela - Kokrica
Preddvor-S.Bela-Kokrica

C 183050

C 183080

LC

3480

5510

2030

019
LC 326060
019,1 326061

Sp. Bela - Hraše - Tatinec
Sp.Bela-Hraše-Tatinec

C 326020

C 326020

LC

1460

2423

963

020
LC 326070
020,1 326071

Hraše - Čadovlje
Hraše-Čadovlje

C 326060

C 183060

LC

1041

2068

1027

001,1
001,2
001,3
001,4

002
002,1
002,2
002,3
002,4
002,5
003
003,1
003,2
004
004,1
004,2

012,1
012,2

017,1
017,1
017,2
017,3

183051
183052
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021
LC 348090
021,1 348091

Češnjiški most - Rovte - Njivice
Češnjiški most-Njivice

C R3 636

C 183020

LC

3870

4880

1010

022
LC 390130
022,1 390131

Šenčur - Britof
Šenčur-Britof

C 390140

C R1 210

LC

1295

2646

1351

023
LC 390160
023,1 390161

Visoko - Suha - Predoslje
Visoko-Suha-Predoslje

C R1 210

C 183080

LC

1089

3110

20

024
LC 401070
024,1 401071

Groharjevo naselje - Uršulinski grad - Žabnica
Groharjevo nas.-Žabnica
C 401050

C R1 210

LC

3235

3954

719

025
LC 402380
025,1 402381

Trata-Meja
Trata-Meja

O 902381

C R1 211

LC

2072

3563

1491

026
LC 428090
026,1 428091

Senično - Novake
Senično - Novake

C R2 410

C 183110

LC

1599

1657

58

027
LC 494110
027,1 494111

Selca - Topole - Nemilje
Selca-Topole-Nemilje

C R2 403

C 183020

LC

5427

7011

1584

5. člen
Lokalne ceste v mestu Kranju in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo glavne mestne
ceste (s skrajšano oznako LG) so:
Zap. št.
ceste /
odseka

Začetek
ceste /
odseka

Konec ceste /
odseka

Oldhamska cesta - Cesta Staneta Žagarja
Oldhamska - C.S.Žagarja

C R2 410

C R1 210

LG

0

2.187

2.187

002
LG 183410
052,1 183411

Bleiweisova cesta
Bleiweisova cesta

C R2 410

C 183420

LG

0

617

617

003
LG 183420
053,1 183421

Koroška cesta - Ljubljanska cesta
Koroška c-Ljubljanska c

C R2 410

C R2 412

LG

0

1.610

1.610

004
LG 183500
054,1 183501

Cesta Staneta Žagarja (Kokrški most - Bleiweisova cesta)
C.S.Žagarja(Kok.m.-Bleiweisova c.)
C 183400

C 183410

LG

0

581

581

005
LG 183590
055,1 183591

Savska cesta
Savska cesta

C 183430

LG

0

1.133

1.133

001
051,1

Št. ceste /
odseka
LG 183400
183401

Potek ceste

C 183420

Kategorija
ceste

Dolžina v
sosednji
občini v m

Skupna
dolžina
ceste v m

Dolžina
ceste v
občini v m

6. člen
Lokalne ceste v mestu Kranju in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo zbirne mestne
in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) so:
Zap. št.
ceste /
odseka

Št. ceste /
odseka

Potek ceste

Začetek
ceste /
odseka

Konec ceste /
odseka

Kategorija
ceste

Dolžina v
sosednji
občini v m

Skupna
dolžina
ceste v m

Dolžina
ceste v
občini v m

001
LZ 183840
101,1 183841

Maistrov trg-Prešernova ul.-Glavni trg-Poštna ul.
Maistrov trg-Poštna ul.
C 183660

C 183430

LZ

0

479

479

002
LZ 183660
102,1 183661

Gregorčičeva ulica
Gregorčičeva ulica

C 183420

C 183500

LZ

0

634

634

003
LZ 183850
103,1 183851

Zoisova ulica (preko Oldhamske ulica )
Zoisova

C 183500

C 186370

LZ

0

726

726

004
LZ 183510
104,1 183511

Cesta Kokrškega odreda - Cesta na Rupo
C.Kokrškega o-C.na Rupo

C 183400

C 183080

LZ

0

2.262

2.262

005
LZ 183520
105,1 183521

Partizanska cesta (Kokrški most - Rupa)
Partizanska(K.m.-Rupa)

C 183400

C 183510

LZ

0

1.356

1.356

006
LZ 183860
106,1 183861

Ulica XXXI. divizije
Ulica XXXI. divizije

C R2 410

C 183510

LZ

0

463

463

007
LZ 183530
107,1 183531

Kurirska pot
Kurirska pot

C 183180

C 183520

LZ

0

657

657

008
LZ 183550
108,1 183551

Jelenčeva ulica - Krašnova ulica
Jelenčeva-Krašnova

C 183400

C 183530

LZ

0

612

612

009
LZ 183560
109,1 183561

Šuceva ulica I
Šuceva ulica I

C R1 210

C 183180

LZ

0

895

895
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LZ 183570

Ulica Mirka Vadnova

183571
183572

Ulica Mirka Vadnova 1
Ulica Mirka Vadnova 2
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C 183400
C 183400
C 183560

Z HŠ 22
C 183560
Z HŠ 22

LZ
LZ
LZ

0
0
0

618
436
182

618
436
182

011
LZ 183580
111,1 183581

Cesta Jake Platiše - Cesta Talcev - Planina
C.J.Platiše-Planina
C 183400

C 183430

LZ

0

1.361

1.361

012
LZ 183600
112,1 183601

Cesta Talcev IV
Cesta Talcev IV

C 183430

LZ

0

544

544

013
LZ 183610
113,1 183611

Vzhodna vpadnica - od Likozarjeve na cesto Jaka Platiše
Vz.vpad-Likoz-J.Platiše
C 183580

C 183430

LZ

0

623

623

014
LZ 183430
114,1 183431

Likozarjeva cesta - Cesta 1. maja
Likozarjeva-C. 1.maja

C 183400

C R1 210

LZ

0

2.167

2.167

015
LZ 183690
115,1 183691

Savska cesta (mimo Zvezde in Planike)
Savska

C 183590

C 183710

LZ

0

892

892

016
LZ 183700
116,1 183701

Čirče - Grmičeva (od Smledniške do Savske cesta)
Čirče-Grmičeva
C 251010

C 183690

LZ

0

1.235

1.235

017
LZ 183710
117,1 183711

Savska loka - Drulovka
Savska loka-Drulovka

C R2 412

C 251040

LZ

0

2.941

2.941

018
LZ 183730
118,1 183731

Ljubljanska cesta - Orehek
Ljubljanska c. -Orehek

C R1 211

C 251040

LZ

0

696

696

019
LZ 183450
119,1 183451

Delavska cesta – Gorenjesavska cesta
Delavska c.-Gorenjesavska c.

C 183020

C 183010

LZ

0

1.433

1.433

020
LZ 183760
120,1 183761

Tominčeva ulica - Ješetova ulica
Tominčeva-Ješetova

C 183450

C 183010

LZ

0

895

895

021
LZ 183440
121,1 183441

Škofjeloška cesta I
Škofjeloška cesta I

C 183010

C R1 210

LZ

0

948

948

022
LZ 183780
122,1 183781

Zg. Bitnje - Škofjeloška cesta
Zg.Bitnje-Škofjeloška c

C 183030

C 183440

LZ

0

556

556

023
LZ 183790
123,1 183791

Sp. Besnica I
Sp. Besnica I

C 183020

C 183020

LZ

0

571

571

110,1
110,2

C 183580

7. člen
Lokalne ceste v mestu Kranju in v naseljih Mestne občine Kranj, razvrščene v podkategorijo mestne in krajevne
ceste (s skrajšano oznako LK) so:
Zap. št.
ceste /
odseka

Št. ceste /
odseka

Potek ceste

Začetek
ceste /
odseka

Konec ceste /
odseka

Kategorija
ceste

Dolžina v
sosednji
občini v m

Skupna
dolžina
ceste v m

Dolžina
ceste v
občini v m

001
LK 186220
501,1 186221
501,2 186222
501,3 186223
501,4 186224

Sejmišče - Vodopivčeva
Sejmišče-Vodopivčeva 1
Sejmišče-Vodopivčeva 2
Sejmišče-Vodopivčeva 3
Sejmišče-Vodopivčeva 4

C 183590
C 186210
O 186221
O 186223

C 183590
O 186221
O 186222
O 186222

LK
LK
LK
LK

0
0
0
0

249
105
53
42

249
105
53
42

002
LK 186210
502,1 186211

Vodopivčeva
Vodopivčeva

C 183420

Z HŠ 3

LK

0

195

195

003
LK 186150
503,1 186151
503,2 186152

Glavni trg -Cankarjeva - Trubarjev trg (Pungart)
Gl. trg -Trubarjev t.
O 183841
P. Cankarjeva-Tomšičeva
O 186151

Z pungat
C 186140

LK
LK

0
0

313
73

313
73

004
LK 186200
504,1 186201
504,2 186202

Tavčarjeva (preko Poštne) na Cankarjevo
Tavčarjeva-Poštna-Cank1
Tavčarjeva-Poštna-Cank2

C 183840
C 183840

C 183840
C 186150

LK
LK

0
0

178
246

178
246

005
LK 186140
505,1 186141

Tomšičeva (na Cankarjevo)
Tomšičeva (na Cankarj.)

C 186130

C 186150

LK

0

387

387

006
LK 186170
506,1 186171

Pot na Kolodvor
Pot na Kolodvor

C 186140

Z stopni

LK

0

37

37

007
LK 186180
507,1 186181

Škrlovc
Škrlovc

C 186140

Z Škrlov

LK

0

32

32

008
LK 186190
508,1 186191

Jenkova ulica
Jenkova ulica

C 183840

C 186140

LK

0

83

83

009
LK 186130
509,1 186131

Reginčeva ulica
Reginčeva ulica

C 183840

Z HŠ 13

LK

0

125

125
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010
LK 186020
510,1 186021

Huje
Huje

C 183430

C 186660

LK

0

500

500

011
LK 186010
511,1 186011

Na skalici - Kokrški breg (čez most Huje)
Na skalici-Kokrški breg

C 183660

C 186020

LK

0

472

472

012
LK 186660
512,1 186661

Cesta Talcev I
Cesta Talcev I

C 188840

C 186020

LK

0

409

409

013
LK 188840
513,1 188841
513,2 188842

Cesta na Klanec III
Cesta na Klanec III/1
Cesta na Klanec III/2

C 186010
C 183430

C 183430
C 186610

LK
LK

0
0

414
386

414
386

014
LK 188900
514,1 188901

Ulica Draga Brezarja
Ulica Draga Brezarja

C 188840

C 188840

LK

0

252

252

015
LK 188860
515,1 188861

Povezava iz Oprešnikove do Cesta na Klanec
Oprešnikova do C.na Kla
C 186650

C 188840

LK

0

145

145

016
LK 188890
516,1 188891

Ulica Vide Šinkovčeve do povezave
Ul.Vide Šinkovčeve

C 183430

C 188860

LK

0

181

181

017
LK 186650
517,1 186651
517,2 186652

Oprešnikova ulica III
Oprešnikova ulica III/1
Oprešnikova ulica III/2

C 186030
C 183430

C 183430
C 186610

LK
LK

0
0

249
306

249
306

018
LK 186090
518,1 186091
518,2 186092

Reševa ul. (preko Likozarjeve do Oprešnikove)
Reševa ul. 1
C 186060
Reševa ul. 2
O 186091

C 183430
C 186650

LK
LK

0
0

196
185

196
185

019
LK 186060
519,1 186061

Gradbinka-Tomažičeva ulica (preko Likozarjeve ul.)
Gradbinka-Tomažičeva
C 186030

Z HŠ 10

LK

0

375

375

020
LK 186080
520,1 186081

Luznarjeva ul. (preko Likozarjeve do Ručigajeve)
Luznarjeva ul.
C 186060

C 186610

LK

0

466

466

021
LK 186070
521,1 186071

Štirnova ulica
Štirnova ulica

C 186060

C 183430

LK

0

214

214

022
LK 186030
522,1 186031
522,2 186032
522,3 186033
522,4 186034

Žanova ulica
Žanova ulica 1
Žanova ulica 2
Žanova-Kajuhova
Žanova-Cesta na Klanec

C 183400
C 186030
C 186030
O 186031

C 188840
Z HŠ 3 a
C 186040
O 188841

LK
LK
LK
LK

0
0
0
0

409
60
64
60

409
60
64
60

023
LK 186040
523,1 186041

Kajuhova ulica
Kajuhova ulica

C 183400

Z HŠ 31

LK

0

375

375

024
LK 186610
524,1 186611

Ručigajeva cesta
Ručigajeva cesta

C 183400

C 183610

LK

0

480

480

025
LK 188820
525,1 188821

Ulica Janka Puclja - pri Boltezu
Ul.J.Puclja-pri Boltezu

C 183400

C 188820

LK

0

256

256

026
LK 183620
526,1 183621

Primskovo - trgovski centri
Primskovo-trgovski c.

C 183401

C 183560

LK

0

307

307

027
LK 183630
527,1 183631

Primskovo komunalna cona
Primskovo kom. cona

C 183400

Z HŠ 23

LK

0

578

578

028
LK 187730
528,1 187731

Tekstilna ulica
Tekstilna ulica

C 183180

C 183550

LK

0

243

243

029
LK 187740
529,1 187741

Kovačičeva ulica
Kovačičeva ulica

C 183180

C 183550

LK

0

241

241

030
LK 187750
530,1 187751

Zadružna ulica I
Zadružna ulica I

C 183180

C 183550

LK

0

256

256

031
LK 187770
531,1 187771

Ulica Milene Korbarjeve (krožna)
Ul.M.Korbarjeve(krožna)

C 183550

C 183550

LK

0

426

426

032
LK 186110
532,1 186111

Stara cesta
Stara cesta

C 183420

C 183420

LK

0

867

867

033
LK 186690
533,1 186691
533,2 186692

Savski log - Zimsko kopališče
Savski log-Zimsko kop.1
Savski log-Zimsko kop.2

C R2 412
O 186691

Z HŠ 25a
C R2 412

LK
LK

0
0

304
106

304
106

034
LK 186120
534,1 186121

Cesta Ivana Slavca
Cesta Ivana Slavca

C 183420

C 186110

LK

0

140

140

035
LK 186230
535,1 186231

Slovenski trg (mimo Globusa in Delavskega doma)
Slovenski trg
C 183420

C 183660

LK

0

116

116

036
LK 186240
536,1 186241

Slovenski trg (mimo MOK)
Slov. trg (mimo MOK)

C 183420

C 183660

LK

0

159

159

037
LK 186250
537,1 186251

Stritarjeva ulica
Stritarjeva ulica

C 183410

C 183660

LK

0

198

198
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038
LK 186260
538,1 186261
538,2 186262

Mladinska ulica
Mladinska ulica
Mladinska - Stritarjeva

O 183501
O 186261

C 186250
C 186250

LK
LK

0
0

241
58

241
58

039
LK 186280
539,1 186281

Partizanska cesta
Partizanska cesta

C 183400

Z HŠ 18

LK

0

601

601

040
LK 186290
540,1 186291
540,2 186292

Cesta Kokrš. odreda (preko S.Žagarja do Vodo.stolpa)
C.Kokrš.odreda 1
C 183400
C.Kokrš.odreda 2
C 183500

C 183500
C 186280

LK
LK

0
0

154
104

154
104

041
LK 186300
541,1 186301

Rotarjeva - krožna
Rotarjeva-krožna

C 186280

C 186280

LK

0

324

324

042
LK 186310
542,1 186311

Jurčičeva ulica
Jurčičeva ulica

C 186280

C 186300

LK

0

91

91

043
LK 186320
543,1 186321

Rotarjeva – ob Prešernovem gaju (makadam)
Rotarjeva-ob Preš. Gaju
C 183660

C 186280

LK

0

121

121

044
LK 186330
544,1 186331

Komenskega ulica
Komenskega ulica

C 183660

C 186280

LK

0

135

135

045
LK 186340
545,1 186341
546,2 186342

Kebetova ulica
Kebetova ulica
Kebetova-preko 183400

O 183851
O 186341

C 186290
Z HŠ 35

LK
LK

0
0

180
349

180
349

046
LK 186490
546,1 186491

Begunjska ulica I
Begunjska ulica I

C 183510

C 183860

LK

0

284

284

047
LK 186530
547,1 186531

povezava Partizanska - Kokrški odred
Partizanska-Kokrški odr

C 183510

C 183520

LK

0

175

175

048
LK 186410
548,1 186411

Vidmarjeva ulica
Vidmarjeva ulica

C 183510

Z HŠ 14

LK

0

141

141

049
LK 186420
549,1 186421

Mandeljčeva pot
Mandeljčeva pot

C 186410

C 186430

LK

0

196

196

050
LK 186430
550,1 186431

Cesta Kokrškega odreda - do stadiona, bazena
C.Kokrškega odreda
C 183510

Z POB

LK

0

245

245

051
LK 186440
551,1 186441
551,2 186442

Mlakarjeva ulica
Mlakarjeva ulica 1
Mlakarjeva ulica 2

C 183510
O 186441

C 186450
Z HŠ 16

LK
LK

0
0

283
59

283
59

052
LK 186450
552,1 186451

Kopališka ulica
Kopališka ulica

C 183510

C 183520

LK

0

278

278

053
LK 186460
553,1 186461

Mrakova ulica
Mrakova ulica

C 186440

C 186470

LK

0

86

86

054
LK 186470
554,1 186471

Ulica Mladinskih brigad
Ulica Mladinskih brigad

C 183510

C 183520

LK

0

189

189

055
LK 186480
555,1 186481

Mencingerjeva ulica
Mencingerjeva ulica

C 186470

Z HŠ 3

LK

0

66

66

056
LK 187930
556,1 187931

Kalinškova ulica III
Kalinškova ulica III

C 183180

C 183180

LK

0

343

343

057
LK 186360
557,1 186361

Šorlijeva ulica (vzhodni in zahodni krak)
Šorlijeva ulica

C 183850

C 186360

LK

0

370

370

058
LK 186370
558,1 186371
558,2 186372

Bertoncljeva (vzhodni in zahodni krožni krak)
Bertoncljeva 1
C 183850
Bertoncljeva 2
C 183850

O 186371
O 186372

LK
LK

0
0

498
406

498
406

059
LK 186380
559,1 186381

Valjavčeva ulica
Valjavčeva ulica

C 183850

C 183850

LK

0

433

433

060
LK 186390
560,1 186391

Dražgoška ulica
Dražgoška ulica

C 183400

C 186400

LK

0

184

184

061
LK 186400
561,1 186401
561,2 186402

Nazorjeva ulica I
Nazorjeva ulica I/1
Nazorjeva ulica I/2

O 183411
O 186401

C 183850
Z Lj uni

LK
LK

0
0

201
142

201
142

062
LK 186050
562,1 186051

Stošičeva - preko avtobusne postaje
Stošičeva-preko bus pos

C 183410

C 183420

LK

0

192

192

063
LK 186270
563,1 186271

Ulica Franca Rozmana Staneta
Ul. F. Rozmana Staneta

C 186520

C 186100

LK

0

254

254

064
LK 186100
564,1 186101

Gosposvetska ulica I
Gosposvetska ulica

C R2 410

C 186050

LK

0

416

416

065
LK 186500
565,1 186501

Gradnikova ulica
Gradnikova ulica

C 186270

C 186270

LK

0

185

185
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066
LK 186510
566,1 186511

Ulica 1. avgusta
Ulica 1. avgusta

C 186520

Z HŠ 11

LK

0

141

141

067
LK 186520
567,1 186521

Levstikova ulica
Levstikova ulica

C 186100

C R2 410

LK

0

274

274

068
LK 186550
568,1 186551
568,2 186552

Kidričeva ulica II
Kidričeva ulica II/1
Kidričeva ulica II/2

C R2 410
O 186551

Z HŠ 18
Z HŠ 38

LK
LK

0
0

92
110

92
110

069
LK 186620
569,1 186621

Šolski center Iskra
Šolski center Iskra

C R2 410

C 688010

LK

0

414

414

070
LK 186540
570,1 186541
570,2 186542
570,3 186543
570,4 186544
570,5 186545
570,6 186546
570,7 186547

Kidričeva ulica I
Kidričeva ulica I/1
Kidričeva ulica I/2
Kidričeva ulica I/3
Kidričeva ulica I/4
Kidričeva ulica I/5
Kidričeva ulica I/6
Kidričeva ulica I/7

C R2 410
O 186541
O 186542
O 186542
O 186541
O 186545
O 186543

C R2 410
C 186620
O 186541
C 186620
O 186543
O 186541
O 186545

LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK

0
0
0
0
0
0
0

176
126
148
60
202
44
44

176
126
148
60
202
44
44

071
LK 186630
571,1 186631

Krožna ulica
Krožna ulica

C R2 410

C 186630

LK

0

311

311

072
LK 186640
572,1 186641
572,2 186642

Zlato polje - Struževo
Zlato polje-Struževo 2
Zlato polje-Struževo 1

C R2 412
C 186640

C 187170
C R2 412

LK
LK

0
0

694
167

694
167

073
LK 187170
573,1 187171

Struževo - krožna
Struževo-krožna

C R2 412

C 187170

LK

0

1908

1908

074
LK 186580
574,1 186581

Župančičeva ulica
Župančičeva ulica

C 183430

C 183600

LK

0

324

324

075
LK 188800
575,1 188801

Ulica Gorenjskega odreda
Ul. Gorenjskega odreda

C 186580

C 686550

LK

0

446

446

076
LK 188740
576,1 188741

Gubčeva ulica - krožna
Gubčeva ulica-krožna

C 183430

C 188740

LK

0

447

447

077
LK 188790
577,1 188791

Vrečkova ulica I
Vrečkova ulica I

C 183430

C 686510

LK

0

211

211

078
LK 188630
578,1 188631

Planina - poslovna stavba Iskra
Planina-Iskra

C 183580

Z HŠ 5

LK

0

195

195

079
LK 188650
579,1 188651

Planina ob toplarni
Planina ob toplarni

C 183580

Z HŠ 26

LK

0

154

154

080
LK 188810
580,1 188811

Ulica Nikole Tesle
Ulica Nikole Tesle

C 188800

Z Topl

LK

0

591

591

081
LK 188670
581,1 188671
581,2 188672
581,3 188673
581,4 188674
581,5 188675

Ulica Tončka Dežmana I
Ulica T. Dežmana I/1
Ulica T. Dežmana I/2
Ulica T. Dežmana I/3
Ulica T. Dežmana I/4
Ulica T. Dežmana I/5

C 188810
O 188671
O 188672
O 188673
O 188672

C 183600
Z HŠ 1
O 188671
O 188672
Z PARK.

LK
LK
LK
LK
LK

0
0
0
0
0

210
97
122
71
59

210
97
122
71
59

082
LK 188700
582,1 188701
582,2 188702
582,3 188703

Ulica Janeza Puharja - krožna
Ul.J.Puharja-krožna-b 3
Ul.J.Puharja-krožna-b 4
Ul.J.Puharja-krožna-b 5

C 183600
O 188701
O 188701

C 183600
O 188701
O 188701

LK
LK
LK

0
0
0

308
77
77

308
77
77

083
LK 188720
583,1 188721

Gogalova ulica I
Gogalova ulica I

C 183600

Z HŠ 10

LK

0

162

162

084
LK 188140
584,1 188141
584,2 188142
584,3 188143

Smledniška cesta (stara)
Smledniška c. (stara) 1
Smledniška c. (stara) 2
Smledniška c. (stara) 3

C 251010
O 188141
O 188141

Z HŠ 8
C 183700
C 188620

LK
LK
LK

0
0
0

458
70
138

458
70
138

085
LK 188620
585,1 188621

Smledniška cesta - stara za Čirče
Smledniška-st. za Čirče

C 183590

C R1 210

LK

0

333

333

086
LK 188050
586,1 188051

Retljeva ulica I
Retljeva ulica I

C 183700

C 188030

LK

0

199

199

087
LK 188030
587,1 188031

Gregoričeva ulica I
Gregoričeva ulica I

C 251010

C 188050

LK

0

241

241

088
LK 187990
588,1 187991

Pot v gozdičku - Čirče
Pot v gozdičku-Čirče

C 251010

Z bal KS

LK

0

248

248

089
LK 187970
589,1 187971

Smledniška cesta - naselje Iskra I
Smledniška-nas. Iskra I

C 251010

C 251010

LK

0

288

288
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090
LK 187160
590,1 187161

Drulovka - mala Dela - krožna
Drulovka-mala Dela-krož

C 251040

C 183710

LK

0

961

961

091
LK 188450
591,1 188451

Zasavska cesta - Orehek mimo osnovne šole
Zasavska cesta -Orehek
C 251040

Z HŠ 53c

LK

0

417

417

092
LK 188500
592,1 188501
592,2 188502

Kutinova ulica II
Kutinova ulica II/1
Kutinova ulica II/2

C 251040
C 188501

C 183730
C 183730

LK
LK

0
0

426
69

426
69

093
LK 188530
593,1 188531

Zasavska cesta - stara - (Orehek)
Zasavska-stara-(Orehek)

C 251040

C 183730

LK

0

386

386

094
LK 188540
594,1 188541
594,2 188542

Drolčevo naselje - proti R1/210
Drolčevo nas.- R1/210
Drolčevo nas.-LC 251040

C 183730
O 188541

Z pešpot
Z HŠ 4

LK
LK

0
0

196
65

196
65

095
LK 188550
595,1 188551
595,2 188552
595,3 188553
595,4 188554
595,5 188555

Drolčevo naselje - proti R1/211
Drolčevo nas.- R1/211 1
Drolčevo nas.- R1/211 2
Drolčevo nas.- R1/211 3
Drolčevo nas.- R1/211 4
Drolčevo nas.- R1/211 5

C 188540
O 188551
O 188551
O 188551
O 188551

Z HŠ 34a
Z HŠ 18
Z HŠ 23
Z HŠ 27
Z HŠ 53

LK
LK
LK
LK
LK

0
0
0
0
0

188
73
55
46
29

188
73
55
46
29

096
LK 186680
596,1 186681

Povezava Remont Labore
Povezava Remont Labore

C R2 412

C 251040

LK

0

126

126

097
LK 186600
597,1 186601

Kolodvorska cesta - Carinsko skladišèe
Kolodvorska-Carinsko s.

C 186590

Z Rampa

LK

0

66

66

098
LK 186590
598,1 186591

Kolodvorska cesta
Kolodvorska cesta

C R2 412

Z žel.p.

LK

0

247

247

099
LK 186840
599,1 186841

Šiškovo naselje
Šiškovo naselje

C 186810

Z HŠ 14

LK

0

191

191

100
LK 186790
600,1 186791
600,2 186792
600,3 186793

Kocjanova ulica
Kocjanova ulica
Kocjanova ul.-povezava
Kocjanova-Bičkova

C 183450
C 186790
C 186790

C 183450
C 186790
C 186780

LK
LK
LK

0
0
0

331
107
105

331
107
105

101
LK 186810
601,1 186811
601,2 186812
601,3 186813

Strmov
Strmov 1
Strmov 2
Strmov 3

C 183450
C 186810
C 186810

C 186830
Z HŠ 12
C 183560

LK
LK
LK

0
0
0

239
89
41

239
89
41

102
LK 188880
602,1 188881

Pot na jošta - Jernejeva ulica
PotnaJošta-Jernejeva

C 183451

C 183760

LK

0

452

452

103
LK 186830
603,1 186831

Detelova ulica
Detelova ulica

C 186350

C 183560

LK

0

286

286

104
LK 186850
604,1 186851
604,2 186852

Trojarjeva ulica II
Trojarjeva ulica II/1
Trojarjeva ulica II/2

C 183450
C 183560

C 183560
C 186862

LK
LK

0
0

166
105

166
105

105
LK 186860
605,1 186861
605,2 186862

Šempeterska ulica
Šempeterska ulica 1
Šempeterska ulica 2

C 183450
C 183560

C 183560
C 186350

LK
LK

0
0

194
212

194
212

106
LK 186350
606,1 186351

Pot na Jošta I
Pot na Jošta I

C 183560

C 186950

LK

0

629

629

107
LK 186870
607,1 186871

Cicibanova ulica
Cicibanova ulica

C 186350

Z HŠ 7

LK

0

159

159

108
LK 186900
608,1 186901

Pod Gradom
Pod Gradom

C 186350

Z HŠ 8

LK

0

161

161

109
LK 186950
609,1 186951
609,2 186952
609,3 186953
609,4 186954

Ješetova ulica
Ješetova ulica 1
Ješetova ulica 2
Ješetova ulica 3
Ješetova ulica 4

C 183760
C 186950
C 186950
C 186950

C 186350
Z HŠ 89
Z HŠ 77
Z HŠ 59

LK
LK
LK
LK

0
0
0
0

177
134
152
94

177
134
152
94

110
LK 186940
610,1 186941

Prečna ulica
Prečna ulica

C 183760

Z HŠ 24

LK

0

172

172

111
LK 186930
611,1 186931

Laze - industrijska cona
Laze-industrijska cona

C 183010

Z HŠ 11

LK

0

453

453

112
LK 186700
612,1 186701

Baragov trg
Baragov trg

C 183010

C 183450

LK

0

234

234

113
LK 186710
613,1 186711

Medetova ulica
Medetova ulica

C 183010

Z HŠ 13

LK

0

167

167
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114
LK 186720
614,1 186721

Krajevna pot
Krajevna pot

C 183010

C 183450

LK

0

247

247

115
LK 186730
615,1 186731

Finžgarjeva ulica
Finžgarjeva ulica

C 183450

O 186741

LK

0

213

213

116
LK 186740
616,1 186741
616,2 186742
616,3 186743

Stražiška ulica
Stražiška ulica
Stražiška - HŠ. 27
Stražiška - HŠ. 17

C 183450
C 186740
C 186740

Z HŠ 30
C 186730
C 186730

LK
LK
LK

0
0
0

303
97
102

303
97
102

117
LK 186760
617,1 186761

Šolska ulica
Šolska ulica

C 186740

Z HŠ 1

LK

0

137

137

118
LK 186770
618,1 186771

Povezava - Finžgarjeva ulica - Bičkova ulica
Finžgarjeva-Bičkova
C 186730

C 186780

LK

0

111

111

119
LK 186780
619,1 186781

Bičkova ulica
Bičkova ulica

C 183450

Z HŠ 18

LK

0

167

167

120
LK 187070
620,1 187071

Pante
Pante

C 186560

C 187080

LK

0

218

218

121
LK 187080
621,1 187081

Gasilska ulica
Gasilska ulica

C 183010

C 183450

LK

0

343

343

122
LK 187090
622,1 187091

Matajčeva ulica
Matajčeva ulica

C 187080

C 186560

LK

0

154

154

123
LK 186560
623,1 186561

Jernejeva ulica
Jernejeva ulica

C 183010

C 183760

LK

0

426

426

124
LK 186970
624,1 186971

Rožna ulica
Rožna ulica

C 183760

C 186980

LK

0

182

182

125
LK 186980
625,1 186981

Benedikova ulica
Benedikova ulica

C 183760

C 186560

LK

0

224

224

126
LK 186990
626,1 186991

Skokova ulica
Skokova ulica

C 186560

C 186980

LK

0

125

125

127
LK 187020
627,1 187021

Sitarska pot
Sitarska pot

C 186980

C 186560

LK

0

248

248

128
LK 186570
628,1 186571
628,2 186572
628,3 186573

Pševska cesta
Pševska cesta 1
Pševska cesta 2
Pševska cesta 3

C 183010
C 186570
C 186570

C 186560
C 183010
Z HŠ 38

LK
LK
LK

0
0
0

464
106
117

464
106
117

129
LK 187010
629,1 187011
629,2 187012

Zlatnarjeva ulica
Zlatnarjeva ulica 1
Zlatnarjeva ulica 2

C 186570
C 187010

C 187020
Z HŠ 11

LK
LK

0
0

120
124

120
124

130
LK 187040
630,1 187041
630,2 187042

Bavdkova ulica
Bavdkova ulica 1
Bavdkova ulica 2

C 183010
C 187040

C 186570
C 183010

LK
LK

0
0

209
302

209
302

131
LK 187140
631,1 187141
631,2 187142

Križnarjeva pot
Križnarjeva pot 1
Križnarjeva pot 2

C 183010
C 187140

C R1 210
C 187120

LK
LK

0
0

864
102

864
102

132
LK 187120
632,1 187121
632,2 187122
632,3 187123

Hafnerjeva pot
Hafnerjeva pot 1
Hafnerjeva pot 2
Hafnerjeva pot 3

C 183010
C 183010
C 187120

C 183440
C 187120
C 187140

LK
LK
LK

0
0
0

1143
147
80

1143
147
80

133
LK 187110
633,1 187111
633,2 187112
633,3 187113
633,4 187114
633,5 187115

Seljakovo naselje (krožne poti)
Seljakovo naselje 1
Seljakovo naselje 2
Seljakovo naselje 3
Seljakovo naselje 4
Seljakovo naselje 5

C 183440
O 187111
O 187111
O 187111
O 187111

Z HŠ 48
Z HŠ 48
O 187112
Z HŠ 1
O 187114

LK
LK
LK
LK
LK

0
0
0
0
0

293
245
135
107
132

293
245
135
107
132

134
LK 187200
634,1 187201

Pot v Bitnje - Bantale I
Pot v Bitnje-Bantale

C 183440

C 183780

LK

0

718

718

135
LK 187280
635,1 187281
635,2 187282
635,3 187283
635,4 187284
635,5 187285
635,6 187286
635,7 187287

Betonova
Betonova 1
Betonova 2
Betonova 3
Betonova 4
Betonova 5
Betonova 6
Betonova 7

C R2 410
O 187281
O 187281
O 187281
O 187283
O 187281
O 187286

C R2 410
Z HŠ 32
C R2 410
O 187283
O 187281
Z HŠ 42
Z HŠ 27

LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK

0
0
0
0
0
0
0

390
35
73
147
154
156
65

390
35
73
147
154
156
65
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136
LK 187300
636,1 187301
636,2 187302
636,3 187303
636,4 187304
636,5 187305
636,6 187306
636,7 187307
636,8 187308

Kuratova ulica
Kuratova ulica 1
Kuratova ulica 2
Kuratova ulica 3
Kuratova ulica 4
Kuratova ulica 5
Kuratova ulica 6
Kuratova ulica 7
Kuratova ulica 8

C 183510
O 187301
O 187301
O 187301
O 187301
O 187301
C 183510
O 187301

Z HŠ 56
Z HŠ 41
Z HŠ 36
Z HŠ 39
Z HŠ 14
Z HŠ 14
O 187304
Z HŠ 3

LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK

0
0
0
0
0
0
0
0

256
49
73
118
84
45
79
50

256
49
73
118
84
45
79
50

137
LK 187310
637,1 187311
637,2 187312

Galetova ulica
Galetova ulica 1
Galetova ulica 2

C 187320
C 187510

C 187510
Z HŠ 2

LK
LK

0
0

271
118

271
118

138
LK 187320
638,1 187321

Grosova ulica
Grosova ulica

C 183080

C 187310

LK

0

415

415

139
LK 187180
639,1 187181

Cesta na Brdo - mimo Laknerja
C.na Brdo-mimo Laknerja

C R2 410

C 183080

LK

0

366

366

140
LK 186670
640,1 186671

Pokopališka cesta
Pokopališka cesta

C R2 410

C 183080

LK

0

776

776

141
LK 187400
641,1 187401

Partizanska pot (Čukova jama)
Partizanska(Čukova j.)

C 187410

Z HŠ 17

LK

0

602

602

142
LK 187410
642,1 187411

Cesta na Belo (stara)
Cesta na Belo (stara)

C 183080

C 326020

LK

0

224

224

143
LK 187480
643,1 187481

Dolenčeva pot
Dolenčeva pot

C R2 410

C 187490

LK

0

194

194

144
LK 187490
644,1 187491
644,2 187492
644,3 187493

Zagrajškova pot
Zagrajškova pot 1
Zagrajškova pot 2
Zagrajškova pot 3

C 187480
O 187510
O 187491

C 187480
Z HŠ 27
C 688340

LK
LK
LK

0
0
0

248
46
195

248
46
195

145
LK 187510
645,1 187511

Benedičičeva ulica POT
Benedičičeva ulica POT

C 183230

C 187490

LK

0

143

143

146
LK 187570
646,1 187571

Mlaška cesta II
Mlaška cesta II

C R2 410

C 183230

LK

0

503

503

147
LK 188770
647,1 188771

Zg. Besnica I
Zg. Besnica I

C 183020

C 183020

LK

0

1479

1479

148
LK 188780
648,1 188781

Zg. Besnica - Nova vas - krožna I
Zg.Besnica-Nova v.-kr.I

C 183020

C 183021

LK

0

291

291

149
LK 188850
649,1 188851

Zg. Besnica - mimo cerkve - povezava z LC183020
Zg.Besnica-LC183020
C 188770

C 183020

LK

0

415

415

150
LK 188870
650,1 188871

Sp. Besnica - pri gasil. domu mimo osnovne šole
Sp. Besnica
C 183020

C 183020

LK

0

718

718

151
LK 186800
651,1 186801
651,2 186802
651,3 186803

Ulica Gorenjskega Odreda
Ulica Gorenjskega Odreda I
Ulica Gorenjskega Odreda II
Ulica Gorenjskega Odreda III

C 184430
Z HŠ
Z HŠ

O 686522
C 186801
C 186801

LK
LK
LK

0
0
0

245
50
50

245
50
50

152
LK 186821
652,1 186821

Cesta I. maja - ob stolpnicah
Ob stolpnicah

C 186800

C 186280

LK

0

272

272

8. člen
Javne poti (s skrajšano oznako JP) v mestu Kranju, naseljih in med naselji Mestne občine Kranj so:
Zap. št.
ceste /
odseka

Št. ceste /
odseka

Potek ceste

Začetek
ceste /
odseka

Konec ceste /
odseka

Kategorija
ceste

Dolžina v
sosednji
občini v m

Skupna
dolžina
ceste v m

Dolžina
ceste v
občini v m

001
JP 683010
1001,1 683011

Podreča I
Podreča I

C 251040

Z HŠ 101

JP

0

84

84

002
JP 751370
1002,1 751371

Podreča - Zbilje
Podreča-Zbilje

C R2 413

C 251040

JP

610

1301

691

003
JP 683120
1003,1 683121

Podreča IX
Podreča IX

C 751370

Z HŠ 118

JP

0

87

87

004
JP 683020
1004,1 683021

Podreča II
Podreča II

C 251040

Z HŠ 107

JP

0

110

110

005
JP 683030
1005,1 683031

Podreča III
Podreča III

C 251040

Z HŠ 117

JP

0

137

137

Stran

392 / Št. 3 / 16. 1. 2004

Uradni list Republike Slovenije

006
JP 683040
1006,1 683041

Podreča - krožna nad reko Savo
Podreča-krožna nad Savo

C 251040

C 251040

JP

0

503

503

007
JP 683050
1007,1 683051

Podreča IV
Podreča IV

C 683040

Z HŠ 108

JP

0

78

78

008
JP 683060
1008,1 683061

Podreča - preko LC183220 JP 685640
Podreča-preko LC183220

C 251040

C 251040

JP

0

644

644

009
JP 683070
1009,1 683071

Podreča V
Podreča V

C 685640

Z HŠ 21

JP

0

15

15

010
JP 683080
1010,1 683081

Podreča VI
Podreča VI

C 683090

Z HŠ 64

JP

0

54

54

011
JP 683090
1011,1 683091

Podreča VII
Podreča VII

C 683060

Z HŠ 45

JP

0

243

243

012
JP 683100
1012,1 683101

Podreča VIII
Podreča VIII

C 683060

Z HŠ 50

JP

0

115

115

013
JP 683110
1013,1 683111

Podreča - preko JP683060
Podreča-preko JP683060

C 251040

Z HŠ 51

JP

0

166

166

014
JP 685640
1014,1 685641

Podreča - R1/211 (počivališče)
Podreča-R1/211(počival)

C 251040

C R1 211

JP

0

1959

1959

015
JP 683130
1015,1 683131

Mavčiče - mimo hidroelektrarne
Mavčiče-mimo HE

C 251040

C 251040

JP

0

743

743

016
JP 683150
1016,1 683151

Mavčiče - priklop do hidroelektrarne
Mavčiče-priklop do HE

C 683130

Z HC

JP

0

124

124

017
JP 683180
1017,1 683181

Mavčiče II
Mavčiče II

C 251040

Z HŠ 124

JP

0

84

84

018
JP 683190
1018,1 683191

Mavčiče - povezava mimo hiše št. 81
Mavčiče-povezava HŠ 81

C 251040

Z HŠ 91a

JP

0

145

145

019
JP 683200
1019,1 683201

Mavčiče - krožna cesta
Mavčiče-krožna cesta

C 251040

C 251040

JP

0

577

577

020
JP 683210
1020,1 683211

Mavčiče - povezava
Mavčiče-povezava

C 251040

C 683200

JP

0

27

27

021
JP 683220
1021,1 683221

Mavčiče III
Mavčiče III

C 251040

C 683200

JP

0

50

50

022
JP 683230
1022,1 683231

Mavčiče IV
Mavčiče IV

C 251040

C 683200

JP

0

69

69

023
JP 683140
1023,1 683141

Mavčiče - ob jezeru
Mavčiče-ob jezeru

C 683130

C 683130

JP

0

336

336

024
JP 683160
1024,1 683161

Mavčiče - do jezera
Mavčiče-do jezera

C 251040

Z HŠ 57c

JP

0

124

124

025
JP 683240
1025,1 683241

Mavčiče V
Mavčiče V

C 683200

Z HŠ 70

JP

0

112

112

026
JP 683170
1026,1 683171
1026,2 683172

Mavčiče I
Mavčiče I/1
Mavčiče I/2

C 251040
O 683171

Z HŠ 103
Z HŠ 75

JP
JP

0
0

66
87

66
87

027
JP 683250
1027,1 683251

Mavčiče VI
Mavčiče VI

C 683200

Z HŠ102a

JP

0

198

198

028
JP 683260
1028,1 683261

Praše - proti ribiški koči
Praše-proti ribiški k.

C 251040

Z R.koca

JP

0

324

324

029
JP 683270
1029,1 683271

Praše - krožna proti polju
Praše-krož. proti polju

C 251040

C 251040

JP

0

494

494

030
JP 683280
1030,1 683281

Praše
Praše

C 251040

C 683270

JP

0

161

161

031
JP 683290
1031,1 683291

Jama I
Jama I

C 251040

Z HŠ 11

JP

0

77

77

032
JP 685650
1032,1 685651

Praše - Meja
Praše-Meja

C 251040

C R1 211

JP

0

1932

1932

033
JP 683300
1033,1 683301

Jama II
Jama II

C 251040

Z HŠ 45

JP

0

112

112

034
JP 683310
1034,1 683311

Breg I
Breg I

C 251040

Z HŠ 95

JP

0

49

49

035
JP 683320
1035,1 683321

Breg II
Breg II

C 251040

Z HŠ 85

JP

0

87

87
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036
JP 683330
1036,1 683331

Breg III
Breg III

C 251040

C 183200

JP

0

198

198

037
JP 683340
1037,1 683341

Breg - do ribiške koče
Breg-do ribiške koče

C 251040

Z R.koca

JP

0

842

842

038
JP 683350
1038,1 683351

Breg IV
Breg IV

C 251040

C 683340

JP

0

175

175

039
JP 683360
1039,1 683361

Breg V
Breg V

C 683340

C 683350

JP

0

116

116

040
JP 683370
1040,1 683371

Breg VI
Breg VI

C 683360

Z HŠ 54

JP

0

86

86

041
JP 683380
1041,1 683381

Breg VII
Breg VII

C 251040

Z HŠ 74

JP

0

53

53

042
JP 685760
1042,1 685761

Breg - RTV servis
Breg-RTV servis

C 683340

Z HŠ 75

JP

0

207

207

043
JP 683390
1043,1 683391

Breg - v gozdičku za cerkvijo I
Breg-v gozdičku za c. I

C 683340

Z HŠ 81

JP

0

326

326

044
JP 683400
1044,1 683401

Breg - v gozdičku za cerkvijo II
Breg-v gozdičku za c.II

C 251040

Z HŠ 81d

JP

0

296

296

045
JP 688930
1045,1 688931
1045,2 688932
1045,3 688933
1045,4 688934
1045,5 688935
1045,6 688936
1045,7 688937

Sorška ulica
Sorška ulica 1
Sorška ulica 2
Sorška ulica 3
Sorška ulica 4
Sorška ulica 5
Sorška ulica 6
Sorška ulica 7

C 251040
O 688931
O 688945
O 688931
O 688933
O 688933
O 688931

C 251040
O 688931
O 688945
O 688933
O 688932
O 688931
Z HŠ 57

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0
0
0

286
56
106
18
30
101
90

286
56
106
18
30
101
90

046
JP 688940
1046,1 688941
1046,2 688942
1046,3 688943
1046,4 688944
1046,5 688945

Kališka ulica
Kališka ulica 1
Kališka ulica 2
Kališka ulica 3
Kališka ulica 4
Kališka ulica 5

C 187160
O 688941
O 688941
O 688941
O 688944

C 688940
O 688941
O 688942
O 688943
O 688943

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

189
132
128
158
91

189
132
128
158
91

047
JP 688950
1047,1 688951
1047,2 688952
1047,3 688953
1047,4 688954
1047,5 688955

Grintovška ulica
Grintovška ulica 1
Grintovška ulica 2
Grintovška ulica 3
Grintovška ulica 4
Grintovška ulica 5

C 187160
O 688951
O 688951
O 688951
O 688951

C 187160
O 688951
O 688952
O 688951
O 688951

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

263
64
68
138
114

263
64
68
138
114

048
JP 687010
1048,1 687011

Sorška ulica – Drulovka od hš 47a do hš 49
Sorška ulica-Drulovka
C 251040

Z HŠ 49

JP

0

45

45

049
JP 687020
1049,1 687021

Drulovka I
Drulovka I

C 251040

Z HŠ 48a

JP

0

138

138

050
JP 687030
1050,1 687031

Drulovka II
Drulovka II

C 251040

Z HŠ 45f

JP

0

112

112

051
JP 687060
1051,1 687061

Drulovka - krožna mimo št. 55
Drulovka-krožna mimo 55

C 251040

C 251040

JP

0

198

198

052
JP 688960
1052,1 688961
1052,2 688962
1052,3 688963
1052,4 688964
1052,5 688965

Kriška ulica
Kriška ulica 1
Kriška ulica 2
Kriška ulica 3
Kriška ulica 4
Kriška ulica 5

C 187160
O 688961
O 688962
O 688961
O 688961

C 687020
O 688961
O 688961
O 688961
O 688964

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

173
74
133
147
92

173
74
133
147
92

053
JP 688970
1053,1 688971
1053,2 688972
1053,3 688973
1053,4 688974
1053,5 688975

Storžiška ulica
Storžiška ulica 1
Storžiška ulica 2
Storžiška ulica 3
Storžiška ulica 4
Storžiška ulica 5

C 187160
O 688971
O 688971
O 688972
O 688971

C 688970
Z HŠ 35
O 688972
O 688971
O 688971

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

239
52
48
48
106

239
52
48
48
106

054
JP 687040
1054,1 687041

Drulovka III
Drulovka III

C 251040

Z HŠ 44c

JP

0

108

108

055
JP 687050
1055,1 687051

Drulovka IV
Drulovka IV

C 183710

Z HŠ 37

JP

0

93

93

056
JP 688980
1056,1 688981
1056,2 688982

Triglavska ulica
Triglavska ulica 1
Triglavska ulica 2

C 187160
O 688981

C 688980
O 688981

JP
JP

0
0

84
62

84
62
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057
JP 688990
1057,1 688991
1057,2 688992
1057,3 688993
1057,4 688994
1057,5 688995

Zariška ulica
Zariška ulica 1
Zariška ulica 2
Zariška ulica 3
Zariška ulica 4
Zariška ulica 5

C 187160
O 688991
O 688992
O 688992
O 688992

C 688990
O 688991
O 688991
O 688991
O 688992

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

161
101
54
69
92

161
101
54
69
92

058
JP 686200
1058,1 686201
1058,2 686202

Špikova ulica
Špikova ulica 1
Špikova ulica 2

C 187160
O 686201

C 686200
O 686201

JP
JP

0
0

152
100

152
100

059
JP 687420
1059,1 687421
1059,2 687422
1059,3 687423
1059,4 687424
1059,5 687425

Drulovka – v Špik
Drulovka – v Špik 1
Drulovka – v Špik 2
Drulovka – v Špik 3
Drulovka – v Špik 4
Drulovka – v Špik 5

C 187160
O 687421
C 686200
C 686200
O 687424

Z HŠ 30
C 686200
O 687421
O 687421
O 687423

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

252
69
73
82
22

252
69
73
82
22

060
JP 687430
1060,1 687431
1060,2 687432

Drulovka – v Graben
Drulovka – v Graben 1
Drulovka – v Graben 2

C 183710
O 687431

Z HŠ 23
Z HŠ 25

JP
JP

0
0

342
46

342
46

061
JP 687070
1061,1 687071
1061,2 687072
1061,3 687073

Drulovka - krožna mimo št. 4
Drulovka 1
Drulovka 2
Drulovka 3

C 251040
C 687070
C 687070

C 251040
Z HŠ 20
O 687071

JP
JP
JP

0
0
0

163
211
348

163
211
348

062
JP 687080
1062,1 687081
1062,2 687082
1062,3 687083

Zasavska cesta I
Zasavska cesta I/1
Zasavska cesta I/2
Zasavska cesta I/3

C 251040
C 687080
C 687080

Z HŠ 74
Z HŠ 60a
Z HŠ 68

JP
JP
JP

0
0
0

221
37
39

221
37
39

063
JP 687090
1063,1 687091
1063,2 687092
1063,3 687093

Zasavska cesta II
Zasavska cesta II/1
Zasavska cesta II/2
Zasavska cesta II/3

C 188450
C 687090
O 687091

Z HŠ 62
Z HŠ 56a
Z HŠ 54c

JP
JP
JP

0
0
0

250
71
93

250
71
93

064
JP 687100
1064,1 687101

Zasavska cesta III
Zasavska cesta III

C 251040

Z HŠ 43e

JP

0

156

156

065
JP 687110
1065,1 687111

Zasavska cesta - mimo hiše št. 34
Zasavska c.-mimo HŠ 34

C 251040

C 188500

JP

0

128

128

066
JP 687120
1066,1 687121

Kutinova ulica I
Kutinova ulica I

C 188500

Z HŠ 20

JP

0

96

96

067
JP 687130
1067,1 687131

Dolenčeva ulica
Dolenčeva ulica

C 183730

C 188530

JP

0

139

139

068
JP 687160
1068,1 687161

Povezava stara Zasavska - LC
Povezava st.Zasavska-LC

C 188530

C 251040

JP

0

72

72

069
JP 687170
1069,1 687171

Cirilova ulica
Cirilova ulica

C 183730

C 687180

JP

0

220

220

070
JP 687180
1070,1 687181
1070,2 687182

Zevnikova ulica
Zevnikova ulica 1
Zevnikova ulica 2

C 188530
O 687181

C 183730
C 183731

JP
JP

0
0

286
171

286
171

071
JP 687190
1071,1 687191

Pot za Krajem - Orehek
Pot za Krajem-Orehek

C 251040

C 188530

JP

0

83

83

072
JP 687200
1072,1 687201

Ljubljanska cesta I
Ljubljanska cesta I

C R1 211

Z HŠ 28

JP

0

82

82

073
JP 688910
1073,1 688911

Čirče (od LZ Èirèe Grmièeva)
Čirče 1

C 183700

Z HŠ 43

JP

0

170

170

074
JP 688920
1074,1 688921

Grmičeva ulica
Grmičeva ulica

C 183700

Z HŠ 27

JP

0

76

76

075
JP 688800
1075,1 688801
1075,2 688802
1075,3 688803
1075,4 688804

Staretova ulica - preko Grmičeve
Staretova-pr. Grmič. 1
Staretova ulica
Staretova-pr. Grmič. 3
Staretova - do hš 49

C 688820
C 688800
C 183700
O 688803

C 183700
C 183700
Z HŠ 58
Z HŠ 49

JP
JP
JP
JP

0
0
0
0

188
117
293
49

188
117
293
49

076
JP 688900
1076,1 688901
1076,2 688902

Nadižarjeva ulica
Nadižarjeva ulica 1
Nadižarjeva ulica 2

C 188140
C 688800

C 688800
C 183700

JP
JP

0
0

224
121

224
121

077
JP 688820
1077,1 688821

Staretova ulica - mimo cerkve
Staretova ulica-mimo c

C 251010

C 183700

JP

0

348

348

078
JP 688710
1078,1 688711

Smledniška cesta - naselje Iskra II
Smledniška-nas.Iskra II

C 187970

C 688710

JP

0

297

297
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079
JP 688720
1079,1 688721

Šmidova ulica - Smledniška ulica
Šmidova-Smledniška

C 187990

Z HŠ 9

JP

0

101

101

080
JP 688730
1080,1 688731

Smledniška ulica I
Smledniška ulica I

C 187990

Z HŠ 124

JP

0

55

55

081
JP 688740
1081,1 688741

Smledniška ulica II
Smledniška ulica II

C 187990

Z HŠ 122

JP

0

40

40

082
JP 688750
1082,1 688751

Gregoričeva ulica III
Gregoričeva ulica III

C 188030

Z HŠ 21

JP

0

51

51

083
JP 688760
1083,1 688761

Retljeva ulica III
Retljeva ulica III

C 188050

Z HŠ 11

JP

0

97

97

084
JP 688770
1084,1 688771
1084,2 688772
1084,3 688773

Šmidova ulica
Šmidova ulica 1
Šmidova ulica 2
Šmidova ulica 3

C 188030
C 688770
C 688770

Z HŠ 15
Z HŠ 8
Z HŠ 3

JP
JP
JP

0
0
0

147
120
68

147
120
68

085
JP 688780
1085,1 688781

Smledniška cesta II
Smledniška cesta II

C 251010

z hš 88

JP

0

105

105

086
JP 688790
1086,1 688791

Pintarjeva ulica
Pintarjeva ulica

C 188140

C 688800

JP

0

263

263

087
JP 687140
1087,1 687141

Gregoričeva ulica II
Gregoričeva ulica II

C 188030

Z HŠ 27

JP

0

144

144

088
JP 687150
1088,1 687151

Retljeva ulica II
Retljeva ulica II

C 188050

Z HŠ 16

JP

0

66

66

089
JP 688880
1089,1 688881

Smledniška cesta V
Smledniška cesta V

C 188140

Z HŠ 9

JP

0

126

126

090
JP 688890
1090,1 688891
1090,2 688892

Staretova ulica - ob gostilni Krtina
Staretova-ob g. Krtina
Staretova - povezava

C 188140
C 188140

C 188140
O 688891

JP
JP

0
0

220
21

220
21

091
JP 688850
1091,1 688851
1091,2 688852

Mlekarska ulica - krožna
Mlekarska ulica-kr. 1
Mlekarska ulica-kr. 2

C 188140
O 688851

C 188140
Z HŠ 9

JP
JP

0
0

287
64

287
64

092
JP 688830
1092,1 688831

Smledniška cesta III
Smledniška cesta III

C 188140

Z HŠ 11

JP

0

67

67

093
JP 688840
1093,1 688841

Smledniška cesta IV
Smledniška cesta IV

C 188140

Z HŠ 16

JP

0

67

67

094
JP 687740
1094,1 687741

Smledniška cesta I
Smledniška cesta I

C 188620

C 183590

JP

0

182

182

095
JP 688520
1095,1 688521

Ljubljanska cesta II
Ljubljanska cesta II

C R2 412

Z HŠ 19b

JP

0

139

139

096
JP 688100
1096,1 688101

Nartnikova ulica
Nartnikova ulica

C R2 412

Z HŠ 9

JP

0

119

119

097
JP 688110
1097,1 688111

Žežkova ulica
Žežkova ulica

C 183010

Z HŠ 5

JP

0

105

105

098
JP 687270
1098,1 687271
1098,2 687272

Skalica
Skalica 1
Skalica 2

C 183430
O 687271

Z HŠ 11
Z HŠ 6A

JP
JP

0
0

126
79

126
79

099
JP 687280
1099,1 687281

Skalica - Tuhnja
Skalica-Tuhnja

C 183430

C 687290

JP

0

278

278

100
JP 687290
1100,1 687291

Ulica Tatjane Odrove I
Ulica Tatjane Odrove I

C 183430

C 183430

JP

0

291

291

101
JP 687300
1101,1 687301
1101,2 687302

Ulica Tatjane Odrove II
Ulica T. Odrove II/1
Ulica T. Odrove II/2

C 183430
O 687301

C 687290
Z HŠ 18

JP
JP

0
0

157
79

157
79

102
JP 686510
1102,1 686511
1102,2 686512
1102,3 686513

Gubčeva ulica
Gubčeva ulica 1
Gubčeva ulica 2
Gubčeva ulica 3

C 183430
O 686511
C 183430

C 188800
O 686511
O 686511

JP
JP
JP

0
0
0

208
163
27

208
163
27

103
JP 686520
1103,1 686521
1103,2 686522
1103,3 686523
1103,4 686524
1103,5 686525

Vrečkova ulica II
Vrečkova ulica II/1
Vrečkova ulica II/2
Vrečkova ulica II/3
Vrečkova ulica II/4
Vrečkova ulica II/5

C 183430
O 686521
O 686522
O 686522
O 686521

C 188800
C 686550
C 686550
C 686550
C 188790

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

217
169
50
50
38

217
169
50
50
38
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104
JP 686600
1104,1 686601
1104,2 686602
1104,3 686603
1104,4 686604

Ulica Janeza Puharja
Ulica Janeza Puharja 1
Ulica Janeza Puharja 2
Ulica Janeza Puharja 3
Ulica Janeza Puharja 4

C 686610
O 686601
O 686601
C 188800

C 183600
C 188670
C 188700
C 188810

JP
JP
JP
JP

0
0
0
0

179
30
43
62

179
30
43
62

105
JP 686550
1105,1 686551
1105,2 686552
1105,4 686554

Ulica Tončka Dežmana II
Ulica T. Dežmana II/1
Ulica T. Dežmana II/2
Ulica T. Dežmana II/4

C 183600
C 183600
O 188800

C 188810
C 686620
C 188810

JP
JP
JP

0
0
0

220
159
140

220
159
140

106
JP 687210
1106,1 687211

Planina - mimo VVZ ob vrtičkih
Planina-VVZ ob vrtičkih

C 183580

C 183580

JP

0

298

298

107
JP 687220
1107,1 687221
1107,2 687222
1107,3 687223

Planina - do športne dvorane
Planina-do športne dv.1
Planina-do športne dv.2
Planina-do športne dv.3

C 183580
O 687221
O 687221

Z šp.dv.
Z šp.dv.
Z šp.dv.

JP
JP
JP

0
0
0

118
63
63

118
63
63

108
JP 687230
1108,1 687231

Cesta Talcev II
Cesta Talcev II

C 183600

Z HŠ 83

JP

0

163

163

109
JP 686620
1109,1 686621

Ulica Tuga Vidmarja
Ulica Tuga Vidmarja

C 183430

C 183580

JP

0

617

617

110
JP 687240
1110,1 687241

Cesta Talcev III
Cesta Talcev III

C 183600

Z HŠ 63

JP

0

124

124

111
JP 686500
1111,1 686501

Gogalova ulica II
Gogalova ulica II

C 183600

C 686610

JP

0

174

174

112
JP 687250
1112,1 687251

Ulica Juleta Gabrovška II
Ulica J. Gabrovška II

C 183600

Z HŠ 20

JP

0

141

141

113
JP 687260
1113,1 687261

Ulica Juleta Gabrovška III
Ulica J. Gabrovška III

C 183600

Z HŠ 3

JP

0

150

150

114
JP 686560
1114,1 686561

Ulica Juleta Gabrovška I
Ulica J. Gabrovška I

C 183610

C 686330

JP

0

133

133

115
JP 686580
1115,1 686581

Ulica Lojzeta Hrovata
Ulica Lojzeta Hrovata

C 183610

C 686330

JP

0

134

134

116
JP 686590
1116,1 686591

Ulica Rudija Papeža
Ulica Rudija Papeža

C 183610

C 686330

JP

0

131

131

117
JP 687730
1117,1 687731

Vzhodna vpadnica - kolesarska steza in pločnik od Likozarjeve na cesto Jaka Platiše
Vz.vpad-kol.st.-ploč.
C 183580
C 183430
JP

0

576

576

118
JP 686320
1118,1 686321
1118,2 686322
1118,3 686323
1118,4 686324

Trg Rivoli II
Trg Rivoli II/1
Trg Rivoli II/2
Trg Rivoli II/3
Trg Rivoli II/4

O 686549
O 686549
C 686590
O 686323

O 686531
O 686531
C 686540
C 686530

JP
JP
JP
JP

0
0
0
0

77
73
138
226

77
73
138
226

119
JP 686540
1119,1 686541
1119,2 686542
1119,3 686543
1119,4 686544
1119,5 686545
1119,6 686546
1119,7 686547
1119,8 686548
1119,9 686549

Trg Rivoli I
Trg Rivoli I/1
Trg Rivoli I/2
Trg Rivoli I/3
Trg Rivoli I/4
Trg Rivoli I/5
Trg Rivoli I/6
Trg Rivoli I/7
Trg Rivoli I/8
Trg Rivoli I/9

C 183580
O 686541
O 686541
O 686543
O 686541
O 686541
O 686543
O 686546
C 183580

O 686312
Z PARK.
O 686531
O 686312
O 686543
O 686545
O 686546
O 686543
O 686541

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0
0
0
0
0

314
160
182
87
94
82
74
68
118

314
160
182
87
94
82
74
68
118

120
JP 686530
1120,1 686531
1120,2 686532
1120,3 686533
1120,4 686534
1120,5 686535
1120,6 686536
1120,7 686537
1120,8 686538
1120,9 686539

Trg Prešernove brigade I
Trg Prešernove b. I/1
Trg Prešernove b. I/2
Trg Prešernove b. I/3
Trg Prešernove b. I/4
Trg Prešernove b. I/5
Trg Prešernove b. I/6
Trg Prešernove b. I/7
Trg Prešernove b. I/8
Trg Prešernove b. I/9

C 183580
C 188820
O 686532
O 686533
O 686531
O 686532
O 686534
O 686537
O 686531

C 188820
O 686531
Z PARK.
O 686531
C 183400
O 686535
O 686535
O 686531
O 686537

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0
0
0
0
0

245
166
165
109
174
151
108
83
82

245
166
165
109
174
151
108
83
82

121
JP 686310
1121,1 686311
1121,2 686312

Trg Prešernove brigade II
Trg Prešernove b. II/1
Trg Prešernove b. II/2

O 686531
O 686311

O 686531
O 686311

JP
JP

0
0

85
106

85
106

122
JP 687310
1122,1 687311

Oprešnikova ulica I
Oprešnikova ulica I

C 186610

C 188820

JP

0

124

124
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123
JP 687320
1123,1 687321
1123,2 687322

Cesta na Klanec II
Cesta na Klanec II/1
Cesta na Klanec II/2

C 188840
C 188840

Z HŠ 51
Z HŠ 55a

JP
JP

0
0

49
43

49
43

124
JP 687330
1124,1 687331

Oprešnikova ulica - od povezave
Oprešnikova-od povezave

C 188860

Z HŠ 50

JP

0

51

51

125
JP 687340
1125,1 687341

Oprešnikova ulica II
Oprešnikova ulica II

C 186650

Z HŠ 70

JP

0

66

66

126
JP 687530
1126,1 687531

Cesta na Klanec I
Cesta na Klanec I

C 183430

Z HŠ 8g

JP

0

113

113

127
JP 687540
1127,1 687541

Ručigajeva ulica I
Ručigajeva ul. I

C 186610

Z HŠ 38

JP

0

104

104

128
JP 687380
1128,1 687381

Jezerska cesta II
Jezerska cesta II

C 183180

Z HŠ 8

JP

0

58

58

129
JP 687390
1129,1 687391

Jezerska cesta III
Jezerska cesta III

C 183180

Z HŠ 22a

JP

0

108

108

130
JP 687400
1130,1 687401

Oprešnikova ulica - vrtec
Oprešnikova ulica-vrtec

C 186650

Z HŠ 4a

JP

0

31

31

131
JP 687370
1131,1 687371

Jezerska cesta I
Jezerska cesta I

C 183180

Z HŠ 9c

JP

0

135

135

132
JP 688700
1132,1 688701

Ručigajeva ulica II
Ručigajeva ul. II

C 183400

C 183180

JP

0

286

286

133
JP 688530
1133,1 688531

Zadružna ulica II
Zadružna ulica II

C 183180

C 187750

JP

0

118

118

134
JP 688540
1134,1 688541

Jelinčeva ulica
Jelinčeva ulica

C 183550

C 183530

JP

0

247

247

135
JP 688550
1135,1 688551

Kurirska pot - severni krak
Kurirska pot-severni k.

C 183180

C 183530

JP

0

156

156

136
JP 688560
1136,1 688561
1136,2 688562
1136,3 688563
1136,4 688564

Kokrški log
Kokrški log 1
Kokrški log-zahodni kr.
Kokrški log 2
Kokrški log 3

C 688550
C 688560
C 688560
C 688560

Z HŠ 5
C 688550
Z HŠ 8
C 183530

JP
JP
JP
JP

0
0
0
0

239
64
92
151

239
64
92
151

137
JP 688570
1137,1 688571

Krašnova ulica
Krašnova ulica

C 183550

Z HŠ 23

JP

0

178

178

138
JP 688580
1138,1 688581

Jezerska cesta IV
Jezerska cesta IV

C 183180

Z HŠ 62b

JP

0

114

114

139
JP 688590
1139,1 688591

Jezerska cesta V
Jezerska cesta V

C 688580

Z HŠ 60b

JP

0

66

66

140
JP 688600
1140,1 688601

Jezerska cesta VI
Jezerska cesta VI

C 183180

Z HŠ 56a

JP

0

142

142

141
JP 688610
1141,1 688611

Šuceva ulica II
Šuceva ulica II

C 183180

Z HŠ 15

JP

0

160

160

142
JP 688620
1142,1 688621

Šuceva ulica III
Šuceva ulica III

C 183560

Z HŠ 10

JP

0

75

75

143
JP 688630
1143,1 688631

Jezerska cesta - mimo hiše št. 78 b
Jezerska cesta - HŠ 78b

C 183180

C R1 210

JP

0

771

771

144
JP 688640
1144,1 688641

Jezerska cesta VII
Jezerska cesta VII

C 183180

Z HŠ 74c

JP

0

112

112

145
JP 688650
1145,1 688651

Jezerska cesta - pri hiši št. 94
Jezerska-pri HŠ 94

C 183180

C R1 210

JP

0

654

654

147
JP 688670
1147,1 688671

Jezerska cesta - mimo gostilne
Jezerska-mimo gostilne

C 183180

Z HŠ 93b

JP

0

69

69

148
JP 688680
1148,1 688681
1148,2 688682

Kalinškova ulica I
Kalinškova ulica I/1
Kalinškova ulica I/2

C 187930
C 688680

C 187930
Z HŠ 17

JP
JP

0
0

201
38

201
38

149
JP 688690
1149,1 688691

Kalinškova ulica II
Kalinškova ulica II

C 187930

Z HŠ 31

JP

0

61

61

150
JP 687410
1150,1 687411

Partizanska cesta - mimo št. 41
Partizanska-mimo HŠ 41

C 183520

C 183520

JP

0

233

233

151
JP 684350
1151,1 684351
1151,2 684352

Britof - proti avtocesti
Britof-ob avtocesti 1
Britof-ob avtocesti 2

C 183800
C 183800

Z HŠ130a
Z HŠ132a

JP
JP

0
0

51
75

51
75
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152
JP 684430
1152,1 684431

Britof - proti Kokri
Britof-proti Kokri

C 183180

Z HŠ 13

JP

0

173

173

153
JP 684360
1153,1 684361

Britof - pri avtocesti
Britof-pri avtocesti

C 183800

Z HŠ 123

JP

0

88

88

154
JP 684370
1154,1 684371
1154,2 684372

Britof - preko JP183800
Britof-preko JP183800
Britof

Z HŠ 134
C 684370

Z HŠ 143
Z HŠ172a

JP
JP

0
0

145
61

145
61

155
JP 684380
1155,1 684381
1155,2 684382

Britof - mimo križišča pri Honda servisu do Arvaja
Britof-do Arvaja 1
C R1 210
Britof-do Arvaja 2
C 183800

C 183800
C 183180

JP
JP

0
0

339
177

339
177

156
JP 685870
1156,1 685871

Britof - pri Hobiču
Britof-pri Hobiču

C 183800

Z HŠ 191

JP

0

60

60

157
JP 685880
1157,1 685881

Britof III
Britof III

C 684380

Z HŠ 177

JP

0

50

50

158
JP 685890
1158,1 685891

Britof IV
Britof IV

C 684380

Z HŠ177a

JP

0

49

49

159
JP 684390
1159,1 684391

Britof - Hobič
Britof-Hobič

C 183800

Z HŠ 196

JP

0

92

92

160
JP 684400
1160,1 684401

Britof - spodnji konec V
Britof-spodnji konec V

C 183800

Z HŠ 211

JP

0

99

99

161
JP 686370
1161,1 686371

Britof - spodnji konec I
Britof-spodnji konec I

C 183810

Z HŠ 197

JP

0

79

79

162
JP 684340
1162,1 684341

Britof - spodnji konec - proti R1/210 II
Britof-proti R1/210 II

C 183810

Z HŠ220f

JP

0

180

180

163
JP 684330
1163,1 684331

Britof - spodnji konec - proti R1/210 I
Britof-proti R1/210 I

C 183810

Z HŠ231d

JP

0

174

174

164
JP 684410
1164,1 684411

Britof - med Hobičem in cesto za Kranj
Britof (Hobič-Kranj)

C 183800

Z HŠ 233

JP

0

120

120

165
JP 684420
1165,1 684421

Britof - spodnji konec VI
Britof-spodnji konec VI

C 183800

Z HŠ 244

JP

0

71

71

166
JP 685860
1166,1 685861

Britof - spodnji konec VII
Britof-sp. konec VII

C 183810

Z HŠ 246

JP

0

84

84

167
JP 684280
1167,1 684281
1167,2 684282

Britof - spodnji konec - gasilski dom
Britof-gas dom 1
Britof-gas dom 2

C R1 210
C 183810

C 183810
C 183180

JP
JP

0
0

160
223

160
223

168
JP 684300
1168,1 684301
1168,2 684302
1168,3 684303
1168,4 684304

Britof - trgovina I
Britof-trgovina I
Britof-sp. konec I/2
Britof-sp. konec I/3
Britof-sp. konec I/4

C 183810
C 684300
C 684300
C 684300

C 183180
Z HŠ 299
Z HŠ 307
Z HŠ 310

JP
JP
JP
JP

0
0
0
0

251
61
53
44

251
61
53
44

169
JP 684310
1169,1 684311

Britof - trgovina II
Britof-trgovina II

C 183810

C 684300

JP

0

274

274

170
JP 684220
1170,1 684221
1170,2 684222

Britof - mimo Pičmana
Britof-mimo Pičmana 1
Britof-mimo Pičmana 2

C 183180
C 183820

C 183820
C 684230

JP
JP

0
0

179
106

179
106

171
JP 684230
1171,1 684231

Britof - od Arvaja
Britof-od Arvaja

C 183180

Z Oljar

JP

0

359

359

172
JP 684320
1172,1 684321

Britof II
Britof II

C 183810

Z HŠ 259

JP

0

185

185

173
JP 685770
1173,1 685771

Britof - povezava pri Pičmanu
Britof-pov. pri Pičmanu

C 684220

C 684240

JP

0

161

161

174
JP 685780
1174,1 685781

Britof - nad Oljarico
Britof-nad Oljarico

C 183820

Z HŠ 69a

JP

0

160

160

175
JP 684240
1175,1 684241

Britof - od gasilskega doma do Čira-Čara
Britof-gas dom-ČiraČara

C 183180

C 183820

JP

0

277

277

176
JP 684260
1176,1 684261

Britof - spodnji konec III
Britof-sp. konec III

C R1 210

C 183810

JP

0

214

214

177
JP 684270
1177,1 684271

Britof - spodnji konec IV
Britof-spodnji konec IV

C R1 210

C 684260

JP

0

196

196

178
JP 684290
1178,1 684291

Britof I
Britof I

C 684280

Z HŠ 330

JP

0

115

115
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179
JP 685800
1179,1 685801

Britof - zgornji konec II
Britof-zgornji konec II

C 183080

Z HŠ108a

JP

0

90

90

180
JP 685810
1180,1 685811

Britof - zgornji konec III
Britof-zg. konec III

C R1 210

Z HŠ 109

JP

0

131

131

181
JP 685820
1181,1 685821
1181,2 685822

Britof - zgornji konec IV
Britof-zgornji kon.IV/1
Britof-zgornji kon.IV/2

C R1 210
O 685821

Z HŠ 408
Z HŠ 403

JP
JP

0
0

153
54

153
54

182
JP 685830
1182,1 685831

Britof - zgornji konec V
Britof-zgornji konec V

C R1 210

Z HŠ 375

JP

0

53

53

183
JP 685840
1183,1 685841

Britof - zgornji konec - povezava pri hiši št. 371
Britof-pov.pri HŠ 371
C R1 210

C R1 210

JP

0

125

125

184
JP 685850
1184,1 685851

Britof - zgornji konec (razstavna hiša Jelovica)
Britof-zgornji konec
C R1 210

Z HŠ bš

JP

0

120

120

185
JP 685790
1185,1 685791

Britof - zgornji konec I
Britof-zgornji konec I

C 183080

Z HŠ 416

JP

0

173

173

186
JP 684040
1186,1 684041
1186,2 684042

Predoslje - povezava II
Predoslje-povezava II/1
Predoslje-povezava II/2

C 183080
C 684041

C 684050
Z HŠ 31

JP
JP

0
0

103
93

103
93

187
JP 684050
1187,1 684051

Suha - Orehovlje - Predoslje
Suha-Predoslje

C 390160

C 183080

JP

0

1010

1010

188
JP 684060
1188,1 684061

Suha I
Suha I

C 390160

Z HŠ 22

JP

0

556

556

189
JP 684070
1189,1 684071

Suha - prečna pri hiši št. 77 do 27
Suha-HŠ 77 do 27

C 684060

C 684080

JP

0

74

74

190
JP 684080
1190,1 684081

Suha II
Suha II

C 390160

Z HŠ 24

JP

0

299

299

191
JP 684090
1191,1 684091

Suha - preko mosta mimo gasilskega doma
Suha-most-gasilski dom
C 684080

Z HŠ 15a

JP

0

147

147

192
JP 683900
1192,1 683901
1192,2 683902

Predoslje - pri hiši št. 180
Predoslje-pri HŠ 180
Predoslje-pri HŠ 180D

Z HŠ 185
C 686670

C 686670
Z HŠ 183

JP
JP

0
0

75
141

75
141

193
JP 683910
1193,1 683911

Predoslje IV
Predoslje IV

C 183830

Z HŠ138a

JP

0

123

123

194
JP 683950
1194,1 683951

Predoslje I
Predoslje I

C 683930

Z HŠ 78

JP

0

141

141

195
JP 684030
1195,1 684031

Predoslje - osnovna šola
Predoslje-osnovna šola

C 183080

Z OŠ

JP

0

166

166

196
JP 684010
1196,1 684011

Predoslje - Suha (povezava)
Predoslje-Suha (pov.)

C 686010

C 390160

JP

0

164

164

197
JP 684020
1197,1 684021

Predoslje - gasilski dom
Predoslje-gasilski dom

C 390160

Z HŠ 29

JP

0

209

209

198
JP 684100
1198,1 684101

Predoslje - prečna mimo trgovine
Predoslje-pr.mimo trg.

C 390160

C 183080

JP

0

50

50

199
JP 684110
1199,1 684111

Predoslje - Brdski mlin
Predoslje-Brdski mlin

C 183080

Z most

JP

0

94

94

200
JP 686010
1200,1 686011

Predoslje - pokopališče
Predoslje-pokopališče

C 684010

Z pokop.

JP

0

134

134

201
JP 683870
1201,1 683871

Predoslje II
Predoslje II

C 183830

O 685752

JP

0

194

194

202
JP 683880
1202,1 683881

Predoslje - prečna
Predoslje-prečna

C 183830

Z HŠ 165

JP

0

103

103

203
JP 683890
1203,1 683891

Predoslje III
Predoslje III

C 683880

Z HŠ 167

JP

0

41

41

204
JP 683920
1204,1 683921

Predoslje - od mosta do gostilne Krištof
Predoslje-most-Krištof

C 183830

C 183080

JP

0

319

319

205
JP 683930
1205,1 683931

Predoslje - od znamenja do hiše št. 49 - Krištof
Predoslje-Krištof
C 183830

C 183080

JP

0

262

262

206
JP 683940
1206,1 683941

Predoslje - pri hiši št. 55a
Predoslje-pri HŠ 55a

C 183080

C 683930

JP

0

183

183

207
JP 683960
1207,1 683961

Predoslje - krožna
Predoslje-krožna

C 183830

C 183830

JP

0

189

189
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208
JP 683970
1208,1 683971

Predoslje V
Predoslje V

C 683960

C 683880

JP

0

156

156

209
JP 683980
1209,1 683981

Predoslje - povezava I
Predoslje-povezava !

C 683970

C 183830

JP

0

98

98

210
JP 683990
1210,1 683991

Predoslje - nad Oljarico
Predoslje-nad Oljarico

C 183830

Z HŠ 102

JP

0

137

137

211
JP 685750
1211,1 685751
1211,2 685752

Ilovka - povezava preko polja do Brda
Ilovka-polje-Brdo 1
Ilovka-polje-Brdo 2

C 685700
C 183830

C 183080
O 685751

JP
JP

0
0

990
799

990
799

212
JP 683840
1212,1 683841

Srakovlje - do Štrbenca - Hribar
Srakovlje-do Štrbenca

C 183140

Z HŠ 5

JP

0

841

841

213
JP 683850
1213,1 683851

Tatinec
Tatinec

C 326060

Z HŠ 14

JP

0

123

123

214
JP 685730
1214,1 685731

Mlaka - Bobovek - Brdo
Mlaka-Bobovek-Brdo

C R2 410

C 183080

JP

0

1607

1607

215
JP 685740
1215,1 685741

Bobovek - Brdo
Bobovek-Brdo

C 326020

C 183080

JP

0

584

584

216
JP 683860
1216,1 683861

Bobovek - policijski bloki
Bobovek-polic.bloki

C 326020

C 183080

JP

0

192

192

217
JP 685700
1217,1 685701

Kokrica - Ilovka - Rupa
Kokrica-Ilovka-Rupa

C 183080

C 183510

JP

0

1902

1902

218
JP 684120
1218,1 684121

Ilovka - do Pinca
Ilovka-do Pinca

C 685700

Z HŠ 11

JP

0

151

151

219
JP 684130
1219,1 684131

Ilovka - krožna
Ilovka-krožna

C 685700

C 685700

JP

0

133

133

220
JP 684140
1220,1 684141
1220,2 684142

Ilovka
Ilovka
Ilovka-povezava

C 684130
C 684130

Z HŠ 7
O 684141

JP
JP

0
0

76
23

76
23

221
JP 684150
1221,1 684151

Rupa I
Rupa I

C 685700

Z HŠ 32b

JP

0

73

73

222
JP 684160
1222,1 684161

Rupa II
Rupa II

C 183510

Z HŠ 29a

JP

0

104

104

223
JP 684170
1223,1 684171

Rupa III
Rupa III

C 183510

Z HŠ 36b

JP

0

155

155

224
JP 684180
1224,1 684181

Rupa IV
Rupa IV

C 183510

Z HŠ 14

JP

0

185

185

225
JP 684190
1225,1 684191

Rupa V
Rupa V

C 183510

Z HŠ 19

JP

0

31

31

226
JP 684200
1226,1 684201

Rupa VI
Rupa VI

C 183510

Z HŠ 24

JP

0

221

221

227
JP 687490
1227,1 687491

Bleiweisova cesta - Veliki hrib I
Bleiweisova-V. hr I

C R2 410

Z HŠ 62

JP

0

83

83

228
JP 688180
1228,1 688181
1228,2 688182

Bleiweisova cesta - Veliki hrib IV
Bleiweisova-V. hr IV/1
Bleiweisova-V. hr IV/2

C R2 410
O 688181

Z HŠ 102
Z HŠ 108

JP
JP

0
0

140
108

140
108

229
JP 688190
1229,1 688191

Bleiweisova cesta - Veliki hrib II
Bleiweisova-V. hr II

C R2 410

Z HŠ 90

JP

0

83

83

230
JP 688200
1230,1 688201

Bleiweisova cesta - Veliki hrib III
Bleiweisova-V. hr III

C R2 410

Z HŠ 72

JP

0

110

110

231
JP 687360
1231,1 687361

Bleiweisova cesta - Veliki hrib V
Bleiweisova-V. hr V

C R2 410

Z HŠ 65

JP

0

102

102

232
JP 688210
1232,1 688211

Cesta na Rupo I
Cesta na Rupo I

C 183510

Z HŠ 22

JP

0

70

70

233
JP 688220
1233,1 688221

Dežmanova ulica
Dežmanova ulica

C 183510

C 187320

JP

0

242

242

234
JP 688230
1234,1 688231

Okornova ulica
Okornova ulica

C 183510

C 187320

JP

0

205

205

235
JP 688240
1235,1 688241

Cesta na Rupo II
Cesta na Rupo II

C 183510

Z HŠ 29

JP

0

73

73

236
JP 688250
1236,1 688251

Cesta na Rupo III
Cesta na Rupo III

C 183510

Z HŠ 41a

JP

0

148

148
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237
JP 688260
1237,1 688261

Snedičeva ulica
Snedičeva ulica

C 183510

C 187320

JP

0

185

185

238
JP 688810
1238,1 688811

Cesta na Brdo
Cesta na Brdo

C 183080

C 187180

JP

0

219

219

239
JP 688270
1239,1 688271

Dolžanova pot
Dolžanova pot

C 183080

Z HŠ 8

JP

0

300

300

240
JP 688280
1240,1 688281

Partizanska pot I
Partizanska pot I

C 187400

Z HŠ 12a

JP

0

72

72

241
JP 688290
1241,1 688291

Partizanska pot II
Partizanska pot II

C 187400

Z HŠ 6

JP

0

115

115

242
JP 688300
1242,1 688301

Cesta na Belo
Cesta na Belo

C 187410

Z HŠ 13

JP

0

178

178

243
JP 688400
1243,1 688401
1243,2 688402

Na Griču I
Na Griču I/1
Na Griču I/2

C 187570
C 688400

Z HŠ 17
Z HŠ 40

JP
JP

0
0

227
116

227
116

244
JP 688410
1244,1 688411

Mlaška cesta I
Mlaška cesta I

C 187570

Z HŠ 93

JP

0

128

128

245
JP 688420
1245,1 688421

Na Griču II
Na Griču II

C 183230

Z HŠ 12

JP

0

108

108

246
JP 688430
1246,1 688431
1246,2 688432
1246,3 688433

Novo naselje - zahodno od LC
Novo n.-zahodno od LC 1
Novo n.-zahodno od LC 2
Novo n.-zahodno od LC 3

C 183230
O 688431
O 688431

Z gozd.m
Z HŠ 83
Z HŠ 88

JP
JP
JP

0
0
0

166
127
135

166
127
135

247
JP 688440
1247,1 688441
1247,2 688442
1247,3 688443

Na Griču (Mlaška cesta )
Na Griču (Mlaška c.) 1
Na Griču (Mlaška c.) 2
Na Griču (Mlaška c.) 3

C 183230
O 688441
O 688441

Z HŠ 39
Z HŠ 64
Z HŠ 67

JP
JP
JP

0
0
0

168
37
43

168
37
43

248
JP 688390
1248,1 688391

Štefanova ulica
Štefanova ulica

C 183230

C 187570

JP

0

381

381

249
JP 688450
1249,1 688451
1249,2 688452
1249,3 688453
1249,4 688454
1249,5 688455

Pot na Zelence
Pot na Zelence 1
Pot na Zelence 2
Pot na Zelence 3
Pot na Zelence 4
Pot na Zelence 5

C 183230
C 183230
C 183230
C 183230
C 183230

Z HŠ 8
Z HŠ 40
Z HŠ 57
Z HŠ 39A
Z HŠ 19

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

130
42
77
141
114

130
42
77
141
114

250
JP 688460
1250,1 688461
1250,2 688462

Oretnekova pot
Oretnekova pot 1
Oretnekova pot 2

C R2 410
O 688461

C 688390
O 688461

JP
JP

0
0

326
96

326
96

251
JP 688470
1251,1 688471
1251,2 688472
1251,3 688473

Golniška cesta - za lekarno
Golniška - za lekarno 1
Golniška - za lekarno 2
Golniška - za lekarno 3

C R2 410
O 688471
O 688471

Z HŠ 95
Z HŠ 87
Z HŠ 85

JP
JP
JP

0
0
0

135
22
15

135
22
15

252
JP 687460
1252,1 687461

Mlaka
Mlaka

C 186670

Z HŠ 58

JP

0

130

130

253
JP 688310
1253,1 688311

Golniška cesta - mimo hiše št. 13
Golniška-mimo HŠ 13

C R2 410

C 183090

JP

0

169

169

254
JP 688320
1254,1 688321

Pestotnikova ulica
Pestotnikova ulica

C R2 410

Z HŠ 26

JP

0

201

201

255
JP 688330
1255,1 688331

Golniška cesta I
Golniška cesta I

C R2 410

Z HŠ 12

JP

0

78

78

256
JP 688340
1256,1 688341

Nedeljska vas
Nedeljska vas

C 183230

C 187490

JP

0

159

159

257
JP 688350
1257,1 688351

Golniška cesta II
Golniška cesta II

C R2 410

Z HŠ 18

JP

0

65

65

258
JP 688360
1258,1 688361

Golniška cesta III
Golniška cesta III

C R2 410

Z HŠ 41

JP

0

102

102

259
JP 688370
1259,1 688371

Golniška cesta IV
Golniška cesta IV

C R2 410

Z HŠ 55

JP

0

85

85

260
JP 688380
1260,1 688381

Golniška cesta V
Golniška cesta V

C 183230

Z HŠ 69

JP

0

56

56

261
JP 686330
1261,1 686331
1261,2 686332

Polica- Exoterm - Struževo
Polica- Exoterm
Polica-Struževo

C R2 411
C 686331

Z HŠ 66
O 187171

JP
JP

0
0

659
1371

659
1371
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262
JP 686340
1262,1 686341

Zlato polje - Polica
Zlato polje - Polica

C 688010

C R2 411

JP

0

1784

1784

263
JP 686350
1263,1 686351

Zlato polje - Mlaka
Zlato polje - Mlaka

C 686340

C 183090

JP

0

1405

1405

264
JP 688480
1264,1 688481

Stara cesta Naklo - konjederec
St. c. Naklo-konjederec

C 183090

Z HŠ 114

JP

0

458

458

265
JP 688010
1265,1 688011

Cesta čez Kranjsko polje - mimo vrtnarije
C čez K.polje-vrtnarija

C R2 410

C R2 412

JP

0

1209

1209

266
JP 687470
1266,1 687471
1266,2 687472

Zlato polje I
Zlato polje I/1
Zlato polje I/2

O 186641
O 687471

Z HŠ 15c
C 187170

JP
JP

0
0

219
136

219
136

267
JP 688030
1267,1 688031
1267,2 688032
1267,3 688033

Zlato polje II
Zlato polje II/1
Zlato polje II/2
Zlato polje II/3

O 186641
C 688030
C 688030

C 186640
Z HŠ 11b
Z HŠ 14c

JP
JP
JP

0
0
0

129
68
105

129
68
105

268
JP 688020
1268,1 688021
1268,2 688022
1268,3 688023

Zlato polje - SPIZ
Zlato polje-SPIZ 1
Zlato polje-SPIZ 2
Zlato polje-SPIZ 3

O 186641
O 688021
O 688021

Z HŠ 2
Z HŠ 2
O 688022

JP
JP
JP

0
0
0

204
145
34

204
145
34

269
JP 686300
1269,1 686301
1269,2 686302

Gosposvetska ulica II
Gosposvetska ulica II/1
Gosposvetska ulica II/2

C 186100
O 686301

Z HŠ 13
Z HŠ 11

JP
JP

0
0

71
49

71
49

270
JP 687670
1270,1 687671

Povezava Mrakova - Mlakarjeva
Mrakova-Mlakarjeva

C 186440

C 186440

JP

0

87

87

271
JP 687680
1271,1 687681

Mlakarjeva bloki in parkirišèa
Mlakarjeva bl. In park.

C 186440

Z HŠ 23

JP

0

135

135

272
JP 687690
1272,1 687691
1272,2 687692
1272,3 687693
1272,4 687694
1272,5 687695
1272,6 687696
1272,7 687697
1272,8 687698

Begunjska ulica II
Begunjska ulica II/1
Begunjska ulica II/2
Begunjska ulica II/3
Begunjska ulica II/4
Begunjska ulica II/5
Begunjska ulica II/6
Begunjska ulica II/7
Begunjska ulica II/8

C 186490
C 186490
C 186490
C 183510
C 183860
C 183860
O 687696
O 687696

C 186490
O 687691
O 687692
O 687692
O 687696
O 687694
Z HŠ 50
Z HŠ 11

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0
0
0
0

195
88
68
90
98
78
65
38

195
88
68
90
98
78
65
38

273
JP 687700
1273,1 687701
1273,2 687702

Kebetova ulica - do bloka
Kebetova ulica 1
Kebetova ulica 2

C 186340
C 186340

Z HŠ 6
Z HŠ 3

JP
JP

0
0

26
29

26
29

274
JP 687710
1274,1 687711
1274,2 687712
1274,3 687713

Nazorjeva ulica - do bloka
Nazorjeva ulica 1
Nazorjeva ulica 2
Nazorjeva ulica 3

O 186402
O 186402
O 186402

Z HŠ 10
Z HŠ 10
Z Park.h

JP
JP
JP

0
0
0

42
44
44

42
44
44

275
JP 687720
1275,1 687721
1275,2 687722

Kidričeva ulica - mimo toplarne ZD
Kidričeva ulica 1
Kidričeva ulica 2

C R2 410
O 687721

O 687721
C R2 410

JP
JP

0
0

156
67

156
67

276
JP 686360
1276,1 686361
1276,2 686362

Kranj - Struževo
Kranj - Struževo
Pešpot Kranj - Struževo

C 186110
O 686361

Z HŠ 27
C 187170

JP
JP

0
0

295
873

295
873

277
JP 686630
1277,1 686631

Jahačev prehod
Jahačev prehod

C 183420

C 183840

JP

0

80

80

278
JP 688120
1278,1 688121

Cesta na Šmarjetno goro
Cesta na Šmarjetno goro

C 183450

Z hotel

JP

0

2029

2029

279
JP 688040
1279,1 688041

Pot na Šmarjetno - mimo Sitarske kapele
P. na Šmarjetno(kapela)

C 186350

Z križiš

JP

0

664

664

280
JP 688050
1280,1 688051

Pot v Torklo
Pot v Torklo

C 186350

Z HŠ 6

JP

0

444

444

281
JP 688060
1281,1 688061

Na Vinograde
Na Vinograde

C 186950

Z HŠ 4

JP

0

878

878

282
JP 688070
1282,1 688071

Pot na Jošta II
Pot na Jošta II

C 186350

C 183010

JP

0

387

387

283
JP 687350
1283,1 687351
1283,2 687352

Tominčeva - iz poti na Jošta
Tominč-iz poti na Jošta
Tominčeva ulica

C 186350
C 183760

Z HŠ 49
Z HŠ 58

JP
JP

0
0

68
64

68
64

284
JP 687480
1284,1 687481

Trojarjeva ulica I
Trojarjeva ulica I

C 186850

Z HŠ 12

JP

0

73

73
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285
JP 688080
1285,1 688081

Škofjeloška cesta II
Škofjeloška cesta II

C 183010

Z HŠ 48

JP

0

108

108

286
JP 688090
1286,1 688091

Škofjeloška cesta III
Škofjeloška cesta III

C 183440

Z HŠ 92

JP

0

156

156

287
JP 688130
1287,1 688131
1287,2 688132

Pot v Bitnje - Bantale II
V Bitnje-Bantale II/1
V Bitnje-Bantale II/2

C 183440
C 183200

C 187200
Z HŠ 26

JP
JP

0
0

116
159

116
159

288
JP 688140
1288,1 688141

Pot v Bitnje - pri hiši št. 13
Pot v Bitnje-pri HŠ 13

C 183440

C 187200

JP

0

98

98

289
JP 688150
1289,1 688151

Pot v Bitnje - Križnarjevo polje
Pot v Bitnje-Križ.polje

C 187200

Z HŠ 12

JP

0

125

125

290
JP 688160
1290,1 688161
1290,2 688162

Pot v Bitnje - krožna preko LK
Pot v Bitnje-krožna 1
Pot v Bitnje-krožna 2

C 183440
C 183200

C 187200
C 187200

JP
JP

0
0

152
196

152
196

291
JP 688170
1291,1 688171

Pot v Bitnje - pri hiši 152
Pot v Bitnje-pri HŠ 152

C 183440

C 187200

JP

0

228

228

292
JP 684450
1292,1 684451

Bitnje - pot v Bitnje - tiskarna Košir
Bitnje-tiskarna Košir

C 183030

Z HŠ 277

JP

0

55

55

293
JP 684460
1293,1 684461

Zg. Bitnje I
Zg. Bitnje I

C 183030

Z HŠ 229

JP

0

131

131

294
JP 684470
1294,1 684471

Zg. Bitnje II
Zg. Bitnje II

C 183030

Z HŠ 226

JP

0

130

130

295
JP 684480
1295,1 684481

Zg. Bitnje - krožna
Zg. Bitnje-krožna

C 183030

C 183030

JP

0

203

203

296
JP 684490
1296,1 684491

Zg. Bitnje III
Zg. Bitnje III

C 183030

Z HŠ 129

JP

0

49

49

297
JP 684500
1297,1 684501

Zg. Bitnje IV
Zg. Bitnje IV

C 183030

Z HŠ 243

JP

0

44

44

298
JP 684510
1298,1 684511

Zg. Bitnje - Pot v Bitnje
Zg. Bitnje-Pot v Bitnje

C 183030

C 187200

JP

0

302

302

299
JP 684520
1299,1 684521

Zg. Bitnje V
Zg. Bitnje V

C 684510

Z HŠ 79

JP

0

66

66

300
JP 684530
1300,1 684531

Zg. Bitnje VI
Zg. Bitnje VI

C 684510

Z HŠ 112

JP

0

53

53

301
JP 684540
1301,1 684541

Zg. Bitnje - novo naselje - krožna
Zg. Bitnje-novo naselje

C 183030

C 183030

JP

0

254

254

302
JP 684550
1302,1 684551

Zg. Bitnje VII
Zg. Bitnje VII

C 183030

C 684510

JP

0

155

155

303
JP 684640
1303,1 684641

Zg. Bitnje - krožna do hiše Sr. Bitnje št. 73
Zg.Bitnje-Sr.Bitnje 73

C 183030

C 183030

JP

0

634

634

304
JP 684650
1304,1 684651

Sr. Bitnje I
Sr. Bitnje I

C 684640

Z HŠ 82a

JP

0

66

66

305
JP 684660
1305,1 684661

Sr. Bitnje - prečna ulica
Sr. Bitnje-prečna ulica

C 684640

C 684670

JP

0

140

140

306
JP 684670
1306,1 684671

Sr. Bitnje - preko JP684640
Sr. Bitnje-preko 684640

C 183030

C 183030

JP

0

600

600

307
JP 684680
1307,1 684681

Zg. Bitnje - trgovina Janja hiša št. 245
Zg. Bitnje-Janja-HŠ 245

C 183030

C 684670

JP

0

207

207

308
JP 687500
1308,1 687501

Zg. Bitnje (ob potoku Žabnica)
Zg.Bitnje (Žabnica)

C 183030

Z HŠ 205

JP

0

129

129

309
JP 684600
1309,1 684601

Zg. Bitnje IX
Zg. Bitnje IX

C 684621

Z HŠ236b

JP

0

61

61

310
JP 684610
1310,1 684611

Zg. Bitnje X
Zg. Bitnje X

C 684570

Z HŠ 45

JP

0

116

116

311
JP 684620
1311,1 684621

Zg. Bitnje XI
Zg. Bitnje XI

C 183780

C 684570

JP

0

140

140

312
JP 684560
1312,1 684561

Zg. Bitnje - pokopališče
Zg. Bitnje-pokopališče

C R1 210

Z pokop.

JP

0

567

567

313
JP 684570
1313,1 684571

Zg. Bitnje - pri hiši št. 54
Zg. Bitnje-pri HŠ 54

C R1 210

C 183030

JP

0

289

289
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314
JP 684580
1314,1 684581

Zg. Bitnje - picerija Antonio
Zg.Bitnje-picerija Anto

C 684570

Z HŠ 44

JP

0

91

91

315
JP 684590
1315,1 684591

Zg. Bitnje VIII
Zg. Bitnje VIII

C 684570

Z HŠ 47

JP

0

65

65

316
JP 684630
1316,1 684631

Zg. Bitnje XII
Zg. Bitnje XII

C 183780

C 684570

JP

0

146

146

317
JP 687510
1317,1 687511

Zg. Bitnje XIII
Zg. Bitnje XIII

C R1 210

Z HŠ 43

JP

0

105

105

318
JP 687520
1318,1 687521

Zg. Bitnje XIV
Zg. Bitnje XIV

C R1 210

Z HŠ 41

JP

0

159

159

319
JP 684690
1319,1 684691

Zg. Bitnje - slepa
Zg. Bitnje-slepa

C 183030

Z HŠ 246

JP

0

252

252

320
JP 685910
1320,1 685911

Zg. Bitnje - pri hiši št. 25
Zg. Bitnje-pri HŠ 25

C R1 210

Z HŠ 28

JP

0

197

197

321
JP 684700
1321,1 684701

Zg. Bitnje - pri gasilskem domu
Zg. Bitnje-pri gas.domu

C R1 210

C 183030

JP

0

380

380

322
JP 684710
1322,1 684711

Sr. Bitnje - hiša št. 3
Sr. Bitnje-hiša št. 3

C R1 210

C 183030

JP

0

391

391

323
JP 684720
1323,1 684721

Sr. Bitnje - hiša št. 6 - mimo mesarije Oman
Sr. Bitnje-HŠ 6
C R1 210

C 183030

JP

0

416

416

324
JP 684730
1324,1 684731

Sr. Bitnje - hiša št. 10a
Sr. Bitnje-hiša št. 10a

C R1 210

C 183030

JP

0

399

399

325
JP 684740
1325,1 684741

Sr. Bitnje - slepa
Sr. Bitnje-slepa

C 684730

Z HŠ 123

JP

0

139

139

326
JP 684750
1326,1 684751

Sr. Bitnje - hiša št. 14
Sr. Bitnje-hiša št. 14

C R1 210

C 183030

JP

0

391

391

327
JP 684760
1327,1 684761

Sr. Bitnje II
Sr. Bitnje II

C 684750

C 183250

JP

0

605

605

328
JP 684770
1328,1 684771

Sp. Bitnje - picerija Gala
Sp.Bitnje-picerija Gala

C 183250

Z HŠ 50

JP

0

114

114

329
JP 684780
1329,1 684781

Sr. Bitnje III
Sr. Bitnje III

C 183030

Z HŠ 85

JP

0

114

114

330
JP 684790
1330,1 684791

Sr. Bitnje IV
Sr. Bitnje IV

C 183030

Z HŠ 108

JP

0

106

106

331
JP 684800
1331,1 684801

Sr. Bitnje V
Sr. Bitnje V

C 183030

Z HŠ 126

JP

0

66

66

332
JP 684810
1332,1 684811

Sr. Bitnje VI
Sr. Bitnje VI

C 183030

Z HŠ 37

JP

0

74

74

333
JP 684820
1333,1 684821

Sr. Bitnje VII
Sr. Bitnje VII

C 183030

Z HŠ 86

JP

0

106

106

334
JP 684830
1334,1 684831

Sr. Bitnje VIII
Sr. Bitnje VIII

C 183030

Z HŠ 46

JP

0

65

65

335
JP 684840
1335,1 684841

Sr. Bitnje - pri transformatorju
Sr. Bitnje-pri transfor

C 684750

C 183030

JP

0

316

316

336
JP 684850
1336,1 684851

Sr. Bitnje - prečna pri hiši št. 88
Sr. Bitnje-pri HŠ 88

C 684840

C 183030

JP

0

164

164

337
JP 684860
1337,1 684861

Sr. Bitnje - krožna pri hiši št. 81a
Sr. Bitnje- HŠ 81a

C 183030

C 183030

JP

0

139

139

338
JP 684870
1338,1 684871

Sp. Bitnje
Sp. Bitnje

C 183250

Z HŠ 18

JP

0

196

196

339
JP 685020
1339,1 685021

Sp. Bitnje - do Mlinarja
Sp. Bitnje-do Mlinarja

C 183030

Z HŠ 31

JP

0

609

609

340
JP 684880
1340,1 684881

Žabnica - pri hiši št. 5
Žabnica-pri hiši št. 5

C R1 210

C R1 210

JP

0

614

614

341
JP 684890
1341,1 684891

Žabnica
Žabnica

C 684880

Z HŠ 2

JP

0

210

210

342
JP 684900
1342,1 684901

Žabnica - prečna pri hiši št. 9
Žabnica-prečna HŠ 9

C R1 210

C 684880

JP

0

66

66

343
JP 684910
1343,1 684911

Žabnica - Šutna - povezava
Žabnica-Šutna-povezava

C 684880

C 684920

JP

0

208

208
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344
JP 684920
1344,1 684921

Šutna - krožna
Šutna-krožna

C 183030

C 183030

JP

0

531

531

345
JP 684930
1345,1 684931

Šutna I
Šutna I

C 684920

Z HŠ 44

JP

0

142

142

346
JP 684940
1346,1 684941

Šutna II
Šutna II

C 684920

Z HŠ 49

JP

0

81

81

347
JP 684950
1347,1 684951

Šutna - pri hiši št. 36
Šutna-pri hiši št. 36

C 684920

C 183030

JP

0

199

199

348
JP 684960
1348,1 684961

Šutna III
Šutna III

C 684950

Z HŠ 74

JP

0

72

72

349
JP 684970
1349,1 684971

Šutna IV
Šutna IV

C 684920

Z HŠ 8

JP

0

50

50

350
JP 684980
1350,1 684981

Šutna V
Šutna V

C 183030

Z HŠ 82

JP

0

156

156

351
JP 684990
1351,1 684991

Šutna VI
Šutna VI

C 183030

Z HŠ 30

JP

0

98

98

352
JP 902840
1352,1 902841

Dorfarje - Šutna do hiše št. 41
Dorfarje-Šutna do HŠ 41

C R1 210

C 183030

JP

240

322

82

353
JP 685010
1353,1 685011

Žabnica - pokopališče
Žabnica-pokopališče

C R1 210

Z župniš

JP

0

162

162

354
JP 902380
1354,1 902381

Žabnica - Trata - Godešič
Žabnica-Trata-Godešič

C 401070

C R1 210

JP

2576

3262

686

355
JP 688490
1355,1 688491

Struževo - do strelišča
Struževo-do strelišča

C 187170

Z streli

JP

0

753

753

356
JP 688500
1356,1 688501

Struževo
Struževo

C 187170

Z HŠ 27c

JP

0

125

125

357
JP 688510
1357,1 688511
1357,2 688512

Struževo - ob železnici
Struževo-ob železnici 1
Struževo-ob železnici 2

C 187170
C 688510

C 187170
Z HŠ 47f

JP
JP

0
0

395
197

395
197

358
JP 687660
1358,1 687661

Struževo - Korotan
Korotan

C 187170

Z HŠ 20

JP

0

73

73

359
JP 685030
1359,1 685031

Rakovica
Rakovica

C 183020

Z HŠ 6

JP

0

478

478

360
JP 685090
1360,1 685091

Zabukovje - prvo križišče
Zabukovje-prvo križišče

C 685110

Z HŠ 8

JP

0

888

888

361
JP 685100
1361,1 685101

Zabukovje - drugo križišče
Zabukovje-drugo križ.

C 685110

Z HŠ 37

JP

0

358

358

362
JP 685110
1362,1 685111

Zabukovje I
Zabukovje I

C 183020

Z HŠ 3

JP

0

1761

1761

363
JP 685120
1363,1 685121

Zabukovje II
Zabukovje II

C 685110

Z HŠ 36

JP

0

290

290

364
JP 685130
1364,1 685131

Sp. Besnica - Pešnica krožna
Sp. Besnica-Pešnica kr.

C 183020

C 183020

JP

0

456

456

365
JP 685140
1365,1 685141

Sp. Besnica - Pešnica I
Sp. Besnica-Pešnica I

C 685130

Z HŠ 23

JP

0

74

74

366
JP 685150
1366,1 685151

Sp. Besnica - Pešnica II
Sp. Besnica-Pešnica II

C 183020

Z HŠ 36

JP

0

92

92

367
JP 685160
1367,1 685161

Sp. Besnica - Pešnica III
Sp. Besnica-Pešnica III

C 685130

Z HŠ 28

JP

0

146

146

368
JP 685170
1368,1 685171

Sp. Besnica - Pešnica IV
Sp. Besnica-Pešnica IV

C 685130

Z HŠ 10

JP

0

115

115

369
JP 685180
1369,1 685181

Sp. Besnica - Rakovica
Sp. Besnica-Rakovica

C 183020

Z HŠ 22

JP

0

482

482

370
JP 685190
1370,1 685191

Sp. Besnica - do tenis igrišč
Sp.Besnica-tenis

C 183790

Z tenis

JP

0

262

262

371
JP 685210
1371,1 685211

Sp. Besnica - preko JP183790
Sp.Besnica-preko 183790

C 183020

C 685190

JP

0

275

275

372
JP 685220
1372,1 685221

Sp. Besnica - od trgovine do hiše št. 113
Sp. Besnica-trg-HŠ 113

C 183790

C 685230

JP

0

314

314

373
JP 685230
1373,1 685231

Sp. Besnica - Pešnica V
Sp. Besnica-Pešnica V

C 685190

Z HŠ 27

JP

0

222

222
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374
JP 685240
1374,1 685241

Sp. Besnica - Pešnica VI
Sp. Besnica-Pešnica VI

C 183790

Z HŠ 22

JP

0

106

106

375
JP 685250
1375,1 685251

Sp. Besnica - Pešnica VII
Sp. Besnica-Pešnica VII

C 183790

Z HŠ 66

JP

0

427

427

376
JP 685260
1376,1 685261

Sp. Besnica - Pešnica VIII
Sp.Besnica-Pešnica VIII

C 685250

Z HŠ 43a

JP

0

43

43

377
JP 685270
1377,1 685271

Sp. Besnica - Pešnica IX
Sp. Besnica-Pešnica IX

C 685250

Z HŠ 74b

JP

0

48

48

378
JP 685280
1378,1 685281

Sp. Besnica - Pešnica X
Sp. Besnica-Pešnica X

C 685250

Z HŠ 21

JP

0

54

54

379
JP 685290
1379,1 685291

Sp. Besnica - Pešnica XII
Sp. Besnica-Pešnica XII

C 183020

Z HŠ 37

JP

0

64

64

380
JP 685300
1380,1 685301

Sp. Besnica - okoli cerkve
Sp.Besnica-okoli cerkve

C 183020

C 183020

JP

0

368

368

381
JP 685310
1381,1 685311

Sp. Besnica II
Sp. Besnica II

C 183020

Z HŠ 04

JP

0

120

120

382
JP 685330
1382,1 685331
1382,2 685332

Sp. Besnica preko JP188870
Sp.Besnica pr. 188870 1
Sp.Besnica pr. 188870 2

C 183020
C 188870

C 188870
Z HŠ 45

JP
JP

0
0

288
390

288
390

383
JP 685340
1383,1 685341

Sp. Besnica III
Sp. Besnica III

O 685332

Z HŠ 49

JP

0

204

204

384
JP 685350
1384,1 685351

Sp. Besnica IV
Sp. Besnica IV

O 685332

Z HŠ 52

JP

0

348

348

385
JP 685360
1385,1 685361

Sp. Besnica - Matija
Sp. Besnica-Matija

C 685350

Z HŠ 4

JP

0

507

507

386
JP 685370
1386,1 685371

Sp. Besnica - povezava
Sp. Besnica-povezava

C 188870

C 685330

JP

0

82

82

387
JP 685380
1387,1 685381

Sp. Besnica V
Sp. Besnica V

C 183020

Z HŠ 10

JP

0

98

98

388
JP 685390
1388,1 685391

Sp. Besnica VI
Sp. Besnica VI

C 183020

O 685331

JP

0

120

120

389
JP 685400
1389,1 685401

Sp. Besnica - žaga
Sp. Besnica-žaga

C 183020

Z HŠ 17

JP

0

300

300

390
JP 685410
1390,1 685411

Sp. Besnica - ribogojnica
Sp. Besnica-ribogojnica

C 685400

Z HŠ 20

JP

0

528

528

391
JP 685420
1391,1 685421

Zg. Besnica - pri trgovini do vikendov
Zg. Besnica-do vikendov

C 183020

Z HŠ 35

JP

0

883

883

392
JP 685430
1392,1 685431

Zg. Besnica II
Zg. Besnica II

C 183020

Z HŠ 22

JP

0

167

167

393
JP 685440
1393,1 685441

Zg. Besnica - prečna povezava
Zg.Besnica-prečna p.

C 183020

C 188770

JP

0

182

182

394
JP 685450
1394,1 685451

Zg. Besnica - Klinar
Zg. Besnica-Klinar

C 188770

Z HŠ 101

JP

0

455

455

395
JP 685460
1395,1 685461

Zg. Besnica - Podrovnik
Zg. Besnica - Podrovnik

C 685450

Z HŠ 109

JP

0

618

618

396
JP 685480
1396,1 685481

Zg. Besnica - mimo mrliških vežic
Zg. Besnica-mrl. Vežice

C 188850

Z HŠ 8

JP

0

382

382

397
JP 685490
1397,1 685491

Zg. Besnica - pri hiši št. 69
Zg. Besnica-pri HŠ 69

C 183020

C 188770

JP

0

675

675

398
JP 685500
1398,1 685501

Zg. Besnica - do gozdne poti
Zg.Besnica-do gozd. p.

C 188770

Z dreves

JP

0

623

623

399
JP 687750
1399,1 687751
1399,2 687752

Sp. Besnica VII
Sp. Besnica VII/1
Sp. Besnica VII/2

C 685330
C 685340

C 685340
C 685350

JP
JP

0
0

67
196

67
196

400
JP 685510
1400,1 685511

Zg. Besnica III
Zg. Besnica III

C 188770

Z HŠ 8

JP

0

342

342

401
JP 685520
1401,1 685521

Zg. Besnica - Nova vas I
Zg. Besnica-Nova vas I

C 183020

Z HŠ 20

JP

0

208

208

402
JP 685530
1402,1 685531

Zg. Besnica - Nova vas II
Zg. Besnica-Nova vas II

C 685520

Z HŠ 16

JP

0

170

170
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403
JP 685550
1403,1 685551

Zg. Besnica - Nova vas III
Zg. Besnica-Nova v. III

C 188780

Z HŠ 92

JP

0

120

120

404
JP 685560
1404,1 685561
1404,2 685562

Zg. Besnica - Nova vas IV
Zg. Besnica-Nova v.IV/1
Zg. Besnica-Nova v.IV/2

C 183020
O 685561

Z HŠ 118
Z HŠ 90

JP
JP

0
0

218
56

218
56

405
JP 685570
1405,1 685571

Zg. Besnica - Nova vas - krožna II
Zg.Besnica-Nova v-kr.II

C 183020

C 183020

JP

0

161

161

406
JP 685580
1406,1 685581

Nemilje - krožna skozi vas
Nemilje-krož. skozi vas

C 494110

C 494110

JP

0

229

229

407
JP 685590
1407,1 685591

Nemilje - Podblica stara cesta
Nemilje-Podblica stara

C 183020

C 183020

JP

0

1822

1822

408
JP 685600
1408,1 685601

Podblica - šola
Podblica-šola

C 685590

Z HŠ 3

JP

0

128

128

409
JP 685610
1409,1 685611

Podblica I
Podblica I

C 183020

Z HŠ 25

JP

0

241

241

410
JP 685620
1410,1 685621

Podblica II
Podblica II

C R3 635

Z HŠ 28

JP

0

184

184

411
JP 685630
1411,1 685631

Jamnik - vzporednica z R3/635
Jamnik-vzp. z R3/635

C R3 635

C R3 635

JP

0

466

466

412
JP 685040
1412,1 685041

Čepulje - Lavtarski vrh
Čepulje-Lavtarski vrh

C 183010

Z HŠ 2

JP

0

2794

2794

413
JP 685050
1413,1 685051

Lavtarski vrh I
Lavtarski vrh I

C 685040

Z HŠ 4

JP

0

569

569

414
JP 685060
1414,1 685061

Lavtarski vrh II
Lavtarski vrh II

C 685050

Z HŠ 3a

JP

0

235

235

415
JP 685070
1415,1 685071

Planica
Planica

C 685040

Z HŠ 2

JP

0

241

241

416
JP 685080
1416,1 685081

Javornik - Jošt
Javornik-Jošt

C 183010

Z S.Jošt

JP

0

1536

1536

417
JP 903210
1417,1 903211

Križna gora - Lavtarski vrh
Križna g.-Lavtarski vrh

O 401042

C 685040

JP

580

945

365

418
JP 683540
1418,1 683541

Tenetiše I
Tenetiše I

C R2 410

Z HŠ 3

JP

0

100

100

419
JP 683550
1419,1 683551

Tenetiše II
Tenetiše II

C R2 410

Z HŠ 9

JP

0

505

505

420
JP 683560
1420,1 683561

Tenetiše III
Tenetiše III

C R2 410

Z HŠ 13

JP

0

231

231

421
JP 683570
1421,1 683571

Tenetiše - krožna mesarija Kern
Tenetiše-mesarija Kern

C R2 410

C R2 410

JP

0

93

93

422
JP 683580
1422,1 683581

Tenetiše IV
Tenetiše IV

C R2 410

Z HŠ 41

JP

0

85

85

423
JP 685660
1423,1 685661

Tenetiše - povezava z R2/410
Tenetiše-pov. z R2/410

C R2 410

C 183100

JP

0

231

231

424
JP 683590
1424,1 683591

Tenetiše - NK Podgorje
Tenetiše-NK Podgorje

C R2 410

Z HŠ 20

JP

0

153

153

425
JP 683600
1425,1 683601
1425,2 683602

Tenetiše V
Tenetiše V/1
Tenetiše V/2

C 183100
O 683601

Z HŠ 26
Z HŠ 78

JP
JP

0
0

55
54

55
54

426
JP 683610
1426,1 683611

Tenetiše - proti cerkvi
Tenetiše-proti cerkvi

C 183100

Z cerkev

JP

0

293

293

427
JP 683620
1427,1 683621

Tenetiše VI
Tenetiše VI

C 683610

C 183100

JP

0

167

167

428
JP 683630
1428,1 683631
1428,2 683632

Tenetiše VII
Tenetiše VII/1
Tenetiše VII/2

C 183100
O 683631

Z HŠ 77
Z HŠ 74

JP
JP

0
0

143
31

143
31

429
JP 685690
1429,1 685691

Letence - jug
Letence-jug

C 183110

C R2 410

JP

0

796

796

430
JP 683820
1430,1 683821

Letence - Kamenjak
Letence-Kamenjak

C 685690

Z HŠ 18

JP

0

951

951

431
JP 683830
1431,1 683831

Letence - od Tišlarja do Malija
Letence-Tišlarja-Malij

C 183110

C R2 410

JP

0

748

748
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432
JP 683640
1432,1 683641

Goriče - mimo pokopališča
Goriče-mimo pokopališča

C 183050

C 183050

JP

0

444

444

433
JP 685670
1433,1 685671

Goriče - povezava z R2/410
Goriče-povez. z R2/410

C R2 410

C 183050

JP

0

553

553

434
JP 685680
1434,1 685681

Golnik - bolnica - Malijevo brdo
Golnik-Malijevo brdo

C R2 410

C R2 410

JP

0

1941

1941

435
JP 683670
1435,1 683671

Srednja vas - Goriče sever
Srednja vas-Goriče S

C 683410

C 683680

JP

0

482

482

436
JP 683680
1436,1 683681

Goriče sever (Medved-Urbanc)
Goriče s(Medved-Urbanc)

C 685670

Z HŠ 64

JP

0

192

192

437
JP 683690
1437,1 683691

Goriče – Golnik (do Vevarjev)
Goriče-Golnik(Vevarji)

C 685670

Z HŠ 38

JP

0

593

593

438
JP 683700
1438,1 683701

Goriče - Golnik (v Dolenci)
Goriče-Golnik

C 683690

Z HŠ 42a

JP

0

260

260

439
JP 683710
1439,1 683711

Golnik - stara cesta do gozda
Golnik-stara cesta do g

C R2 410

Z HŠ 3

JP

0

395

395

440
JP 683720
1440,1 683721
1440,2 683722

Golnik - Malijev hrib
Golnik-Malijev hrib 1
Golnik-Malijev hrib 2

C R2 410
C R2 410

C 685680
O 683721

JP
JP

0
0

266
191

266
191

441
JP 683730
1441,1 683731

Golnik - do Matička I
Golnik-do Matička I

C 685680

Z HŠ 15

JP

0

637

637

442
JP 683740
1442,1 683741

Golnik - do Matička II
Golnik-do Matička II

C 685680

Z HŠ 27

JP

0

65

65

443
JP 683750
1443,1 683751

Golnik - do Ribnikarja
Golnik-do Ribnikarja

C 685680

Z HŠ 32

JP

0

581

581

444
JP 683760
1444,1 683761

Golnik - preko hriba
Golnik-preko hriba

C R2 410

C 183110

JP

0

499

499

445
JP 683770
1445,1 683771

Golnik - preko hriba prvi krak
Golnik-preko hriba 2 kr

C 683760

C 183110

JP

0

225

225

446
JP 683780
1446,1 683781

Golnik - preko hriba drugi krak
Golnik-preko hriba 1 kr

C 683760

C 183110

JP

0

215

215

447
JP 683790
1447,1 683791

Golnik I
Golnik I

C 683760

Z HŠ 117

JP

0

169

169

448
JP 683800
1448,1 683801

Golnik II
Golnik II

C 683760

Z HŠ 80

JP

0

96

96

449
JP 683810
1449,1 683811
1449,2 683812
1449,3 683813

Golnik - spodnje naselje ob blokih - krožna
Golnik-krožna 1
C 183110
Golnik-krožna 2
O 683811
Golnik-krožna 3
O 683811

C 183110
Z HŠ 139
Z HŠ 148

JP
JP
JP

0
0
0

371
102
54

371
102
54

450
JP 683410
1450,1 683411

Goriče - Svarje
Goriče-Svarje

C 183050

Z HŠ 12

JP

0

1785

1785

451
JP 683650
1451,1 683651

Goriče - Zalog (Brsnak-Ahec)
Goriče-Zalog

C 683410

Z HŠ 10

JP

0

112

112

452
JP 683660
1452,1 683661

Zalog - krožna mimo cerkve
Zalog-krož. mimo cerkve

C 683410

C 683410

JP

0

117

117

453
JP 683420
1453,1 683421
1453,2 683422
1453,3 683423
1453,4 683424
1453,5 683425

Svarje
Svarje 1
Svarje 2
Svarje 3
Svarje 4
Svarje 5

C 683410
O 683421
O 683421
O 683421
O 683421

Z HŠ 61
Z HŠ 44
Z HŠ 25
Z HŠ 34
C 683410

JP
JP
JP
JP
JP

0
0
0
0
0

568
51
57
50
411

568
51
57
50
411

454
JP 683430
1454,1 683431
1454,2 683432
1454,3 683433

Povlje - do Peskov
Povlje-do Peskov 1
Povlje-do Peskov 2
Povlje-do Peskov 3

C 183050
O 683431
O 683431

Z vod r.
C 683440
O 683432

JP
JP
JP

0
0
0

2535
491
155

2535
491
155

455
JP 683440
1455,1 683441

Žablje - Babni vrt (Krničar)
Žablje-Babni vrt

C 183060

Z HŠ 10

JP

0

2360

2360

456
JP 683460
1456,1 683461
1456,2 683462

Trstenik - Orlove glave
Trstenik-Orlove glave 1
Trstenik-Orlove glave 2

C 183050
O 683461

Z HŠ 126
Z HŠ 99

JP
JP

0
0

1623
177

1623
177

457
JP 683470
1457,1 683471

Trstenik - povezava za cerkvijo
Trstenik-za cerkvijo

C 183050

C 683460

JP

0

167

167
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458
JP 683480
1458,1 683481

Trstenik I
Trstenik I

C 683460

C 683430

JP

0

954

954

459
JP 683490
1459,1 683491

Trstenik II
Trstenik II

C 683460

Z HŠ 53

JP

0

126

126

460
JP 683500
1460,1 683501

Trstenik III
Trstenik - Cerkev

C 683460

Z HŠ 23

JP

0

112

112

461
JP 683510
1461,1 683511
1461,2 683512
1461,3 683513

Trstenik IV
Trstenik IV/1
Trstenik IV/2
Trstenik IV/3

C 683500
O 683511
O 683511

Z HŠ 39
Z HŠ 62
Z HŠ 39A

JP
JP
JP

0
0
0

162
127
76

162
127
76

462
JP 683520
1462,1 683521

Trstenik V
Trstenik V

C 183050

Z HŠ 1i

JP

0

218

218

463
JP 683530
1463,1 683531

Pangršica - lovski dom
Pangršica-lovski dom

C 183050

Z-lov.d.

JP

0

620

620

464
JP 683450
1464,1 683451

Babni vrt I
Babni vrt I

C 683440

Z HŠ 7

JP

0

132

132

465
JP 685900
1465,1 685901

Povlje - do vikendov
Povlje-do vikendov

C 683430

Z HŠ 38

JP

0

471

471

466
JP 687440
1466,1 687441

Letence - povezava mimo št. 15 (prej 0,277m)
Letence-mimo HŠ 15
C 183110

C 685690

JP

0

289

289

467
JP 687550
1467,1 687551

Babni vrt II
Babni vrt II

C 683440

Z HŠ 5a

JP

0

93

93

468
JP 687560
1468,1 687561

Babni vrt III
Babni vrt III

C 683440

Z HŠ 5

JP

0

255

255

469
JP 687580
1469,1 687581

Trstenik - do mini ranča
Trstenik-do mini ranča

C 183050

Z mini r

JP

0

137

137

470
JP 687590
1470,1 687591
1470,2 687592
1470,3 687593

Čadovlje
Čadovlje 1
Čadovlje 2
Čadovlje 3

C 183060
C 183060
O 687592

Z HŠ 15
Z HŠ 20
Z HŠ 24

JP
JP
JP

0
0
0

46
164
90

46
164
90

471
JP 687600
1471,1 687601

Žablje - krožna mimo hiše št. 1
Žablje-krožna mimo HŠ 1

C 183060

C 183060

JP

0

104

104

472
JP 687610
1472,1 687611

Žablje I
Žablje I

C 183060

Z HŠ 4

JP

0

108

108

473
JP 687620
1473,1 687621

Žablje II
Žablje II

C 183060

Z HŠ 3

JP

0

89

89

474
JP 687630
1474,1 687631

Goriče - krožna okoli cerkve
Goriče-kr. okoli cerkve

C 685670

C 658670

JP

0

114

114

475
JP 687650
1475,1 687651

Goriče - do Bajta,Tršca, Žogarja
Goriče-do Bajta,Tršca

C 183050

Z HŠ 4

JP

0

34

34

476
JP 687760
1476,1 687761

Sp. Besnica VIII
Sp. Besnica VIII

C 685350

C 685340

JP

0

185

185

477
JP 687770
1477,1 687771
1477,2 687772

Trstenik VI
Trstenik VI/1
Trstenik VI/2

C 183050
O 687771

Z HŠ 37
Z HŠ 27

JP
JP

0
0

300
64

300
64

478
JP 686020
1478,1 686021

Planjava
Planjava

C 183240

Z Planja

JP

0

331

331

479
JP 890120
1479,1 890121

Šenčur - Agromehanika
Šenčur - Agromehanika

C G2 104

C 183240

JP

1319

2030

711

480
JP 686030
1480,1 686031

Agromehanika - Prebačevo
Agromehanika - Prebačevo

C 183240

C 890100

JP

0

1259

1259

481
JP 890080
1481,1 890081

Agromehanika - Voklo
Agromehanika - Voklo

C 686030

C 390080

JP

0

705

705

482
JP 890060
1482,1 890061

Hrastje - Prebačevo
Hrastje - Prebačevo

C 183240

C 251010

JP

0

191

191

483
JP 686640
1483,1 686641

Britof - spodnji konec - mimo Honda servisa
Britof-spodnji konec
C 183180

C 183180

JP

0

856

856

484
JP 686650
1484,1 686651

Britof - spodnji konec II
Britof-spodnji konec II

C R1 210

C 183800

JP

0

766

766

485
JP 686660
1485,1 686661

Britof - mimo nogometnega igrišča
Britof-mimo igrišča

C 183080

C 183180

JP

0

508

508
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486
JP 686670
1486,1 686671

Predoslje - mimo Čira-Čara - krožna
Predoslje-mimo ČiraČara

C 183080

C 183080

JP

0

1431

1431

487
JP 686040
1487,1 686041
1487,1 686041

Planina
Planina
Planina

C 183630
C 183630

C 183650
C 183650

JP
JP

0
0

153
153

153
153

488
JP 687800
1488,1 687801

Hrastje
Hrastje

C 251010

Z HŠ 136

JP

0

117

117

489
JP 687810
1489,1 687811

Hrastje I
Hrastje

C 251010

Z HŠ 146A

JP

0

145

145

490
JP 687820
1490,1 687821

Hrastje II
Hrastje

C 251010

Z HŠ 67

JP

0

261

261

491
JP 687830
1491,1 687831

Hrastje III
Hrastje

C 251010

Z HŠ 86

JP

0

216

216

492
JP 687840
1492,1 687841

Hrastje IV
Hrastje

C 251010

Z HŠ 15

JP

0

116

116

493
JP 687850
1493,1 687851

Hrastje V
Hrastje

C 251010

Z HŠ 106A

JP

0

222

222

494
JP 687860
1494,1 687861

Hrastje VI
Hrastje

C 251010

Z HŠ 115

JP

0

169

169

495
JP 687870
1495,1 687871

Hrastje VII
Hrastje

C 251010

Z HŠ 155

JP

0

105

105

496
JP 687880
1496,1 687881

Hrastje VIII
Hrastje

C 251010

Z HŠ 136A

JP

0

253

253

497
JP 687890
1497,1 687891

Hrastje IX
Hrastje - Breda

C 251010

Z HŠ 15

JP

0

360

360

498
JP 687900
1498,1 687901

Hrastje X
Hrastje

C 251010

C 251010

JP

0

701

701

499
JP 687910
1499,1 687911

Hrastje XI
Hrastje

C 251010

Z HŠ 177

JP

0

240

240

500
JP 687920
1500,1 687921

Hrastje XII
Hrastje

C 251010

Z rogovila

JP

0

187

187

501
1.501,1
1.501,2
1.501,3

Orehek – Žabnica
Orehek – Žabnica 1
Orehek – Žabnica 2
Orehek – Žabnica 3

C 183730
C 183730
C R1 211
C 183200

C 902380
C R1 211
C 183200
C 902380

JP
JP
JP
JP

O
0
0
0

4.071
230
2.068
1.771

4.071
230
2.068
1.773

JP 687990
687991
687992
687993

9. člen
Direkcija Republike Slovenije za ceste je skladno s 17. členom uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest
(Uradni list RS, št. 49/97) podala pozitivno mnenje h kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti številka 347-053/2003 z dne 14. 11. 2003.
10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 113/00).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34404-0258/2003-46/14
Kranj, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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KRANJ
152.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) 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 15. 1. 2004 sprejel

Št.

II
1. Predloga odlokov o PUP Kranj in PUP podeželje se
javno razgrneta v avli Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj.
2. Predlog odloka o PUP Kranj se razgrne na sedežih
Krajevnih skupnosti: Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Center, Čirče,
Gorenja Sava, Huje, Kokrica, Orehek – Drulovka, Planina,
Primskovo, Predoslje, Stražišče, Struževo, Vodovodni stolp,
Zlato polje in Žabnica.
3. Predlog odloka o PUP podeželje za morfološko celoto Dobrave se javno razgrne na sedežih Krajevnih skupnosti:
Golnik, Goriče, Tenetiše in Trstenik.

MISLINJA
153.

III
Javna razgrnitev traja od 23. 1. 2004 do 22. 2. 2004.
IV
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave, in sicer:
– v sredo, dne 4. februarja 2004 ob 16. uri na sedežu
Krajevne skupnosti Besnica,
– v četrtek, 5. februarja 2004 ob 16. uri na sedežu Krajevne skupnosti Golnik,
– v sredo, dne 11. februarja 2004, 16. uri na sedežu Krajevne skupnosti Mavčiče,
– v četrtek, dne 12. februarja ob 16. uri v avli Mestne
občine Kranj.
V
Pisne pripombe k predlogu odlokov lahko vpišete v knjigo
pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za
okolje in prostor, Mestne občine Kranj, Slovenski trga 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.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse za taksne predmete

Na podlagi 4. in 17. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 66/96 in 47/97) in 20. člena
statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno
besedilo, 115/00 in 60/02) je Občinski svet občine Mislinja na
11. seji dne 22. 12. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
I
Vrednost točke za izračun komunalne takse za taksne
predmete v Občini Mislinja za leto 2004 znaša 16,2 tolarjev.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 42304/0002/2000
Mislinja, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.

4. Predlog odloka o PUP podeželje za morfološko celoto
Sorško polje se javno razgrne na sedežih Krajevnih skupnosti
Hrastje in Mavčiče.
5. Predlog odloka o PUP podeželja za morfološko celoto Škofjeloško hribovje se javno razgrne na sedežih Krajevnih
skupnosti Besnica, Jošt in Podblica.

411

Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

I

2. Predlog odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje
in urbanistične zasnove Golnika (PUP podeželja), ki ga je pod
številko projekta 17/2003 izdelala Regijsko razvojna družba
d.o.o. iz Domžal.

Stran

Št. 35003-0019/02-5/04-48/02
35003-0020/02-5/04-48/02
Kranj, dne 15. januarja 2004.

SKLEP
o javni razgrnitvi
Javno se razgrneta:
1. Predlog odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (PUP
Kranj), ki ga je pod številko projekta 20/2003 izdelala Regijsko
razvojna družba d.o.o. iz Domžal.
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154.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme poslovnih nepokritih
površin na območju Občine Mislinja

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka
(Uradni list RS, 4/99), 20. člena in 55. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 150/00
in 60/02), je Občinski svet občine Mislinja na 11. seji sveta dne
22. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme poslovnih nepokritih površin na
območju Občine Mislinja
I
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2004 na območju Občine Mislinja se določijo v znesku 3.036 SIT/m2 za
urejene površine, ki se funkcionalno uporabljajo za gospodarsko dejavnost (parkirišča, odprta skladišča, gostinski vrtovi in
druge urejene nepokrite površine) ter površine za športno in
rekreativno dejavnost (igrišča).
II
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 nepokrite
poslovne površine za posamezno komunalno opremo znašajo:

Stran
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individualna raba:

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP

SIT/m2

delež

– kanalizacijsko omrežje

455

(15%)

– vodovodno omrežje

455

(15%)

304

(10%)

1.214

(40%)

Vrsta groba

SIT/m2

delež

– makadamska cesta

911

(30 %)

– asfaltna prevleka

304

(10 %)

– enojni
– dvojni
– trojni
– žarni

– meteorna kanalizacija

364

(12 %)

– javna razsvetljava

243

(8 %)

1.822

(60 %)

– električno omrežje
Skupaj
kolektivna raba:

Skupaj

III
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata
kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v posamezna območja v občini in namembnost objekta tako, da se
upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje
– KL = 0,50 za II. območje
– KL = 0,25 za III. območje
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 0,60 za proizvodno in poslovno dejavnost,
– KN = 0,20 za športno in rekreativno dejavnost.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt
priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje
določi občinski svet s sklepom.
IV
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega
zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju
predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na
čas vlaganja, največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih
stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero je
zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352 01/0002/2003
Mislinja, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.

155.

Sklep o najemnini za grobni prostor in mrliško
vežico

Na podlagi 14. člena odloka o pokopališkem redu v občini
Mislinja (Uradni list RS, št. 41/96) in 20. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00
in 60/02)) je Občinski svet občine Mislinja na 11. seji dne 22.
12. 2003 sprejel naslednji

I
1. Najemnina za grobni prostor za leto 2004 znaša:
Najemnina in vzdrževanje
pokopališča in objektov

2.330 SIT
3.780 SIT
5.980 SIT
1.690 SIT

2. Najemnina za uporabo mrliške vežice v letu 2004 znaša:
do 8 ur
7.800 SIT
do 32 ur
8.440 SIT
nad 32 ur
9.890 SIT
V času ogrevanja prostorov se najemnina poveča za
2.610 SIT/dan.
Za izposojena prevozna sredstva na dom je pristojbina
1.300 SIT.
II
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 353-04/95, 353-05/95, 353-10/95
Mislinja, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.

156.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 20. člena in 55. člena statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 150/00 in 60/02),
je Občinski svet občline Mislinja na 11. seji dne 22. 12. 2003
sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na delu
zemljišča s parc. 742, cesta v izmeri 1834 m2, vpisani pri ZKV
št. SO 02, k.o Gornji Dolič.
2. člen
Zemljišče iz 1. člena tega sklepa nima več funkcije javnega dobra in postane last Občine Mislinja.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 46501-00017/2001
Mislinja, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.
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MORAVSKE TOPLICE
157.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov
v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci
Občine Moravske Toplice

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 113/03), 3. 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) 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 seji dne 29. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci
Občine Moravske Toplice
1
Ekonomska cena programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 7. leta starosti znaša
70.510 SIT na otroka mesečno.
2
Kot osnova za izračun plačila staršev za otroke v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice se
v skladu s pravilnikom o plačilih staršev določi cena 70.510 SIT
na otroka mesečno. Razliko do polnega plačila staršev in do
polne ekonomske cene pokriva občina.

Št.

5
Vrtec Občine Moravske Toplice mora racionalno trošiti
sredstva, občinska uprava in nadzorni odbor pa opravljata
nadzor nad porabo proračunskih sredstev.
6
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004. Ob pričetku
veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu
Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 57/03).
Št. 062-02/03-9/2
Moravske Toplice, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org. ekon. l. r.

158.

Sklep o ekonomski ceni

Na podlagi 6. člena odloka o organizaciji in izvajanju
službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil
storitev v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 74/99)
in 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen soci-

Stran

413

alno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) in
16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na 9. redni seji dne 29. 12. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
1
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu v letu
2004 znaša 2.237 SIT na efektivno uro opravljene storitve.
2
Cena storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Center
za socialno delo Murska Sobota znaša za uporabnika od 1.
1. 2004 dalje 1.200 SIT za efektivno uro opravljene storitve,
razlika do cene iz 1. točke tega sklepa v višini 1.037 SIT pa je
subvencija občine.
3
Storitev javne službe pomoč družini na domu po ceni iz
2. točke tega sklepa lahko koristijo le upravičenci na podlagi
odločbe Centra za socialno delo Murska Sobota.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/03-9/3
Moravske Toplice, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org. ekon. l. r.

3
Za dneve odsotnosti otrok se staršem od cene odšteje
sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil v skladu
z metodologijo za oblikovanje cen in pravilnikom o načinu in
postopkih obračunavanja oskrbe otroka v Vrtcih Občine Moravske Toplice.
4
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak
dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne
oskrbnine. Da bi starši uveljavili odbitek, morajo odsotnost
otroka pisno napovedati vsaj do 25. junija.
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MOZIRJE
159.

Sklep o povišanju cen programov predšolske
vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 113/03) in prvega odstavka 22. člena pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) je Občinski svet občine
Mozirje na 9. redni seji dne 22. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o povišanju cen programov predšolske vzgoje v
JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03) se s 1. 1. 2004 povišajo in za posamezni program
znašajo:
1. Prvo starostno obdobje in kombiniran oddelek
– celodnevni program (od 6 do 10 ur)
72.700 SIT
2. Drugo starostno obdobje
celodnevni program (od 6 do 10 ur)
62.895 SIT
krajši program (od 4 do 5 ur)
56.179 SIT
2. člen
Cene programov, so podlaga za izračun plačila staršev in
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je
vrtcu v skladu z 28. členom zakona o vrtcih dolžna zagotavljati
lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje.
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3. člen
Nove cene programov veljajo od 1. 1. 2004 dalje.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine
Mozirje OE Vrtec Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih
občin, št. 4/01).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 062-02/03-10
Mozirje, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

MURSKA SOBOTA
160.

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

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 58. do 63. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84,
33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92) ter na podlagi 7. in 17. člena
statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99,
52/01 in 76/02), je Mestni svet mestne občine Murska Sobota
na seji dne 23. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 56/00 in 52/01)
se v celoti spremeni besedilo 3. člena in sedaj glasi:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje
od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku 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.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano
stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih od čiste tlorisne površine
sob, predsob, kuhinj, kopalnic, hodnikov, shramb, kleti in drugih
zaprtih prostorov stanovanja ter garaž,
2. pri poslovnih prostorih od etažne površine poslovnih
prostorov in vseh drugih prostorov, ki so funkcionalno povezani
s poslovnim prostorom,
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3. poleg površin iz 2. točke tega člena, se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi odprti
prostori, ki se štejejo za poslovne površine in so navedeni v
prvem odstavku 7. člena odloka.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
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 zgradb, 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.
Za določitev površin za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva:
1. v primerih, kjer prostorsko izvedbeni akt določa gradbene parcele, se določi površina za odmero stavbnega zemljišča
od celotne površine gradbene parcele, na kateri še ni zgrajena
nobena stavba in za katero je s prostorsko izvedbenim aktom
določeno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe,
2. v primerih, kjer prostorsko izvedbeni akt ne določa
gradbenih parcel, se določi površina za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine zemljiških
parcel, za katere je s prostorsko izvedbenim aktom določeno,
da so zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe, pri čemer
se upošteva:
a) kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki ima
določeno gradbeno parcelo, se ta površina šteje kot zazidano
stavbno zemljišče in se odšteje od površin zazidljivih parcel,
preostali del površine pa predstavlja površino nezazidanega
stavbnega zemljišča, od katerega se odmerja nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča,
b) kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki
nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za
zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške
parcele, na kateri stoji stavba (fundus), pomnožena s faktorjem
1.5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje
za nezazidano stavbno zemljišče, od katerega se odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča samo v primeru, če
je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da ga je mogoče
opredeliti kot samostojno parcelo, na kateri je mogoče graditi
stanovanjske ali poslovne stavbe in je ta površina zemljišča
večja od 300 m2.
Kot podlago določitve gradbene parcele se šteje po tem
odloku odločba o funkcionalnem zemljišču ali dokončno gradbeno dovoljenje. Za objekte, zgrajene pred uveljavitvijo zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, se glede na 46.
člen tega zakona šteje, da imajo ti objekti gradbeno parcelo
določeno in ta predstavlja seštevek površine zemljišča, na
katerem stoji stavba (fundusa) in funkcionalnega zemljišča,
potrebnega za njeno rabo.
2. člen
V celoti se spremeni besedilo 8. člena odloka in se glasi:
Za nezazidana stavbna zemljišča se pri izračunu nadomestila upoštevajo površine zemljišč, ugotovljene v skladu s
3. členom odloka, ki se ovrednotijo glede na opremljenost s
komunalno infrastrukturo iz 5. člena odloka, lege in namembnosti rabe stavbnega zemljišča iz 6. člena odloka ter upošteva
korekcijski faktor 0,5.
3. člen
V drugem odstavku 9. člena odloka se črta beseda »celotno« in za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne odmerja od zemljišč in objektov gospodarske javne infrastrukture.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 42306-10/2003
Murska Sobota, dne 23. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

161.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi
zazidalnega načrta za Malo novo ulico v
Murski Soboti

Na podlagi 12. in 175. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03), 22. 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) ter 17. člena
statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99,
52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota
na 10. seji, dne 23. 12. 2003 sprejel

Št.

II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine
Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na
sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo organizirana javna obravnava, kraj in čas le-te bo določen naknadno
in objavljen v lokalnih medijih.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo pisne
pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti. Le-te se naslovijo na Oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave
mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska
Sobota.
Št. 35005-2/2002
Murska Sobota, dne 23. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

162.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota za
leto 2004

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni
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list RS, št. 56/00 in 52/01) ter 17. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/2001 in 76/2002)
je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 23.
12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Murska Sobota za leto
2004
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za
leto 2004 znaša 0,119 SIT/m².
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. januarja 2004
Št. 42008-0052/2003
Murska Sobota, dne 23. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o spremembi
zazidalnega načrta za Malo novo ulico v
Murski Soboti
I
Javno se razgrne odlok o spremembi zazidalnega načrta
za Malo novo ulico v Murski Soboti, ki ga je v decembru 2003
izdelal RATING – ATELJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, Ratnik Oto, dipl. inž. gradb., s.p., Šercerjevo naselje 18,
Murska Sobota pod številko LN 66/03.
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163.

Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno
varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 22. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03), 3. člena in drugega odstavka
7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US, 1/98, 84/98, 44/00
– odločba US, 102/00, 111/00 in 92/02) ter 17. člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01
in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 10.
seji dne 23. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov predšolske vzgoje
in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem
zavodu »VRTEC« Murska Sobota
1. člen
Cena dnevnega programa za otroka v oddelkih 1. in 2.
starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 71.722 SIT
na otroka mesečno.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v
javnem vrtcu Murska Sobota, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota, se v skladu s pravilnikom o plačilih
staršev določi cena 58.744 SIT na otroka mesečno. Razliko do
dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 12.978
SIT (subvencija) bo pokrivala Mestna občina Murska Sobota iz
sredstev občinskega proračuna za otroško varstvo za otroke,
ki imajo stalno bivališče v mestni občini.
3. člen
V skladu z določili drugega odstavka 17. člena zakona o
vrtcih, Mestna občina Murska Sobota, glede na razmere in položaj oziroma zatečeno stanje pri izvajanju dnevnih programov
v Vrtcu Murska Sobota upošteva, da število otrok v oddelkih
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presega število za največ 2 otroka v oddelku. Tako je določen
najvišji normativ v oddelkih 1. starostnega obdobja 14 otrok
na oddelek in v oddelkih 2. starostnega obdobja 24 otrok na
oddelek.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (v nadaljevanju: pravilnik o metodologiji), bo Mestna občina Murska Sobota Vrtcu Murska Sobota v odobrenih oddelkih
zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil
za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom
otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.
4. člen
V skladu z 8. členom pravilnika o metodologiji bo mestna
občina kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni
sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter
druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena pravilnika o
metodologiji bo mestna občina zagotavljala tudi sredstva za
spremljevalce gibalno oviranih otrok.
5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti)
se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni
razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 5.751 SIT.
6. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za
vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek
dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek,
morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred
nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času
odsotnosti otrok zagotavlja mestna občina na podlagi izdanih
računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške
neporabljenih živil.
7. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami v razvojnem oddelku znaša 203.666 SIT, za otroke z motnjami v razvoju v
integriranem oddelku pa znaša cena 137.694 SIT.
Ceni iz prvega odstavka tega člena sta določeni na podlagi predpisane kadrovske zasedbe v teh oddelkih in normativov
glede maksimalnega števila otrok v razvojnem oziroma integriranem oddelku. Osnova za plačilo staršev otrok je, v skladu s
30. členom zakona o vrtcih, cena za druge enako stare otroke.
Razliko med ceno programa in plačilom staršev je dolžna plačevati domicilna občina otroka.
8. člen
Cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev za
otroke, ki so jih deležni v bolnišničnih oddelkih med zdravljenjem v bolnišnici Rakičan, znaša 3.300 SIT/dan. Račune po obračunu izstavlja Vrtec Murska Sobota domicilni občini otroka.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev
v »Vrtcu« Murska Sobota, št. 38005-0002/2003 z dne, 23.
januarja 2003.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 38005-2/2003
Murska Sobota, dne 23. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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164.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02) ter 17. in 96. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 23. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 1038/2,
cesta 64 m², vpisana v vložku št. 2581 k.o. Murska Sobota.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Murska
Sobota.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0015/2003
Murska Sobota, dne 23. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

NOVA GORICA
165.

Stanovanjski program Mestne občine Nova
Gorica

Na podlagi 156. člena stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03) ter 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) je Mestni svet mestne občine
Nova Gorica na seji dne 16. 12. 2003 sprejel

STANOVANJSKI PROGRAM
Mestne občine Nova Gorica
1. PODLAGA IN OKVIR STANOVANJSKEGA PROGRAMA
a) Ustavna in zakonska podlaga
Ustava Republike Slovenije v 78. členu z naslovom primerno stanovanje določa: Država ustvarja možnosti, da si
državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.
Stanovanjski zakon v 156. členu določa, da občinski
stanovanjski program sprejme občinski svet. Na podlagi načel
nacionalnega stanovanjskega programa se z njim konkretizira
stanovanjska politika občine, ki zajema predvsem:
– obseg, lokacijo in dinamiko graditve lastnih in najemnih
stanovanj;
– ukrepe občine, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini;
– posebne stanovanjske programe v občini, ki upoštevajo
arhitektonske in druge posebnosti pri zagotavljanju stanovanj
za invalide;
– način izvajanja izredne pomoči pri uporabi stanovanja;
– način zagotavljanja ustreznih oblik pomoči za nastajanje
in delovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij.
Občina ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje
pristojnosti in naloge:
– sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program;
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– zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje
neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
– spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj;
– zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in
za izredno pomoč pri uporabi stanovanja;
– zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in
prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko;
– sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo
stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno z
zunanjim videzom stanovanjskih stavb;
– določa dovoljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v
delu stanovanja;
– vodi register stanovanj.
Stanovanjski program Mestne občine Nova Gorica na
podlagi navedenih členov stanovanjskega zakona opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe,
ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju, to pa je
vsakemu občanu Mestne občine Nova Gorica ob njegovem
lastnem prizadevanju omogočiti pridobitev primernega stanovanja za njegove potrebe in za življenje njegove družine.
Stanovanjski program nadalje določa vse z zakonom določene in druge pomembne vsebine in značilnosti stanovanjske
politike za obdobje 2004 do 2009, v sklepih in priporočilih na
koncu programa pa določa tudi neposredne naloge njegovih
glavnih izvajalcev.
b) Razkorak med povpraševanjem in ponudbo stanovanj
Razkorak med povpraševanjem in ponudbo stanovanj se
v Mestni občini Nova Gorica povečuje, saj se glede na število
prebivalcev zgradi le polovica tistega, kar bi morali zagotoviti
vsako leto. Na občinski prednostni listi za socialna stanovanja
šestdeset občanov, na prednostni listi za neprofitna stanovanja
pa še trideset občanov s svojimi družinami že več let potrpežljivo čakajo na primerno stanovanje. Veliko povpraševanje in
premajhno ponudbo zgovorno osvetljujejo tudi visoke cene
stanovanj in profitnih stanovanjskih najemnin. Več kot desetletje dolgo ima Mestna občina Nova Gorica nizke in padajoče
ravni stanovanjske graditve. Posledica tega zmanjševanja je
posebna vrsta medgeneracijskega stanovanjskega problema:
mlade družine so se na stanovanjskem trgu znašle v mnogo
težjem položaju, kot prejšnje generacije.
Stanovanjska politika ni področje, kjer bi bilo mogoče
dosegati hitre rezultate in bi jo bilo torej mogoče uresničevati
– zasnovati in dokončati – znotraj posameznih mandatnih obdobij. Po svoji naravi je dolgoročna. Zato je potrebno njene
učinke spremljati in jo po potrebi prilagajati ugotovitvam iz
spremljanja.
c) Sestavljenost in povezanost stanovanjske politike
Stanovanjska politika ni samo stvar Stanovanjskega
sklada Mestne občine Nova Gorica, ki je zadolžen za gospodarjenje z občinskim stanovanjskim premoženjem ter izvaja
gradnjo neprofitnih (in socialnih) stanovanj, temveč tudi zaradi
ustroja občine in razmerij med vejami oblasti v enaki meri tudi
stvar mestnega sveta, župana in mestne uprave. Zaradi zainteresiranosti in načina omogočanja dostopa do stanovanja,
zaradi nujnega tvornega družabništva med javnim in zasebnim
sektorjem in ne nazadnje zaradi optimalne izrabe vseh potencialov družbe je stanovanjska politika z različnih vidikov tudi stvar
gospodarskih, negospodarskih in nevladnih organizacij.
2. NAMEN IN CILJI STANOVANJSKEGA PROGRAMA
Stanovanjski program Mestne občine Nova Gorica določa
izhodišča, pogoje in ukrepe stanovanjske politike v obdobju
2004 do leta 2009 z namenom uresničevati ustavno določbo,
po kateri je dolžna občina vsakemu občanu omogočiti pridobitev primernega stanovanja. Stanovanjski program določa
ukrepe, ki so v pristojnosti občine, te opredeljuje vlogo, ki jo
imajo finančne in druge ustanove, saj si pretežna večina občanov ne more zagotoviti primernega stanovanja sama in brez
učinkovitih normativnih in materialnih spodbud in pomoči s
strani države in občine.
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Stanovanjski program ima za namen, da bo v Mestni
občini Nova Gorica v ustreznem časovnem okviru z lastnim
prizadevanjem in pomočjo skupnosti vsak občan uresničil svojo
temeljno pravico do primernega stanovanja.
Glavni cilji stanovanjske politike so:
1. izboljšati dostopnost do vseh vrst stanovanj na različne
načine, odvisne od finančnih možnosti in potreb prebivalstva,
mobilnosti in drugih okoliščin;
2. olajšati in spodbujati različne načine pridobivanja in
različne vrste lastništva stanovanj;
3. zagotavljati primerne pomoči pri uporabi stanovanj
tistim, ki tega ne zmorejo sami;
4. izboljšati pogoje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
za graditev stanovanj in stanovanjskih hiš ter za upravljanje z
njimi;
5. povečati obseg graditve stanovanj in stanovanjskih hiš,
vključno s prenovo obstoječih;
6. spodbujati boljšo kakovost stanovanj in bivalnega okolja in zagotavljati ustrezen stanovanjski standard, tudi glede
primerne velikosti stanovanj;
7. uravnotežiti ponudbo in povpraševanje po stanovanjih,
tako, da bo zagotovljeno zadostno število stanovanj, namenjenih za nakup oziroma pridobitev v najem, tam kjer obstaja
primanjkljaj oziroma povpraševanje po stanovanjih;
8. z izboljšanjem celotne stanovanjske oskrbe spodbujati
demografski razvoj in omogočiti ustanavljanje novih gospodinjstev;
9. z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu
družine, starejših in invalidnih oseb in drugih ranljivih skupin
prebivalstva;
10. spodbujati stanovanjsko tržišče in njene koristne razvojne učinke.
Sredstva, ki jih občina namenja stanovanjskemu področju, nikakor ne pomenijo same porabe, saj je dokazano, da
imajo pomembne spodbujevalne učinke na številnih področjih
zaposlovanja, zagotavljanja socialne varnosti, povečujejo pa
tudi proizvodnjo v nekaterih gospodarskih panogah, zlasti v
industriji gradbenih proizvodov, in porabo drugih dobrin, povezanih s stanovanjem in gospodinjstvom. Dolgoročno se ta
sredstva z aktivno politiko določanja neprofitnih najemnin tudi
povrnejo, saj bodo najemnine predstavljale pomemben vir namenjen gradnji neprofitnih (in socialnih) najemnih stanovanj.
3. GLAVNI PROBLEMI STANOVANJSKEGA PODROČJA
a) Financiranje
Z ukinitvijo zbiranja solidarnostnih stanovanjskih prispevkov se istočasno niso zmanjšale davčne in prispevne
obremenitve bruto plač. Odsotnost proračunskih sredstev za
kreditiranje stanovanjske gradnje pomeni glede na potrebe
neprofitnega stanovanjskega sektorja, znotraj katerega išče in
bo iskal rešitev svojega stanovanjskega vprašanja zelo velik
del občanov, posebej pereče vprašanje, ki zahteva takojšnje
reševanje.
K utečenemu financiranju stanovanjskega področja
lahko precej pripomore tudi najemniška politika, ki upošteva
strokovna načela, s tem pa spodbuja investiranje v najemna
stanovanja. Kljub temu, da je bila metodologija za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih sprejeta že leta 1992, je
nadaljnje neuveljavljanje stroškovne neprofitne najemnine še
naprej močno zaviralo normalizacijo najemnega sektorja. Na
tem področju je še naprej obveljala stara kvazi-socialna politika, ki je ščitila sloj, ki do zaščite vsaj pretežno ni upravičen in
posredno depriviligira tudi vse tiste, ki so si stanovanjsko vprašanje razrešili sami. Poseben problem predstavljajo tudi draga
in težko dostopna posojila za gradnjo stanovanj. Vsebinski premik z namenom povečanja obsega ugodnega dolgoročnega
stanovanjskega kreditiranja predstavlja Nacionalna stanovanjska varčevalna shema, ki spodbuja dolgoročno stanovanjsko
varčevanje (premije po izteku vsakega leta varčevanja, ugodna
dolgoročna stanovanjska posojila po v naprej znani posojilni
obrestni meri ipd.).
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b) Zemljiška politika
Zagotavljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo od januarja 2003 dalje temelji na novem zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02). Nova zakonodaja
omogoča občinam bistveno boljše možnosti za izpolnjevanje
nalog, ki jih imajo v zvezi z zagotavljanjem neprofitnih (in
socialnih) stanovanj. Občina ima namreč predkupno pravico
na stavbnem zemljišču, na katerem je z lokacijskim načrtom
predvidena gradnja neprofitnih (in socialnih) stanovanj. Zaradi
gradnje omenjenih stanovanj je dovoljena razlastitev v korist
občine; za gradnjo neprofitnih (in socialnih) stanovanj se ne
plača komunalni prispevek; občina lahko proda ali odda zemljišče brez javnega razpisa za gradnjo neprofitnih (in socialnih)
stanovanj. Zakon omogoča nove oblike sodelovanja javnega
in zasebnega sektorja pri urejanju prostora in uresničevanju
razvojnih pobud, kar je še posebej pomembno za organizirano
stanovanjsko graditev. Dostopnost komunalno opremljenih
zemljišč je namreč nujni pogoj vsake graditve objektov in s
tem tudi predpogoj za uresničevanje stanovanjskega programa
Mestne občine Nova Gorica.
c) Stanovanjska arhitektura in urbanizem ter kakovost
bivalnih pogojev
Ekstenziven razvoj »družbeno usmerjene« stanovanjske
gradnje v preteklih desetletjih je na eni strani povzročil nastanek velikih blokovnih naselij (sosesk), na drugi strani pa
nekontrolirano disperzno individualno pozidavo v samograditeljski in celo črnograditeljski praksi, ki se pretežno pojavlja v
ruralnih območjih.
V prvem primeru gre za urbanistično, socialno in arhitekturno vprašanje aglomeracije, neprilagojene človeškemu
merilu, s pretežno neustreznimi (premajhnimi) stanovanji v
prevelikih in previsokih objektih. Posledica opisanih razmer iz
preteklosti je veliko stanovanj neustrezne gradbeno-fizikalne
zasnove, togost in neprilagodljivost stanovanj potrebam stanovalcem oziroma izkjučujejo ali otežujejo možnost za njihova
prilagajanja dejanskim potrebam uporabnikov.
Razpršena enodružinska gradnja ima praviloma neurejeno ali pomanjkljivo komunalno infrastrukturo in obsega tudi
množico nelegalnih in na pol legalnih gradenj.
Občina na področju stanovanjskega urbanizma, arhitekture in gradbenih tehnologij potrebuje spremembe, k temu pa
mora svoj delež prispevati tudi stanovanjska politika, ki spodbuja dobro strokovno prakso in do prostora in okolja odgovorno
ravnanje investitorjev ter internalizira stroške razpršene poselitve in sanacije njenih posledic.
4. POTREBE PO STANOVANJIH
a) Stanovanjska in demografska gibanja
Iz opravljenih ocen in analiz v Nacionalnem stanovanjskem programu (Uradni list RS, št. 43/00) izhaja, da bi v Mestni
občini Nova Gorica morali z izgradnjo in prenovo zagotoviti
letno najmanj pet novih stanovanjskih enot na tisoč prebivalcev
(ca. 180 stanovanjskih enot).
Celotno število stanovanj, ki jih je potrebno zagotoviti vsako leto, se deli na neprofitna (in socialna), lastna stanovanja
ter stanovanjske hiše, službena (profitna) najemna stanovanja,
namenska najemna stanovanja v razmerjih, ki so prikazana v
nadaljevanju.
b) Ocena potreb po neprofitnih (in socialnih) stanovanjih
Ker je gradnja neprofitnih (in socialnih) najemnih stanovanj v zadnjih letih popolnoma zastala, čaka na veljavni prednostni listi za socialna stanovanja šestdeset upravičencev do
najema socialnega stanovanja, na veljavni prednostni listi za
dodelitev neprofitnega stanovanja pa trideset upravičencev
do najema neprofitnega stanovanja. Ti podatki zaskrbljujejo,
saj opozarjajo, da se je dostopnost do primernega stanovanja
za socialno šibke skupine prebivalstva drastično zmanjšala.
Nadaljevanje takšnih razmer utegne v naslednjih letih ogroziti
socialni mir v občini.
V prvih treh letih izvajanja stanovanjskega programa bi
bilo ob najugodnejših finančnih predpostavkah potrebno za pokrivanje tekočih potreb in za zapolnitev primanjkljaja iz preteklih
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let zagotoviti najmanj petintrideset stanovanjskih enot letno. To
tudi pomeni, da bi ob nadomestitvi primanjkljaja in ob rednem
zagotavljanju ustreznih stanovanj po navedeni dinamiki bila
povprečna čakalna doba upravičencev za pridobitev stanovanja dve do tri leta.
c) Delež lastnih stanovanj
Lastno investiranje v stanovanja in družinske stanovanjske hiše je bilo in je pretežna oblika reševanja stanovanjske
problematike, saj povprečno presega 70% celotne gradnje.
Nadaljevanje enakega deleža tovrstne gradnje bo tudi v bodoče pomenilo okrog sto trideset novih lastnih stanovanj in
stanovanjskih hiš letno. Ta segment pa bi se lahko še povečal
s pridobivanjem novih stanovanjskih enot s prenovo oziroma
preurejanjem neizrabljenih stanovanj in stanovanjskih hiš.
č) Delež službenih stanovanj
Glede na stalen obseg povpraševanja po službenih najemnih stanovanjih bo potrebno vsako leto pridobiti dve do tri
občinska službena najemna stanovanja.
d) Delež namenskih najemnih stanovanj
Glede na stalen obseg povpraševanja po stanovanjih, namenjenih institucionalnemu varstvu starejših oseb, upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva (varovana
stanovanja) bo potrebno vsako leto pridobiti od štiri do pet
občinskih namenskih najemnih stanovanj.
e) Potrebe po prenovi
Poleg zagotavljanja stanovanj z novogradnjo mora prenova obstoječega fonda predstavljati pomemben delež v strukturi
naložb v stanovanjsko področje, kar še posebej velja za zagotavljanje bistvenih tehničnih zahtev tudi v starih stanovanjih
in stanovanjskih hišah ter za varovanje kulturne dediščine.
Potrebe po prenavljanju in rednem investicijskem vzdrževanju
stanovanj in stanovanjskih hiš je še posebej aktualizirala porušitev »Starih dijaških domov na Ronketu« v Novi Gorici, preureditev »Stare telovadnice v Prvačini« v stanovanjski objekt,
načrtovana selitev Modne konfekcije Ideal d.d. Nova Gorica na
novo lokacijo, porušitev poslovno stanovanjskega objekta na
Erjavčevi ulici št. 45 v Novi Gorici, obnova praznih prostorov v
Zadružnem domu v Dornberku ipd.
5. STANOVANJSKI PROGRAM MESTNE OBČINE NOVA
GORICA
a) Javni interes na področju načrtovanja stanovanjske
gradnje, prenove in poselitve prostora
Javni interes na področju načrtovanja stanovanjske
gradnje, prenove in poselitve prostora je udejanjene določb
ustave in stanovanjskega zakona, po katerih je občina dolžna
ustvariti možnosti, da si njeni občani lahko pridobijo primerno
stanovanje, Na podlagi občinskega stanovanjskega programa
bodo za njegovo uresničitev Stanovanjski sklad Mestne občine
Nova Gorica, Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, Župan
in občinska uprava vsak v okviru svojih pristojnosti oblikovali in
izvajali aktivno stanovanjsko politiko tako, da bo zagotovljeno
uresničevanje namena in ciljev občinskega stanovanjskega
programa.
b) Obseg in dinamika graditve stanovanj in stanovanjskih
hiš
Samo majhen del občanov zmore razrešiti svoje stanovanjsko vprašanje sam, bodisi s pridobitvijo lastnega stanovanja ali z najemom stanovanja v okviru čisto tržnih odnosov. Za
večino občanov je dostop do primernega stanovanja mogoč
samo ob aktivni vlogi države oziroma lokalne skupnosti. Pridobivanje lastnih stanovanj je imelo vedno zelo podoben obseg, ki
ni povod za zaskrbljenost. Drugače je z neprofitnimi (in socialnimi) stanovanji, ki tvorijo neprofitni sektor stanovanjske oskrbe,
na katerem je ponudba daleč manjša od povpraševanja. Zato
bosta pri uresničevanju občinskega stanovanjskega programa
prednostno obravnavana neprofitni najemni sektor in povečevanje ponudbe neprofitnih (in socialnih) najemnih stanovanj.
Vendar pa bo pri zagotavljanju ugodnejših pogojev in večjega
obsega sredstev za stanovanjsko kreditiranje iz naslova Nacionalne varčevalne sheme treba nameniti posebno pozornost
preprečitvi povečanja cen stanovanj, do katerega bi lahko prišlo
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ob še večji podpori države povpraševanju po stanovanjih, s
stalno ponudbo cenejših stanovanj na trgu.
Glavni operativni cilj občinskega stanovanjskega programa je, da se do leta 2009 postopno doseže gradnjo najmanj
180 novih stanovanj in stanovanjskih hiš letno.
c) Način zagotavljanja raznovrstne stanovanjske ponudbe
Mestna občina Nova Gorica bo vzpodbujala reševanje stanovanjske problematike na najugodnejši način, ki bo
vključeval nakupe, gradnjo in najem stanovanj itd. S postopno
mobilizacijo prihrankov prebivalstva izpeljano prek Nacionalne
stanovanjske varčevalne sheme in z ukrepi države, ki vplivajo
na trg denarja, namenjenega za kreditiranje stanovanjske oskrbe ter na trg nepremičnin, pa bo spodbujala tudi pridobivanje
lastnih stanovanj oziroma za socialno šibkejše občane možnost
solastništva na stanovanjih. Občina bo spodbujala konkurenčnost in razvoj tržišča stanovanj z namenom povečati ponudbo
in zmanjšati povpraševanje. Pri dodeljevanju stanovanj v najem se bo upoštevalo načelo racionalne rabe stanovanjskega
fonda, tako da glede kategorije stanovanj, s katerimi razpolaga,
upravičencem dodeljuje stanovanja tiste vrste, ki so primerna
njihovim stanovanjskim potrebam in gmotnemu položaju, S
sistemom zamenjav stanovanj znotraj stanovanjskega fonda
stanovanjski sklad sočasno znižuje tudi obseg sredstev za objektne subvencije.
č) Razmerja med različnimi vrstami stanovanj
Mestna občina Nova Gorica bo namenjala proračunska
sredstva za gradnjo neprofitnih (in socialnih) najemnih stanovanj, sočasno pa bo še naprej spodbujala tudi pridobivanje
zemljišč za gradnjo lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš. Posredno bo občina s tem sprostila profitni stanovanjski sektor.
Izhajajoč pri tem iz ocen po ohranjanju naslednjega letnega
razmerja med neprofitnim (in socialnim) ter profitnim stanovanjskim sektorjem, lastnimi stanovanji in socialnimi korektivi:
– približno 25% neprofitnih (in socialnih) najemnih stanovanj,
– približno 70% lastnih stanovanj (tržna gradnja, novogradnja in prenova stanovanjskih hiš, zadružna gradnja ipd.),
– približno 2% službenih najemnih stanovanj,
– približno 3% namenskih najemnih stanovanj.
Gornja ciljna razmerja bodo podlaga za oblikovanje in izvajanje politike javnih izdatkov, predpisov o izvrševanju proračuna v naslednjih letih ter za druge ukrepe občine, pri čemer se
bo ustreznost teh razmerij v času izvajanja programa preverjala
v upravnem organu, pristojnem za stanovanjska vprašanja in
prilagajala dejanskim razmeram.
d) Izhodišča smotrnosti in kakovosti stanovanjske gradnje
Stanovanjsko gradnjo je potrebno usmerjati k manjšim,
skrbneje in človekovemu merilu primerneje zasnovanim naseljem oziroma sosedstvom, z nižjimi zgradbami, oblikovanimi
v skladu z urbanimi in krajinskimi značilnostmi, grajenimi iz
zdravstveno in ekološko neoporečnih gradiv, ob uporabi načinov, ki bodo zagotavljali njihovo varnost, varčnost, zanesljivost
in trajnost.
Tudi na področju stanovanjske graditve je treba uveljaviti načela vzdržnosti oziroma trajno uravnoteženega razvoja,
istočasno pa je treba računati tudi s sanacijo, zlasti ekološko,
pa tudi tehnično, energetsko in oblikovno, že zgrajenih stanovanjskih naselij.
Z instrumenti urejanja prostora: prostorskim planiranjem,
urbanističnim načrtovanjem, projektiranjem in tehničnim svetovanjem je potrebno spodbujati samo tiste oblike gradnje eno in
več stanovanjskih hiš in sosedstev, ki ne pomenijo prekomerne
rabe prostora, ne prispevajo k prekomernemu povečevanju prometa, zagotavljajo varovanje narave ter varčno rabo energije in
zmanjševanje obremenitev okolja na najmanjšo možno mero.
Vzorce poselitve in graditve, ki so nasprotni tem ciljem,
je potrebno preprečevati oziroma ovirati, zlasti na območjih
razpršene individualne gradnje pa je tudi s stališča varovanja
kulturne krajine in urbanističnih vrednot v naseljih potrebna
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sanacija grajenega prostora, zaradi zagotavljanja varstva okolja pa zagotavljanje zgoščevanje poselitve ter dograjevanje in
obnavljanje javne infrastrukture.
e) Reševanje stanovanjskih vprašanj mladih družin, družin
z več otroki, invalidov in drugih skupin prebivalstva s posebnimi
potrebami v neprofitnem stanovanjskem sektorju
Pri uresničevanju stanovanjskega programa bo Mestna
občina Nova Gorica posebno skrb namenila reševanju stanovanjskih vprašanj mladih družin, družin z več otroki in invalidi.
Prizadevala si bo za izboljšanje pogojev za bivanje občanov s
posebnimi potrebami z gradnjo varovanih stanovanj v bivalni
skupnosti telesno ali duševno prizadetih občanov na lokaciji novega Varstveno delovnega centra v Novi Gorici, za specifične
potrebe stanovanjske oskrbe starejših ljudi gradnjo varovanih
stanovanj v neposredni bližini Doma upokojencev v Novi Gorici
ter za potrebe študentov graditev namenskih najemnih stanovanj za študente.
Posebno skrb bo Mestna občina Nova Gorica namenila
stanovanjskim potrebam ljudi, iz sicer različnih socialnih slojev
družbe, ki se jim njihov stanovanjski položaj nenadoma ali
postopoma tako poslabša, da to zahteva nujno ukrepanje zaradi preprečitve ali vsaj omilitve njihove socialne izključenosti,
zlasti pa zaradi varstva oziroma ohranjanja družine. Razlogi
takšnega nenadnega ali postopnega poslabšanja so lahko različni in segajo od nenadnih in praviloma nekrivdnih sprememb
družinskega, delovnega, zdravstvenega ali socialnega stanja
preko nenadnega poslabšanja tehničnega stanja njihovega
stanovanja pod prag uporabnosti (npr. nenadne porušitve
zaradi zemeljskih plazov in drugih naravnih nesreč), pa vse
do posledic neustreznega ali celo špekulativnega ravnanja v
lastnem gospodinjstvu, ki ima za posledico deložacijo, pogosto
celo t.i. osebni bankroti in zato nastanek začasnega brezdomstva. V ta namen bo potrebno zagotoviti za opisano skupino
prebivalstva s posebnimi potrebami začasna oziroma zasilna
bivališča. Ta bodo morala zagotavljati vsaj najnujnejše pogoje
za ohranitev družinske skupnosti in bodo morala ustrezati
bistvenim zahtevam za objekte, dokler se po sicer uveljavljenih postopkih njihovo stanovanjsko vprašanje ne razreši s
pridobitvijo ustreznega in primernega neprofitnega najemnega
stanovanja. Dejansko število začasnih oziroma zasilnih bivališč
bo potrebno prilagajati povpraševanju na podlagi evidenc občinskih organov, pristojnih za stanovanjske zadeve in centrov
za socialno delo.
Za začasno reševanje stanovanjskih vprašanj socialno
ogroženih oseb ter družin v najtežjih materialnih in stanovanjskih razmerah stanovanjski sklad nameni starejša stanovanja
tako, da jih opredeli kot bivalne enote za posebne namene.
Bivalne enote morajo zadostiti bistvenim pogojem za zdravo
bivanje v skladu s stanovanjskim zakonom.
f) Obseg sredstev v neprofitnem stanovanjskem sektorju
V skladu s stanovanjskim zakonom mora občinski stanovanjski program določiti tudi obseg sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z več otroki, mladih družin
in invalidov v neprofitnem stanovanjskem sektorju. Sredstva za
gradnjo neprofitnih (in socialnih) stanovanj naj bi se pridobivala
po naslednjem razrezu:
– proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica
40%
– lastna sredstva Stanovanjskega sklada MONG 30%
– sofinanciranje stanovanjske gradnje s strani Stanovanjskega sklada RS 30%.
g) Občinski svet za varstvo pravic najemnikov
Za spremljanje izvajanja občinskega stanovanjskega programa ter za vrednotenje na njem utemeljene stanovanjske politike lahko mestni svet ustanovi občinski svet za varstvo pravic
najemnikov, ki je sestavljen iz predstavnikov najemnikov.
Pristojnosti občinskega sveta za varstvo pravic najemnikov so zlasti:
– spremljanje uresničevanja obveznosti lastnikov najemnih stanovanj;
– zagotavljanje brezplačnega pravnega svetovanja;
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– dajanje pobud mestnemu svetu za sprejem ustreznih
ukrepov na stanovanjskem področju;
– ugotavljanje pravic najemnikov po stanovanjskem zakonu;
– obravnavanje konkretnih kršitev s področja najemnih
razmerij;
– priprava predlogov za spremembo predpisov s stanovanjskega področja.
Občinska uprava zagotavlja administrativno – strokovna
opravila in pogoje za delovanje ter izvrševanje nalog občinskega sveta za varstvo pravic najemnikov.
6. SREDSTVA ZA URESNIČEVANJE STANOVANJSKEGA PROGRAMA
a) Število zgrajenih stanovanj
Ocena potrebnih finančnih virov za izvedbo občinskega
stanovanjskega programa izhaja iz iz analiz in potreb po zagotavljanju novih stanovanj. Glede na določila stanovanjskega
zakona in zakona o lokalni samoupravi so predvideni različni
subjekti in načini financiranja posameznih kategorij stanovanj.
Že večkrat poudarjeni cilji občinskega stanovanjskega
programa oziroma na njem utemeljene aktivne stanovanjske
politike je zgraditi najmanj 180 stanovanjskih hiš in stanovanj
letno, oziroma – kar je še važnejše – pridobiti poleg lastnih
stanovanj v individualni stanovanjski gradnji vsako leto še 35
neprofitnih (in socialnih) najemnih stanovanj, 3 službena najemna stanovanja in 4 do 5 namenskih najemnih stanovanj. To
je upoštevano tudi v naslednjem prikazu uresničevanja občinskega stanovanjskega programa:
Leto

Neprofitna (in socialna)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
Skupaj:

26
30
34
38
42
47
217

Službena

Namenska

Skupaj

2
2
2
3
3
3
15

2
3
4
4
5
5
21

30
35
40
45
50
55
253

Časovni potek uresničevanja občinskega stanovanjskega programa v gornji preglednici upošteva, da je oblikovanje
aktivne stanovanjske politike pogojeno s predhodno izvedbo
nekaterih sistemskih ukrepov; da v izogib nadaljnji rasti cen
stanovanj oziroma za spodbujanje ponudbe stanovanj treba
najprej zagotoviti zadostno ponudbo zazidljivih stavbnih zemljišč ter da je za celovito izvajanje občinskega stanovanjskega
programa potrebno zagotoviti sinergijo vseh predhodno vzpostavljenih sistemskih ukrepov in izvedbenih instrumentov.
b) cena gradnje neprofitnih najemnih stanovanj
Ob predpostavki, da ima povprečno stanovanje površino
55 m2 in da je njegova povprečna cena 900 EUR/ m2, bi morali
za dosego tega cilja v občini iz vseh razpoložljivih virov vsako
leto neprofitni stanovanjski gradnji nameniti najmanj 1.732.500
EUR (408 mio SIT). Za izvedbo občinskega stanovanjskega
programa bo treba v naslednjem obdobju zagotavljati sredstva
iz naslednjih virov:
– proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica
(40%) 693.000 EUR (163 mio SIT)
– lastna sredstva Stanovanjskega sklada MONG (30%)
519.750 EUR (122 mio SIT)
– sofinanciranje stanovanjske gradnje s strani SS RS
(30%) 519.750 EUR (122 mio SIT).
c) Učinki izvajanja občinskega stanovanjskega programa
na ostale gospodarske dejavnosti
Poleg socialnih, zdravstvenih in drugih pozitivnih vplivov
pomeni vlaganje v stanovanjsko gradnjo in prenovo močna
vzpodbuda za rast celotnega gospodarstva. Ob znatnejšem
povečanju vlaganj v stanovanjsko gospodarstvo je mogoče
realno pričakovati povečanje proizvodnje v skoraj vseh gospodarskih panogah, prav tako pa je mogoče pričakovati tudi
povečanje zaposlenosti.

č) Socialni učinki izvajanja stanovanjskega programa
Pričakovati je, da bo izvajanje stanovanjskega programa
imelo naslednje pozitivne socialne učinke:
– lažji dostop do stanovanj bo ugodno vplival na nataliteto prebivalstva, saj se bodo mlade družine lahko prej in lažje
odločale za otroke. Lažji in hitrejši dostop do stanovanj lahko
pomeni tudi več otrok v družini;
– boljše bivalne razmere preprečevalno vplivajo na
konflikte v družini in ustvarjajo bolj zdrave družinske odnose
ter lahko vplivajo na manjše število razvez. Otrokom so dane
možnosti za zdrav fizični in intelektualni razvoj;
– lažje in hitrejše rešeno stanovanjsko vprašanje dviguje
tudi motivacijo na delovnem mestu in skrb za stalno zaposlitev;
– socialne razlike, ki izvirajo iz bistveno neenakega dostopa do stanovanj, se bodo zmanjšale.
7. NALOGE IZVAJALCEV STANOVANJSKEGA PROGRAMA
a) Mestni svet
Pri izvajanju občinskega stanovanjskega programa je
vloga mestnega sveta, da spremlja in nadzira izvajanje stanovanjskega programa s sprejemanjem urbanističnih dokumentov
namenjenih stanovanjski gradnji, ki bodo omogočili kvalitetnejšo zasnovo sosesk in za gradnjo različnih vrst stanovanj na
zaokroženih kompleksih, kar bo pripomoglo k racionalnosti
gradnje. V vsakoletnem proračunu predvidi zadostna sredstva
za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj ter sredstva za
pridobivanje in komunalno opremljanje zemljišč z gradnjo
ustrezne komunalne infrastrukture, ki je potrebna, da se lahko
prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani s prostorskim
redom občine oziroma občinskim lokacijskim načrtom izvedejo
in služijo svojemu namenu. Mestni svet z odlokom predpiše
vpliv lokacije stanovanja na vrednost stanovanja, ki je odvisna
od velikosti mesta oziroma naselja, v katerem se stanovanje
nahaja, od oddaljenosti stanovanja od središča mesta oziroma
naselja, opremljenosti z infrastrukturo, prometnih povezav, oddaljenosti od virov emisij, od bližine zelenih površin, kulturnih
in infrastrukturnih objektov, od hrupa in atraktivnosti lokacije.
Vpliv lokacije na vrednost stanovanja lahko znaša največ do
30 odstotkov. Mestni svet s sklepom oprosti obveznosti plačila
komunalnega prispevka za vse investitorje, ki gradijo neprofitna
najemna stanovanja.
b) Občinska uprava
Občinska uprava ima na stanovanjskem področju naslednje naloge:
1. zagotavlja pridobivanje zemljišč primernih za stanovanjsko gradnjo zlasti z uveljavljanjem predkupne pravice
Mestne občine Nova Gorica na območjih, ki so s prostorskim
redom oziroma lokacijskim načrtom namenjena gradnji neprofitnih (in socialnih) najemnih stanovanj, pa tudi z drugimi
oblikami pridobivanja zemljišč (javni razpisi, zbiranje ponudb,
razlastitve, menjave ipd.);
2. skrbi za pravočasno opremljanje zemljišč za gradnjo
neprofitnih (in socialnih) najemnih stanovanj z gradnjo komunalne infrastrukture, ki je potrebna, da se lahko prostorske
ureditve oziroma objekti, načrtovani s prostorskim redom občine oziroma občinskim lokacijskim načrtom izvedejo in služijo
svojemu namenu; zemljišče je komunalno opremljeno, ko je
komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno
vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov
ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana v upravljanje
izvajalcu javne službe.
3. izvaja potrebne aktivnosti za odkup zemljišč na območjih, kjer so možne zgostitve stanovanjske gradnje, ter
na območjih, kjer je potrebna celotna prenova objektov, vse
z namenom, da se s prenovo in gradnjo omogoči zagotovitev
novih stanovanj;
4. zagotavlja strokovno pripravo ali spremembo urbanističnih dokumentov, ki bodo omogočili kvalitetnejšo zasnovo
sosesk za gradnjo različnih vrst stanovanj na zaokroženih
kompleksih, kar bo pripomoglo k racionalnosti gradnje.
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c) Stanovanjski sklad
Stanovanjski sklad ima na stanovanjskem področju naslednje naloge:
1. se prednostno (ali predvsem) vključuje v projekte, skozi
katere je možno pridobiti in sanirati degradirana urbana območja za stanovanjsko izrabo;
2. zagotavlja na komunalno opremljenih zemljiščih in
objektih pripravo in izvedbo razpisov za začetek, izvedbo in
dokončanje gradnje potrebnega števila stanovanj;
3. oblikuje konkretne projekte odkupa stanovanj in zemljišč ter gradnje stanovanj, pri čemer bo Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad sodeloval v obliki sofinanciranja, Mestna občina Nova Gorica in Stanovanjski sklad Mestne
občine Nova Gorica pa bosta sodelovala s pridobivanjem in
opremljanjem zemljišč za gradnjo ter s sredstvi spodbujala
gradnjo stanovanj na razpoložljivih zemljiščih.
8. UVELJAVITEV STANOVANJSKEGA PROGRAMA
Ta program se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 360-01-14/2003
Nova Gorica, dne 16. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

166.

Sklep o začasnem financiranju nalog Mestne
občine Nova Gorica v obdobju od 1. 1. 2004 do
31. 3. 2004

Na podlagi 19. člena satuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št 6/02 in 25/02) in 32. ter 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 24/00, 79/01 in 30/02)
je župan dne 17.12. 2003 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju nalog Mestne občine
Nova Gorica v obdobju od 1. 1. 2004
do 31. 3. 2004
1
Začasno financiranje nalog Mestne občine Nova Gorica
v letu 2004 se nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto
in za iste programe kot v preteklem letu.
2
Poraba sredstev v prvih treh mesecih ne sme presegati
višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju
v proračunu za preteklo leto.
3
V obdobju začasnega financiranja se sme financirati investicije, ki so bile pričete že v letu 2003 ter tiste, ki se pričenjajo
v letu 2004, vendar so bile že sprejete s proračunom za leto
2003. Financira se jih lahko do zneska sorazmernega deleža,
ki izhaja iz sprejetega proračuna leta 2003.
4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5
Sklep o začasnem financiranju sprejme župan in o tem
obvesti mestni svet in nadzorni odbor Mestne občine Nova
Gorica.
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6
Ta sklep se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se s 1. 1.
2004.
Št. 403-02-4/2003
Nova Gorica, dne 17. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

167.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine
Nova Gorica

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00 in 78/03), 7. člena pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98,
84/98, 44/00, 102/00 in 92/02), 18. in 22. člena pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 19. člena statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02)
je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju
Mestne občine Nova Gorica, znašajo mesečno na otroka:
I. STAROSTNO OBDOBJE
– dnevni program (do 9 ur)
96.614 SIT
– poldnevni program (do 6 ur)
70.988 SIT
– poldnevni program (do 4 ure brez kosila) 48.595 SIT
II. STAROSTNO OBDOBJE
– dnevni program (do 9 ur)
64.405 SIT
– poldnevni program (do 6 ur)
50.764 SIT
– poldnevni program (do 4 ure brez kosila) 35.115 SIT
RAZVOJNI ODDELEK
169.474 SIT
2. člen
V dnevnem in poldnevnem programu (do 6 ur) znašajo
stroški za živila 8.822 SIT mesečno na otroka oziroma 401 SIT
dnevno. V poldnevnem programu (do 4 ure) pa znašajo stroški
živil 3.258 SIT mesečno oziroma 148 dnevno. V primeru odsotnosti otroka se prispevek staršev zmanjša za dnevni strošek
za živila.
3. člen
Če vrtec oblikuje kombiniran oddelek prvega in drugega
starostnega obdobja, se upošteva cena programa glede na
starost otroka.
4. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v
izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok odstoten, 25%
višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
5. člen
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 15 zaporednih obračunskih dni, so starši oproščeni plačila za vrtec
za čas odsotnosti. Vloge za oprostitev plačila, s priloženim
zdravniškim potrdilom starši oddajo na Oddelku za družbene
dejavnosti, v roku 8 dni od prekinitve odsotnosti.
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6. člen
Prispevki staršev, ki so bili določeni za december 2003 se
upoštevajo do 31. 1. 2004.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah – Uradni list RS in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-03-60/2002
Nova Gorica, dne 16. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

Št. 380-05-1/2003-6
Nova Gorica, dne 16. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

168.

170.

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) ter 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Mestni svet mestne
občine Nova Gorica na seji dne 16. 12. 2003 sprejel

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) ter 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Mestni svet mestne
občine Nova Gorica na seji dne 16. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 39/2
dvorišče 13 m2 v k.o. Rožna Dolina.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Nova
Gorica.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 3537/18
dvorišče 3 m² k.o. Mravljevi.
2. člen
Nepremičnina z 1. členom tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Nova
Gorica.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-03-55/01
Nova Gorica, dne 16. decembra 2003.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi v Uradnem listu RS.

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

Št. 465-03-47/01
Nova Gorica, dne 16. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

169.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) ter 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Mestni svet mestne
občine Nova Gorica na seji dne 16. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 2243/8
dvorišče 45 m2 v k.o. Renče.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Nova
Gorica.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

NOVO MESTO
171.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93,45/94 – odl. US, 8/96
in 36/00), 20. in 73. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01 in 96/02), 26. in 31. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list. RS, št. 96/2002), 21.
in 61. 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. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68 /01, 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na 8. seji dne 27. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) uskladi delovanje javnega zavoda

Uradni list Republike Slovenije
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto kot splošne knjižnice (v
nadaljevanju besedila: zavod) z določbami Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002),
ureja njen status, razmerja med ustanoviteljem, pogodbenimi
partnerji in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije,
dejavnosti in načina financiranja zavoda, če z zakonom ni določeno drugače.
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Novo mesto. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestna občina izvaja preko
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
2. člen
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto s sedežem v Novem mestu, Rozmanova
ulica 28, katerega ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto
kot ena od pravnih naslednic Občine Novo mesto.
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je bila prvič ustanovljena z Uredbo o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic
kot Študijska knjižnica v Novem mestu leta 1946. (Uradni list
RS, št. 19/46) je uredba Ministrstva za prosveto. Zadnji akt o
ustanovitvi je Mestna občina Novo mesto sprejela 24. 12. 1996
(Uradni list RS, št. 76/96).
3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti, ki ni pridobitna dejavnost.

28.

4. člen
Ime zavoda: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.
Skrajšano ime: Knjižnica Mirana Jarca.
Sedež zavoda je v Novem mestu.
Naslov sedeža zavoda je: Novo mesto, Rozmanova ulica

Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Novem mestu pod registrsko številko1/00069/00 z dne 26. 9.
2000.
Zavod se vpiše v razvid knjižnic, ki ga vodi nacionalna
knjižnica.
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm.
V sredini je grb Mestne občine Novo mesto, ob robu nad
grbom je napis Mestna občina Novo mesto, pod grbom pa
Knjižnica Mirana Jarca.
II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna
knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
za območje, ki ga odreja Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03) in
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št.
88/03).
Zavod na etnično mešanih območjih zagotavlja knjižnično
dejavnost, namenjeno pripadnikom narodne in etnične skupnosti ter zagotavlja dostop gradiva tudi Slovencem v zamejstvu.
Knjižnična dejavnost za druge občine se izvaja na podlagi
pogodbe.

diva

7. člen
Zavod je oblikovan v naslednjih oddelkih:
– študijski oddelek
– oddelek za jezikoslovje in leposlovje
– oddelek za mladino
– oddelek za oblikovanje in obdelavo knjižničnega gra– domoznanski oddelek
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– posebna zbirka Boga Komelja
– oddelek za matično službo
– oddelek medbibliotečne izposoje
– oddelek potujoče knjižnice
– audiovizualni oddelek
– razvojni oddelek mreže
– oddelek za periodiko
– artoteka
in službah:
– služba za upravljanje knjižnične zbirke
– upravno-tehnična služba
– informacijska služba
– služba za razvoj in svetovanje
– služba za stike z javnostmi.
8. člen
Zavod v zainteresiranih občinah lahko organizira svoje
stalne enote.
9. člen
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavod zagotavlja z
obveščanjem o svojem delu, z informacijami o dopolnjevanju
knjižničnega gradiva ter s poročili o dejavnosti in opravljenem
delu.
10. člen
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba knjižnične dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu.
Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in
elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in
drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih
proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko
delo.
11. člen
Dejavnost knjižnic je v standardni klasifikaciji dejavnosti
vodena pod šifro O/92.511, v okviru katere zavod:
– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu;
– nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično
gradivo;
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja,
svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi;
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge
informacijske vire;
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve;
– sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;
– pridobiva in izobražuje uporabnike;
– skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov in se
vključi v procese vseživljenjskega izobraževanja;
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik;
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje domoznansko gradivo za svoje območje;
– opravlja informacijsko delo, dokumentacijsko, komunikacijsko in splošno kulturno delo;
– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost
in enotnost knjižničarske stroke;
– se povezuje v enoten knjižnični informacijski sistem;
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– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti,
ki so splošno dostopna;
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture;
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle s posebnimi potrebami;
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo.
Dejavnosti knjižnice, ki služijo izvajanju javne službe, je
tudi varstvo kulturne dediščine, v standardni klasifikaciji vodeni
pod šifro O/92.522, v okviru katere:
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, predavanja,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na
področju knjižničarstva,
– izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in
komunikacijska dela, namenjena javnosti,
– pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa
za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
– zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva
pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
– izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse
knjižničarstva,
– skrbi za usklajen razvoj svoje knjižnične mreže in
strokovno svetuje knjižnicam na svojem območju (matična
dejavnost),
– v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike,
– izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu.

K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti
O/92.110 Snemanje filmov in videofilmov
O/92.139-Kinematografska dejavnost
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/80/422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

12. člen
Druge dejavnosti knjižnice so:
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.230 Knjigoveštvo
DE/22.240 Priprava za tisk
DE/22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G/52.471 Dejavnost knjigarn
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.302 Dejavnost samopostrežnih restavracij
I/60.240 Cestni tovorni promet
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74.400 Oglaševanje
K/74.810 Fotografska dejavnost

15. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda
ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
in ostalimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa.
Svet si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja
pridobiti soglasje ustanovitelja, mnenja občin, ki so s pogodbo
prenesle opravljanje te dejavnosti na knjižnico, ter mnenje
strokovnih delavcev knjižnice.
Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno.
Soglasje in mnenja iz četrtega odstavka se nanašajo na
kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet knjižnice izmed
tistih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje.
Če ustanovitelj in pogodbenice ter strokovni delavci knjižnice ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja
podana oziroma mnenja pozitivna.
Po pridobitvi soglasij in mnenj svet imenuje direktorja z
večino glasov vseh članov sveta.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja in po predhodnem pismenem soglasju ustanovitelja sklene z njim pogodbo o
zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.

III. VRSTE GRADIVA
13. člen
Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni,
elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih
zbirajo in javnosti posredujejo knjižnice ter so namenjeni za
potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja.
Knjižnično gradivo so tudi rokopisi in drugo neobjavljeno
gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno), namenjeno
potrebam iz prejšnjega odstavka.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– direktor
– svet zavoda
– strokovni svet.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu
z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja
zavoda.

Direktor

16. člen
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas
trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem javnem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest
in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza
njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane
pogoje.
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17. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno ali visoko izobrazbo prednostno
družboslovne smeri,
– da ima opravljen bibliotekarski izpit,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
kolektivu,
– da aktivno obvlada vsaj en tuj jezik,
– da obvlada osnove računalništva,
– da pozna področje dejavnosti zavoda.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan
priložiti življenjepis in program razvoja zavoda.
V primeru, da direktor vodi tudi strokovno delo, mora izpolnjevati pogoje za strokovnega delavca knjižnice.
18. člen
Direktorja razreši svet zavoda na način in po postopku, ki
je določen za direktorja javnega zavoda v Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02).
Za postopek razrešitve direktorja se smiselno uporabljajo
določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
19. člen
Direktor se imenuje najmanj dva meseca pred potekom
mandatne dobe direktorja.
20. člen
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema kadrovski načrt in akt o sistemizaciji delovnih
mest,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema splošne akte in zagotavlja pripravo aktov, ki
jih sprejema svet,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki pomembno
vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih
organov,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti
delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo
preko delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo
določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje
pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi
predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda.
K aktom iz druge, tretje, pete, šeste, sedme, enajste,
trinajste in enaindvajsete alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
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21. člen
Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je
pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta,
razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih
delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v
upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika nepremičnin.

Svet zavoda
22. člen
Svet zavoda sestavljajo trije člani, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenuje
ustanovitelj.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let. Po preteku
mandata so lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan
obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članom
sveta zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Delovanje sveta zavoda je podrobneje urejeno s poslovnikom
zavoda.
23. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– sprejme letno vsebinsko in poslovno poročilo o opravljenem delu zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski pogodbi
ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k poslovnemu poročilu zavoda ter pogodbam o investicijah in nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– imenuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– oblikuje stalne in občasne komisije ali druga delovna
telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem
odlokom in splošnim aktom zavoda.

Strokovni svet
24. člen
Strokovni svet sestavlja šest članov, in sicer:
– dva člana izvolijo zaposleni, pri čemer je eden izvoljen
izmed vseh zaposlenih, drugi pa izmed strokovnih delavcev,
– dva člana predlaga Kulturniška zbornica RS,
– dva člana predlaga Društvo bibliotekarjev Dolenjske.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga
sprejme direktor v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Direktor mora pozvati predlagatelje, da podajo predloge
najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članom strokovnega sveta traja 5 let. Po preteku
so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
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Strokovni svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet zavoda s
poslovnikom.
25. člen
Naloge strokovnega sveta:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razrešitev
teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in
razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
zavoda.
V. SKUPNE DOLOČBE ZA SVET ZAVODA IN STROKOVNI
SVET
26. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta in strokovnega sveta skliče
direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Strokovnemu svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja.
27. člen
Član strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, če
– umre,
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej (več kot polovico sej v koledarskem
letu),
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas izteka
mandata imenuje nov član po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni član.
28. člen
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj na predlog ustanovitelja ali direktorja.
29. člen
Mandat predstavnika delavca preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, če:
– mu preneha delovno razmerje v zavodu,
– je odpoklican,
– je sprejet njegov odstop,
– če nastopi delo oziroma funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu.
Mandat ostalim članom strokovnega sveta preneha na
podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog
strokovni svet ali direktor zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA
30. člen
Zavod za opravljanje dejavnosti upravlja z nepremičninami in opremo, ki je last Mestne občine Novo mesto kot del javne
infrastrukture na področju kulture ter opremo in inventariziranim
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knjižničnim gradivom. Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami in zemljišči:
– parcelna št. 1471:
– poslovna stavba v izmeri 949 m2,
– dvorišče v izmeri 124 m2,
– dvorišče v izmeri 66 m2;
– parcelna št. 1472:
– poslovna stavba v izmeri 349 m2.
Vse vl. št. 443, KO 1456 Novo mesto.
31. člen
Nepremičnine, v katerih se opravlja knjižnična dejavnost
in so izven Mestne občine Novo mesto, so last tiste občine, kjer
je izposojevališče.
Bibliobus je last ustanovitelja, s katerim upravlja knjižnica.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren vsaki
od občin glede na lastnino premoženja.
Knjige so last občin glede na vložena sredstva za nakup,
z njimi pa upravlja zavod.
VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
32. člen
Sredstva za izvajanje javne službe iz proračunov zagotavljajo ustanovitelj in pogodbeni partnerji ter država na podlagi
programa dela in finančnega načrta.
Zavod pridobiva iz proračuna države za usklajen razvoj
knjižnične dejavnosti sredstva za:
– posebne naloge osrednjih območnih knjižnic na podlagi
pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,
– programe knjižnic, pripravljene v soglasju s predstavniki
narodnih skupnosti na narodno mešanih področjih knjižnic na
podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,
– programe knjižnic, pripravljene v soglasju z nacionalno
knjižnico za zagotavljanje dostopnosti do knjižničnega gradiva
Slovencem v zamejstvu na podlagi pogodbe med Ministrstvom
za kulturo in knjižnico,
– za delni letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške
opreme.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva na podlagi javnih razpisov v RS in mednarodnih razpisov ter iz nejavnih virov:
– stroškov vpisa in drugimi nadomestili,
– z donacijami in darili,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih zakonitih virov.
33. člen
Sredstva za izvajanje javne službe so stroški za plačilo
dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski materialni
stroški, materialni stroški obratovanja in stroški za nakup knjižničnega gradiva.
Med občino ustanoviteljico in občinami pogodbenimi
partnerji se finančna obveznost za skupne stroške razdeli sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške
knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju
posamezne občine, krije vsaka občina sama.
Skupni stroški zavoda obsegajo predvsem materialne
stroške in stroške dela, povezane z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke ter z
delovanjem strokovnih služb.
Sredstva za izvajanje javne službe se načrtujejo v skladu
s pogoji iz 36. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01) in Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov
osrednjih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03), ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih
knjižnic.

Uradni list Republike Slovenije
Pogodbeni partnerji zavoda so občine: Dolenjske Toplice,
Mirna Peč, Škocjan, Šentjernej, Žužemberk ter ostale občine
s predhodnim soglasjem ustanovitelja. Pogodbeni partnerji zagotavljajo sredstva iz prvega odstavka tega člena v skladu s
pogodbo.
34. člen
V primeru, da posamezna občina ne izpolnjuje svojih obveznosti do zavoda po tem odloku, mora zavod o tem obvestiti
ustanovitelja in Ministrstvo za kulturo, da ukrepa po 54. členu
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02).
35. člen
Zavod lahko pridobiva sredstva na trgu z opravljanjem
gospodarskih dejavnosti, s katerimi dopolnjuje ali izboljšuje
kvaliteto storitev javne službe.
Opravljanje gospodarske dejavnosti zavoda ne sme škodovati kvaliteti izvajanja javne službe.
Sredstva, pridobljena z izvajanjem gospodarske dejavnosti, lahko zavod nameni le za opravljanje knjižnične javne
službe.
36. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
20 odstotkov od ustvarjenih prihodkov iz naslova opravljenih dejavnosti, ki ne predstavljajo izvajanje javne službe, mora
zavod nameniti za amortizacijo.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem
soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju
sveta zavoda.
Soglasje za izplačevanje povečane delovne uspešnosti
izda pristojni organ, in sicer župan ali občinski svet v skladu z
2. odstavkom 5. člena Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev
soglasja k povečani delovni uspešnosti zaposlenih v javnih zavodih (Uradni list RS, št. 3/01).
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
37. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in na svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
38. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
39. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno,
z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja, razen za oddajo nepremičnin v najem, o čemer zavod
odloča samostojno v okviru predpisov, sklepov občinskega
sveta in sklepov župana.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
40. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
– akt o sistemizaciji delovnih mest, ki mora biti v skladu s
36. členom Zakona o knjižničarstvu oziroma s sprejetimi normativi in standardi,
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– splošni akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošni akt o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in
drugih zadevah materialno-finančnega poslovanja,
– pravilnik o splošnih pogojih poslovanja,
– druge splošne akte.
Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta
svet zavoda oziroma direktor določi način in roke za pripravo
delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega
akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in
zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek
sprejemanja.

X. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
41. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj
do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata najkasneje v
šestih mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo
nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
43. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt mora
biti sprejet najkasneje v šestih mesecih od sprejetja odloka. Do
sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh
določbah, ki ni v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
Statut Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto z dne 2. 10. 1997
razen v določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet in niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
(Uradni list RS, št.76/96).
46. člen
Direktor poskrbi na podlagi tega odloka za vpis v sodni
register.
47. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 015-05-19/2003
Novo mesto, dne 27. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za romsko naselje Šmihel

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) in 23. ter v povezavi s 34.
členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03 – popr.) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
9. seji dne 18. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za romsko naselje
Šmihel
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel, ki je bil sprejet
z Odlokom o ureditvenem načrtu za romsko naselje Šmihel
(Uradni list RS, št. 35/02 in Uradni list RS, št. 92/02 – spremembe in dopolnitve), v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok.
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je izdelal
Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 5/03-UN v decembru
2003. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta iz prvega
člena tega odloka se nanašajo na:
– spremenjeni potek dostopne ceste v zahodni del naselja,
– spremembe mikrolokacij sedmih objektov ter dostopov
do njih, pri čemer so vsi objekti predvideni kot samostojni objekti (prej en objekt, predviden v dvojčku),
– namesto interne ceste, ki naj bi omogočala krožni promet v zahodnem delu območja urejanja, izvedbo ceste tako, da
bo zagotovljen le dostop do objektov v JZ delu naselja,
– prilagoditve poteka predvidene komunalne infrastrukture ter
– spremembo parcelacije zemljišč (gradbenih parcel) na
območju predmetnih sprememb.
Območje urejanja, opredeljeno v osnovnem ureditvenem
načrtu, se zaradi vsebine teh sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ne spreminja.
3. člen
V poglavju IV. pogoji za urbanistično oblikovanje območja
in arhitektonsko oblikovanje objektov se v 6. členu sprejetega
odloka besedilo prvega odstavka dopolni tako, da se v celoti
glasi:
»Lega objektov, horizontalni in višinski gabariti objektov
in zunanja ureditev so določeni v grafičnem delu ureditvenega
načrta, ki vključuje tudi spremembe in dopolnitve iz 1. člena
tega odloka. Gradbene linije so obvezne.«
Prva alineja drugega odstavka se dopolni tako, da se v
celoti glasi:
»– gradbena linija: odmik od zunanjega roba utrjene
bankine dovozne ceste v južnem delu minimalno 6 m, v ostalih
delih naselja pa je odmik lahko tudi manjši, vendar ne manj
kot 1 m.«
4. člen
V poglavju V. merila in pogoji za infrastrukturno urejanje
območja se v 9. členu sprejetega odloka besedilo prvega odstavka v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Promet v območju ureditvenega načrta se ureja z glavno
dovozno potjo, ki poteka krožno, v JZ delu območja urejanja pa
se za napajanje objektov v tem delu izvede še interna cesta.
Promet v območju po vseh cestah poteka dvosmerno. Prometnice znotraj območja ureditvenega načrta nimajo urejenih
pločnikov in kolesarskih stez.
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5. člen
Za 10. členom sprejetega odloka se doda nov 10.a člen,
ki se glasi:
»Spremenjenemu poteku glavne dovozne ceste v območju urejanja in dostopnih cest do posameznih stanovanjskih
objektov v zahodnem delu se prilagodi tudi potek komunalnih
vodov in naprav z ustreznimi medsebojnimi horizontalnimi
oziroma vertikalnimi odmiki, ki so bili upoštevani pri izdelavi
osnovnega ureditvenega načrta.«
6. člen
13. člen sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
Elektrika
»Za priklop objektov v območju urejanja je potrebno zgraditi 20 kV kabelsko omrežje med TP Šolski center 2 in kotnim
A-drogom na DV Uršna sela ter novo transformatorsko postajo,
ki bo zazankana v ta 20 kV kablovod s 4-celičnim SF6 blokom.
Nova transformatorska postaja je predvidena na SZ delu območja urejanja, na delu zemljišč s parc.št. 547/23 in 547/24,
k.o. Šmihel pri Novem mestu. Razvod znotraj območja urejanja
se izvede s položitvijo nizkonapetostnega kabla.
Trasa 20 kV kablovoda ni predmet teh sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.«
7. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta so stalno
na vpogled na Mestni občini Novo mesto, v Oddelku za prostorsko planiranje, Novo mesto, Seidlova cesta 1.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-13/2002
Novo mesto, dne 18. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

173.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

V skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/99 - odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga,
73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01
– Zsam-1, 51/02 in 16/02 – sklep US) in na podlagi 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in
44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. seji
dne 18. 12. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
1. člen
V 2. členu Sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
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občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 1/00, v nadaljevanju:
pravilnik) se v prvem stavku drugega odstavka 2. člena črta
beseda »osnovne«.
2. člen
V 3. členu pravilnika se v drugem odstavku črta beseda
»osnovne«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati s
1. 1. 2004.
Št. 015-05-2/1999-1100
Novo mesto, dne 18. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

TIŠINA
174.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Tišina v letu 2004

Št.

175.

1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma
kandidate na volitvah 2002 v Občinski svet občine Tišina,
dobi sredstva iz proračuna Občine Tišina sorazmerno številu
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah za člane občinskega
sveta.
2. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna
Občine Tišina, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana občinskega sveta.
3. člen
Sredstva za financiranje političnih strank v letu 2004 se
določijo v višini 45 SIT mesečno na glas, pridobljen na volitvah
za člane občinskega sveta.
4. člen
Sredstva se nakazujejo na transakcijske račune političnih
strank vsake tri mesece.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
načinu financiranja političnih strank v Občini Tišina z dne 23.
4. 2003.

Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. l. r.

429

Sklep o vrednosti točke za odmero
komunalnih taks za leto 2004

SKLEP
o vrednosti točke za odmero komunalnih taks za
leto 2004
I
Vrednost točke za odmero komunalnih taks za leto 2004
znaša v občini Tišina 10,55 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem
svetu Občine Tišina, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 032-40/03
Tišina, dne 24. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. l. r.

176.

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

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 113/00) in 16. člena
statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Tišina, na 10. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2004
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tišina za leto 2004 znaša
0,80 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 032-41/03
Tišina, dne 24. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. l. r.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 032-39/03
Tišina, dne 24. decembra 2003.

Stran

Na podlagi 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) in 3. člena odloka o komunalnih
taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 108/01) je Občinski
svet občine Tišina na 10. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet
občine Tišina na 10. seji dne 23. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini Tišina v
letu 2004
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177.

Sklep o ceni vode

Na podlagi 24. člena odloka o oskrbi z vodo v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 67/99) in 16. člena statuta občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina, na 10. seji dne 23. 12. 2003 sprejel
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SKLEP
o ceni vode

179.

I
Cena za m3 vode na območju Občine Tišina od 1. 1. 2004
dalje znaša 73,50 SIT.
II
K osnovni ceni vode se prišteje davek na dodano vrednost, taksa za obremenjevanje voda in prispevek za vodna
povračila.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 032-37/03
Tišina, dne 24. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. l. r.

Sklep o višini nadomestila za izpad
proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se
nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto
2004

Na podlagi 18. člena pravilnika o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem
območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 105/99) in 16. člena
statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02)
je Občinski svet občine Tišina, na 10. redni seji dne 23. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o višini nadomestila za izpad proizvodnje
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v
vodovarstvenih pasovih za leto 2004
I
Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na
zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto
2004 znaša:
– za njive
37.316,20 SIT/ha,
– za travnike
62.193,98 SIT/ha.
II
Obveznosti za izplačilo nadomestila se pri občanih, ki izkazujejo neplačane obveznosti do občine, pobotajo.

178.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in
okolice z mrliško vežo za leto 2004

Na podlagi 16. člena statuta občine Tišina (Uradni list RS,
št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina, na 10.
seji redni seji, dne 23. 12. 2003 sprejel naslednji

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se
od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 032-42/03
Tišina, dne 24. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z
mrliško vežo za leto 2004
I
Stroški vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo
za leto 2004 (brez DDV) znašajo:
– za enojni grob
(širine od 61 do 120 cm)
– za dvojni grob
(širine od 121 do 240 cm)
– za otroški grob (širine do 60 cm)
– za trojni grob in grobnico (širine nad 241 cm)

2.685 SIT
4.673 SIT
1.880 SIT
6.224 SIT

II
Na osnovno ceno se prišteje davek na dodano vrednost.
III
Stroški vzdrževanja se poravnajo po položnicah v enkratnem znesku za tekoče leto.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 032-38/03
Tišina, dne 24. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. l. r.

180.

Pravilnik o podelitvi priznanj »naj športnik / naj
športnica / naj športna ekipa Občine Tišina ter
perspektivni športniki Občine Tišina«

Na podlagi 17. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina, na 10.
seji, dne 23. 12. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o podelitvi priznanj »naj športnik / naj športnica /
naj športna ekipa Občine Tišina ter perspektivni
športniki Občine Tišina«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Pravilnik o podelitvi priznanj »naj športnik / naj športnica
/ naj športna ekipa Občine Tišina ter perspektivni športniki Občine Tišina« (v nadaljevanju: pravilnik), določa pogoje in merila
za izbor posameznikov in športnih kolektivov za pridobitev občinskih priznanj.
2. člen
(pomen podelitve priznanja)
Priznanje »naj športnik / naj športnica / naj športna ekipa
Občine Tišina ter perspektivni športniki Občine Tišina« (v nada-
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ljevanju: priznanje), se podeljuje izvajalcem programov športa,
ki so s svojim aktivnim in kvalitetnim delovanjem na področju
športa v preteklem letu dosegli pomembne uspehe in dosežke
tako v občini kot izven njenih meja.
3. člen
(upravičenci do podelitve priznanja)
Za pridobitev priznanja, so lahko predlagani posamezniki
in posameznice, kot fizične osebe ter organizacije, kot pravne
osebe, ki izvajajo programe športa (v nadaljevanju: kandidati).
4. člen
(pogoji za predlagane kandidate)
Predlagani kandidati morajo za pridobitev priznanja izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Tišina
ali so rojeni v Občini Tišina in
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi
predpisi za opravljanje dejavnosti športa.
II. IZBOR PREDLAGANIH KANDIDATOV
5. člen
(izbor predlaganih kandidatov)
Predlagani kandidati za priznanja so izbrani na osnovi
prijave na javni razpis Občine Tišina in izpolnjevanja pogojev
tega pravilnika ter določil javnega razpisa.
Posamezni kandidat je lahko predlagan samo za eno
kategorijo priznanj.
6. člen
(osnove za razvrstitev predlaganih kandidatov)
Predlagane kandidate se za posamezne kategorije priznanj razvrsti na podlagi meril za izbor predlaganih kandidatov,
ki jih določa ta pravilnik v 9. členu.
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9. člen
(merila za izbor predlaganih kandidatov)
Za izbor predlaganih kandidatov se uporabljajo merila na
podlagi kakovosti športnih dosežkov v preteklem koledarskem
letu.
Za posameznike in posameznice se uporabljajo naslednja
merila, po prednostnem vrstnem redu:
– nastop v državni reprezentanci:
– sodelovanje na svetovnem in evropskem prvenstvu,
– sodelovanje na ostalih mednarodnih tekmovanjih;
– prednost: najvišja uvrstitev z najvišjim številom sodelujočih ekip.
– nastop za matični klub:
– najvišja uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih,
– najvišja uvrstitev na državnem prvenstvu,
– najvišja uvrstitev v tekmovanju nacionalne panožne športne zveze.
– prednost: najvišja uvrstitev z najvišjim številom sodelujočih ekip.
Za športne kolektive se uporabljajo naslednja merila, po
prednostnem vrstnem redu:
– sodelovanje na svetovnem in evropskem prvenstvu,
– sodelovanje na ostalih mednarodnih tekmovanjih;
– prednost: najvišja uvrstitev z najvišjim številom sodelujočih
ekip.
– sodelovanje v tekmovanju nacionalne panožne športne
zveze,
– najvišja uvrstitev na državnem prvenstvu,
– najvišja uvrstitev v pokalnem tekmovanju
– prednost: najvišja uvrstitev z najvišjim številom sodelujočih ekip.

7. člen
(kategorije priznanj)
Predlagani kandidati lahko prejmejo naslednja priznanja:
– naj športnik Občine Tišina za leto …., 1. nagrada, za
doseženo 1. mesto;
– naj športnik Občine Tišina za leto …., 2. nagrada, za
doseženo 2. mesto;
– naj športnik Občine Tišina za leto …., 3. nagrada, za
doseženo 3. mesto;
– naj športnica Občine Tišina za leto …., 1. nagrada, za
doseženo 1. mesto;
– naj športnica Občine Tišina za leto …., 2. nagrada, za
doseženo 2. mesto;
– naj športnica Občine Tišina za leto …., 3. nagrada, za
doseženo 3. mesto;
– naj športni kolektiv Občine Tišina za leto …., 1. nagrada, za doseženo 1. mesto;
– naj športni kolektiv Občine Tišina za leto …., 2. nagrada, za doseženo 2. mesto;
– naj športni kolektiv Občine Tišina za leto …., 3. nagrada, za doseženo 3. mesto;
– perspektivni športnik Občine Tišina za leto …….;
– perspektivna športnica Občine Tišina za leto ……..
8. člen
(vsebina priznanj)
Izbrani kandidati za priznanja prejmejo:
– 1. nagrada:
- zlata plaketa in diploma,
– 2. nagrada:
- srebrna plaketa in diploma in
– 3. nagrada:
- bronasta plaketa in diploma.
Izbrani perspektivni športniki prejmejo diplome.

III. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
10. člen
(vsebina postopka)
Postopek za podelitev priznanj kandidatom obsega naslednje aktivnosti:
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– objava javnega razpisa,
– imenovanje komisije za vodenja postopka javnega
razpisa,
– odpiranje vlog,
– pregled vlog,
– priprava predloga za podelitev priznanj,
– sprejem predloga za podelitev priznanj,
– podelitev priznanj.
11. člen
(priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije)
Javni razpis in razpisno dokumentacijo za pripravo vlog
predlagateljev pripravi občinska uprava, najkasneje do 15. decembra za naslednje leto.
12. člen
(objava javnega razpisa)
Javni razpis za podelitev priznanj objavi Občina Tišina
najkasneje do 31. decembra, na krajevno običajni način.
Obvestilo o javnem razpisu se posreduje vsem organizacijam, ki izvajajo programe športa, s sedežem na območju Občine Tišina, po priporočeni pošti s povratnico na njihov naslov.
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13. člen

17. člen

(vsebina javnega razpisa)

(priprava predloga)

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagani kandidati,
– kategorije priznanj,
– vsebina priznanj,
– kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo razpisno
– dokumentacijo in dobijo dodatne informacije,
– zahtevana dokumentacija za popolnost vlog, ki mora
biti priložen v prijavi,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa in
– rok za morebitne pritožbe.

14. člen
(imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa)
Komisijo za vodenje postopka javnega razpisa podelitve
priznanj imenuje župan občine.
Komisija ima pet članov, sestavljajo pa jo: predstavnik
občinske uprave, predstavnik odbora za negospodarstvo in
negospodarske javne služb ter trije predstavniki izvajalcev s
področja športa.
Administrativne zadeve za potrebe dela komisije opravlja
občinska uprava.
15. člen
(odpiranje vlog)
Najkasneje v 8 dneh po roku, ki je določen za predložitev
vlog, komisija za vodenje postopka javnega razpisa, opravi
javno odpiranje vlog.
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele na
javni razpis.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena navzočih predlagateljev oziroma pooblaščenih
predstavnikov predlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o predlogih (predlagatelj, predlagani kandidat),
– obrazložitev predloga s priloženimi materialnimi viri oziroma dokazili o doseženih rezultatih (bilteni tekmovanj, bilteni
panožnih športnih zvez, časopisni članki, fotografije,…).
– pripombe prisotnih,
– čas zaključka odpiranja vlog,
– podpisi navzočih članov komisije in predlagateljev.

Predlog za podelitev priznanja pripravi občinska uprava,
na podlagi pogojev in meril tega pravilnika, najkasneje v 16
dneh po odpiranju vlog.
18. člen
(sprejem predloga)
Predlog za podelitev priznanj sprejme občinski svet, najkasneje na prvi naslednji seji po pripravi predloga.
Predlog sklepa prejmejo vsi predlagatelji.
19. člen
(možnost pritožbe)
Predlagatelj, ki meni, da predlog in predlagani kandidat
izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije, predlagani kandidat pa ni bil izbran za ustrezno priznanje, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa
o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Pritožba se posreduje pisno na naslov župana občine.
Pritožba mora vsebovati:
– naslov pritožitelja,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev in utemeljenost pritožbenih razlogov, ki pa
ne morejo biti merila za podelitev priznanja,
– podpis odgovorne osebe pritožitelja.
O pritožbi odloči župan občine, s sklepom, v roku 8 dni
od prejema zahtevka. Sklep o izboru za podelitev priznanj je
s tem dokončen.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(spremembe in dopolnitve pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo
in veljajo enako kot ta pravilnik.
21. člen
(javni razpis za leto 2004)
Javni razpis za podelitev priznanj za leto 2004, objavi Občina Tišina, najkasneje v 8 dneh po objavi tega pravilnika.
22. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po njegovi objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-42/03
Tišina, dne 24. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. l. r.

Na javnem odpiranju vlog so lahko prisotni predlagatelji
oziroma pooblaščeni predstavniki predlagateljev, ki morajo
komisiji pred odpiranjem predložiti pooblastila.
16. člen
(pregled vlog)
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa pregleda
popolne vloge in pripravi zapisnik o pregledu vlog občinski
upravi, najkasneje v 8 dneh po odpiranju vlog.
Zapisnik mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas pregleda vlog predmeta javnega
razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– vrstni red pregleda vlog,
– analiza posameznih vlog, glede na kategorijo priznanj,
– razvrstitev kandidatov, glede na merila o izboru,
– podpisi prisotnih članov komisije.

VIPAVA
181.

Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske
rezerve

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 49. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 17. člena
zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št.
75/03) in 97. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št.
54/02 in 83/02) je Občinski svet občine Vipava na 11. redni seji
dne 18. 12. 2003 sprejel
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ODLOK
o prerazporeditvi sredstev proračunske
rezerve
1. člen
Sredstva proračunske rezerve, izločena v proračunsko
rezervo Občine Vipava nad 1,5 % prejemkov proračuna za
leto 2003, se prerazporedijo za pokrivanje tekočih obveznosti
v višini 1,952.648,31 SIT.
Sredstva izločena v proračunsko rezervo v preteklih letih
nad 1,5 % prejemkov proračuna v višini 3,428.252,40 SIT se
prerazporedijo med druge nedavčne prihodke in porabijo za
pokrivanje tekočih obveznosti.

Št.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70

71

72

Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.
73

182.

Odlok o proračunu Občine Vipava 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 in 79/01) in 97. člena
statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99) je Občinski svet
občine Vipava na 11. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Vipava za leto 2004

74

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi
predpisi opravlja Občina Vipava.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Priloge odloka so splošni del proračuna sestavljen po
ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov,
posebni del proračuna, prikazan tudi po funkcionalni klasifikaciji
za občinsko upravo in posamezne krajevne skupnosti ter načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

433

v tisoč tolarjev

Proračun
leta 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
714.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
442.017
DAVČNI PRIHODKI
381.701
700 Davki na dohodek in dobiček
271.000
703 Davki na premoženje
52.782
704 Domači davki na blago in storitve
57.919
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
60.316
710 Udeležba na dobičku in dohodki od pre54.575
moženja
711 Takse in pristojbine
2.721
712 Denarne kazni
420
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
100
714 Drugi nedavčni prihodki
2.500
KAPITALSKI PRIHODKI
27.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
10.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in material17.000
nega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
244.983
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč- 244.983
nih institucij

Skupina/podskupina kontov

70

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vipava za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa obseg prihodkov in drugih prejemkov in obseg odhodkov in drugih izdatkov,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

Stran

Skupina/podskupina kontov

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/2003
Vipava, dne 18. decembra 2003.
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72

73

74

Proračun
leta 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
714.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
442.017
DAVČNI PRIHODKI
381.701
700 Davki na dohodek in dobiček
271.000
703 Davki na premoženje
52.782
704 Domači davki na blago in storitve
57.919
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
60.316
710 Udeležba na dobičku in dohodki od pre54.575
moženja
711 Takse in pristojbine
2.721
712 Denarne kazni
420
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
100
714 Drugi nedavčni prihodki
2.500
KAPITALSKI PRIHODKI
27.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
10.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in material17.000
nega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
244.983
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč- 244.983
nih institucij
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

96.729

Stran
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B) RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina kontov

Proračun
leta 2004
POSOJIL
25.640
DELEŽEV

PREJETA VRAČILA DANIH
IN PRODAJA KAPITALSKIH
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

25.640
25.000
640

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

192

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

25.448

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

192

192

Proračun
leta 2004
100.000
100.000
100.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII. - II. - V. - VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. +X.)

B) SKUPAJ ODHODKI
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 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
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

100.000
96.729

Splošni del proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti na
ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov
Proračun
leta 2004
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 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
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
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in materialnega 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

34.941
1.921
-

1.921
1.921
-

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII. - II. - V. - VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)

1.800
1.800

10.100
10.100
21.120
21.120

36.485
17.275
17.275
2.100
1.000
1.100

17.110
17.110
-

1.544
Proračun
leta 2004
0

-1.544

1.544

XI. NETO FINANCIRAJE (VI. +X.)
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

Uradni list Republike Slovenije
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. turistična taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa
za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki
koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan
ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov
povečata obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih
prejemkov oziroma razpoložljivih sredstev.
5. člen
Proračun se izvršuje na podlagi določenega obsega
sredstev, upoštevajoč prevzete obveznosti ter likvidnostne
možnosti proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna (funkcionalni
klasifikaciji) zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki
jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.
6. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija 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 porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O tem s poročilom o izvrševanju proračuna poroča
občinskemu svetu.
Župan najkasneje septembra in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi
realizaciji.
7. člen
Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti s
pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta
namen že planirana sredstva v proračunu.
Prevzete obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za
tekoče transfere ne smejo presegati 20 % pravice porabe analitične proračunske postavke v sprejetem finančnem načrtu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25 %
pravice porabe posamezne proračunske postavke v sprejetem
finančnem načrtu, s tem da se lahko za posamezno investicijo
s pogodbo sprejme obveznost, ki zapade v plačilo v prihodnjem
letu, največ do 80 % zneska, ki je za prihodnje leto predviden v
načrtu razvojnega programa Občine Vipava.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
8. člen
Proračunska rezerva oblikovana po ZJF se v letu 2004
oblikuje v višini 1,352.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 550.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri
porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj
in naročanje storitev, upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki
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so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna občinske uprave je župan,
proračunov krajevnih skupnosti pa vsak predsednik krajevne
skupnosti za svojo krajevno skupnost.
10. člen
Zaradi tajnosti podatkov lahko župan največ do višine
10.000 SIT dolžniku s posebnim sklepom dolg odpiše oziroma
delno odpiše obveznost plačila dolga, če dolžnik dolga ni sposoben plačati zaradi težkih socialnih ali zdravstvenih razmer
oziroma, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno
uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov in
sredstev rezerv.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
11. 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
100,000.000 tolarjev.
Občina se v letu 2004 zadolži na podlagi prvega odstavka
17. člena zakona o financiranju občin za poravnavo zapadlih
obveznosti za gradnjo investicije šola Podnanos, za gradnjo
stanovanjskega bloka Ob Beli (Vrhpoljski blok), kanalizacijo
Vrhpolje in za gradnjo vodovodnega omrežja v naseljih Lože,
Manče, Podraga in Slap.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu občin.
Št. 40302-0001/2004
Vipava, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

ŽETALE
183.

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Žetale za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta
Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01 in 5/03) je Občinski svet občine Žetale na 10. redni seji dne 29. 12. 2003
sprejel

Stran
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ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Žetale
za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žetale (Uradni list RS, št.
33/03) in odloka o spremembi odloka o proračunu Občine
Žetale (Uradni list RS, št. 63/03) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
A) BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

Proračun leta 2003

Skupina/Podskupina kontov

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 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
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
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 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialne zadeve
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

v tisoč SIT

181.268
57.995
39.387
26.000
11.237
2.150
18.608
1.700
800
10
2.200
13.898

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE(500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I+IV.+VII.-II-V-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

53.132
53.132
53.132

–
53.132
53.132

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem sprejetja,
uporablja pa se za proračunsko leto 2003.
Št.062-01-0010/2003-2
Žetale, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

870
870
122.403
122.403
234.400
53.000
9.740
1.390
41.690
180
48.000
3.000
20.700
4.200
20.100
129.440
129.440
3.960
3.960
53.132

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

184.

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 s 56. členom
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 16.
členom statuta Občine Žetale in na podlagi 28. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale
(Uradni list RS, št. 6/00 in 76/00) je Občinski svet občine Žetale
na 10. redni seji dne 29. 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 Žetale za list 2004 znaša 0,50 SIT.
II
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 062-01-0010/2003-3
Žetale, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

Uradni list Republike Slovenije

JESENICE
185.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 10. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) in 16. člena statuta
Občine Kranjska Gora (UVG, št. 17/99, 28/00, 15/02), sta Občinski svet občine Jesenice na redni 12. seji dne 18. 12. 2003
in Občinski svet občine Kranjska Gora na redni 11. seji dne
22. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Jesenice in Občina Kranjska
Gora usklajujeta delovanje javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) z določbami
zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02), urejata njegov status, razmerja med občinama
soustanoviteljicama in javnim zavodom, ter urejata temeljna
vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja
javnega zavoda.
Soustanoviteljici javnega zavoda sta Občina Jesenice in
Občina Kranjska Gora. Soustanoviteljske pravice in obveznosti
občin soustanoviteljic izvajata župana, kolikor zakon oziroma
ta odlok ne določata drugače.
Javni zavod opravlja dejavnost za območje Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora. Javni zavod lahko opravlja
dejavnost tudi za območje drugih občin, če se občini soustanoviteljici in javni zavod tako dogovorijo in sklenejo z zainteresiranimi občinami oziroma z drugimi osebami javnega prava
ustrezne pogodbe.
2. člen
Javni zavod je pravni naslednik Gornjesavskega muzeja
Jesenice, s sedežem na Cesti Franceta Prešerna 45, Jesenice.
Muzej je bil ustanovljen 3. 7. 1951. Muzej je 20. 1. 1953
prešel v sestav železarne in se preimenoval v Tehniški muzej
Železarne Jesenice. Sedež muzeja je od leta 1954 v Ruardovi
graščini na Stari Savi na Jesenicah.
S sklepom skupščine Občine Jesenice št. 617-3/91 je bil
ustanovljen Muzej Jesenice – odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Jesenice, (Uradni list RS, št. 94/91).
S poslovanjem je kot občinski javni zavod pričel dne 1. 7.
1992 in priključil še od leta 1984 organizirano muzejsko-galerijsko dejavnost pri Gledališču Toneta Čufarja.
Z odlokom o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 42/97) je
bilo usklajeno delovanje javnega zavoda Muzej Jesenice za
področje Občine Kranjska Gora. Uvedena je bila dislocirana
enota Kranjska Gora.
Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice (Uradni list RS, št. 64/00) so kot soustanoviteljice javnega zavoda nastopile Občina Jesenice, Občina Žirovnica in Občina Kranjska Gora. Javni zavod je bil preimenovan
v Gornjesavski muzej Jesenice.
3. člen
Poslanstvo javnega zavoda je skrb za spoznavanje,
ohranjanje in razumevanje kulturne in naravne dediščine gornjesavske regije, ter planinske in železarske dediščine širšega
slovenskega prostora.
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Z evidentiranjem, zbiranjem, hranjenjem, dokumentiranjem, preučevanjem in prezentiranjem kulturne dediščine, javni
zavod ohranja zgodovinski spomin gornjesavske regije, železarstva kot ene temeljnih nacionalnih gospodarskih dejavnosti
ter planinstva in ga preko obiskovalcev prenaša na prihodnje
rodove. S svojimi javnosti dostopnimi zbirkami muzealij, dokumentarnega gradiva in podatkov ter ostalo dejavnostjo, ima
muzej nepogrešljivo vlogo pri krepitvi identitete gornjesavske
regije in oblikovanju zavesti o enotnem gospodarskem in kulturnem prostoru.
Svoje poslanstvo opravlja na podlagi zbirk z naslednjih
področij:
– zgodovina železarstva in s tem povezanih dejavnosti,
– zgodovina planinstva in s tem povezanih dejavnosti,
– kulturna, krajevna in mestna zgodovina celotne gornjesavske regije,
– etnologija nosilcev omenjenih dejavnosti in prebivalcev
gornjesavske regije,
– geologija in paleontologija gornjesavske regije.
Javni zavod je namenjen obiskovalcem vseh starostnih
skupin, zlasti šolski mladini, starejšim obiskovalcem in strokovni javnosti, ki jim na sodoben način predstavlja kulturno in
naravno dediščino in si prizadeva za oblikovanje pozitivnega
odnosa do nje.
4. člen
Ime javnega zavoda: Gornjesavski muzej Jesenice.
Skrajšano ime: GMJ.
Sedež javnega zavoda: Cesta Franceta Prešerna 45,
Jesenice.
Javni zavod je pravna oseba.
Javni zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod registrsko številko 1/2656/00.
II. DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA
5. člen
Glede na namen zaradi katerega je javni zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
– varuje kulturno dediščino, ohranja materialne in vsebinske lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov
ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrbi za
njihovo celovitost in neokrnjenost,
– zagotavlja javno dostopnost kulturne dediščine, ter
omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,
– skrbi za uveljavljanje in razvoj kulturne dediščine,
– evidentira, zbira, hrani, dokumentira, raziskuje, inventarizira, predstavlja in popularizira kulturno dediščino na podlagi
zbiralne politike in poslanstva javnega zavoda,
– varuje, konzervira, restavrira in hrani zbirke, ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom javnega zavoda,
– aktivno sodeluje na področju znanstvenega in kulturnega sodelovanja z drugimi muzeji ter raziskovalnimi ustanovami,
– razvija vlogo osrednjega muzeja za področje železarstva in planinstva, da bo prevzel ustrezne naloge v sodelovanju
z mrežo muzejev ter v sodelovanju z muzejskimi partnerji in
uporabniki
– posreduje podatke o kulturni dediščini s področja zgodovine tehnike in železarstva, zgodovine planinstva in naravne,
etnološke ter zgodovinske dediščine Gornjesavske regije v register dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– predstavlja kulturno, krajevno in mestno zgodovino
celotne Gornjesavske regije, ter skrbi za njuno zbiranje in
raziskovanje,
– pripravlja in izvaja pedagoške programe ter programe
za težje prilagodljive družbene skupine,
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno
oviranim osebam,
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– za ogled razstav je javni zavod odprt po sprejetem urniku in ceniku, ki sta javno objavljena,
– poleg stalne razstave vsaj enkrat letno pripravi študijske
razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in
tujimi muzeji ter drugimi ustanovami,
– povezuje se s slovenskimi ustanovami v zamejstvu in
po svetu za načrtno varovanje in hranjenje kulturne dediščine
v skladu s poslanstvom in zbiralno politiko muzeja,
– se povezuje z drugimi muzeji na področju restavratorsko-konservatorske dejavnosti,
– letni program razstav in prireditev zaradi dostopnosti
usklajuje z drugimi programi v občini in razstavnimi termini
drugih muzejev,
– vodi interno strokovno knjižnico za področje svoje
dejavnosti,
– izvaja arhivsko dejavnost nad gradivom, ki ga hrani,
– izvaja galerijsko in razstavno dejavnost,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške
zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja ter druge oblike
promocijskega materiala s področja dejavnosti javnega zavoda,
– upravlja z nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo
na področju kulture v skladu s pogodbo, ki jo sklene z ustanoviteljicama oziroma pristojnim ministrstvom.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi
naslednje naloge:
– načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom muzeja,
– evidentira premično kulturno dediščino po standardih
UNESCO (Object ID) v skladu s poslanstvom muzeja,
– organizira in izvaja kongresne, protokolarne, izobraževalne, družabne in druge prireditve v prostorih javnega
zavoda,
– organizira in izvaja razne oblike izobraževanja (tečaji,
seminarji, umetniške delavnice ipd.) s področja dejavnosti
oziroma kulture in umetnosti,
– oddaja prostore in tehnično opremo za izvedbo vseh
vrst prireditev,
– založništvo publikacij vseh vrst, povezanih z dejavnostjo
javnega zavoda,
– prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov
ipd., zlasti s tematiko s področja naravne in kulturne dediščine,
umetnosti itd.,
– izvaja gostinske storitve za obiskovalce razstav in drugih kulturnih prireditev ter za zaposlene,
– opravlja druge naloge v soglasju z občinama soustanoviteljicama.

– H/55.302 dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij
– H/55.303 dejavnost slaščičarn, kavarn
– H/55.400 točenje pijač
– K/71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe
– K/72.300 obdelava podatkov
– K/72.400 omrežne podatkovne storitve
– K/73.201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– K/73.202 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
– K/74.400 oglaševanje
– K/74.810 fotografska dejavnost
– K/74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.873 druge poslovne dejavnosti, d.n.
– M/80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– M/80.422 drugo izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– O/92.110 snemanje filmov in videofilmov
– O/92.120 distribucija filmov in videofilmov
– O/92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.340 druge razvedrilne dejavnosti
– O/92.511 dejavnost knjižnic
– O/92.512 dejavnost arhivov
– O/92.521 dejavnost muzejev
– O/92.522 varstvo kulturne dediščine
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge
pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni
register.
Javni zavod lahko opravlja tudi drugo gospodarsko dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju
muzejske dejavnosti, kot javne službe.

6. člen
Naloge ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) razvrščene, kakor sledi:
– DE/22.110 izdajanje knjig
– DE/22.130 izdajanje revij in periodike
– DE/22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE/22.150 drugo založništvo
– DE/22.220 drugo tiskarstvo
– DE/22.310 razmnoževanje zvočnih zapisov
– DE/22.320 razmnoževanje video zapisov
– DE/22.330 razmnoževanje računalniških zapisov
– G/52.470 trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
– G/52.471 dejavnost knjigarn
– G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– G/52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.
– G/52.610 trgovina na drobno po pošti
– G/52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln

9. člen
Pristojnosti direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje muzeja,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge splošne akte, razen če ni s tem odlokom ali drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanovitelj
oziroma svet javnega zavoda,
– poroča soustanoviteljicama in svetu javnega zavoda o
zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega
zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta javnega zavoda in
drugih organov,
– oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih
storitev,

III. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
7. člen
Organa javnega zavoda sta:
1. Direktor
2. Svet zavoda.
Direktor
8. člen
Direktor opravlja naloge programskega in poslovnega direktorja, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje javnega zavoda, ter
odgovarja za zakonitost in strokovnost dela javnega zavoda.
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– skrbi za trženje storitev in določa cene javnih kulturnih
dobrin in storitev,
– skrbi za promocijo javnega zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– zagotavlja javnost dela,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo
preko polnega delovnega časa,
– določa plače o delovni uspešnosti in o napredovanju
delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo
določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje
pristojnosti,
– opravlja druga dela in naloge, ki jih določajo zakon in
drugi predpisi, ta sklep in splošni akti javnega zavoda.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in trinajste alinee tega člena, daje soglasje svet javnega zavoda.
10. člen
Direktor zastopa in predstavlja javni zavod pred državnimi
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ter
v pravnih poslih z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami neomejeno.
Izjemo predstavljajo pravni posli pridobitve stvarnega premoženja za potrebe javnega zavoda in pravni posli razpolaganja s stvarnim premoženjem, s katerim javni zavod upravlja.
Nepremično premoženje za potrebe delovanja javnega
zavoda na območju Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora
pridobivata občini soustanoviteljici in ga preneseta javnemu
zavodu v upravljanje. Z nepremičnim stvarnim premoženjem
v lasti občin soustanoviteljic, s katerim zavod upravlja, razpolagata ustanoviteljici, vsaka na svojem območju.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
11. člen
Direktorja javnega zavoda v funkcijo imenuje na podlagi
javnega razpisa občina soustanoviteljica, ki je sedežna občina
javnega zavoda, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda. Svet javnega zavoda je dolžan posredovati svoje mnenje v
roku 30 dni od dne prejema zaprosila.
Za imenovanje direktorja je potrebno soglasje občine soustanoviteljice, ki ni sedežna občina. Občina soustanoviteljica
se je dolžna o soglasju k imenovanju direktorja izreči v 60 dneh
od prejema zaprosila za njegovo izdajo.
Postopek imenovanja izpelje tista od občin soustanoviteljic, kjer ima javni zavod svoj sedež. Ob prijavi na razpis je
dolžan kandidat predložiti tudi predlog razvoja in dela javnega
zavoda za mandatno obdobje.
Poleg javnega razpisa so lahko povabljeni posamezni
kandidati tudi neposredno. Tudi v tem primeru, je dolžan
kandidat predložiti tudi predlog razvoja in dela zavoda za
mandatno obdobje.
12. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v nosilnih dejavnostih javnega zavoda,
– ima strokovni izpit iz muzejske stroke,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 2
leti na vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje dela v javnem zavodu.
Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega
zavoda, za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat di-
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rektorja traja pet let, po preteku mandata je lahko ponovno
imenovan.
13. člen
Direktorja med njegovo odsotnostjo nadomešča oseba, ki
jo direktor posebej pooblasti za zastopanje v posameznih zadevah iz njegove pristojnost. V primeru daljše odsotnosti lahko
direktor izda tudi generalno pooblastilo.
14. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– iz razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih (med
drugim: če direktor sam zahteva razrešitev; če nastopi kateri od
razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno
razmerje po samem zakonu),
– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov sveta javnega
zavoda,
– če ne ravna po veljavnih predpisih in notranjih aktih
javnega zavoda,
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu
večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri
opravljanju dejavnosti javnega zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katere je
ustanovljen zavod,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva.
15. člen
Občina soustanoviteljica, ki je direktorja imenovala, mora
pred sklepom o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta
javnega zavoda in soglasje občine soustanoviteljice za razrešitev, ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati
možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda je dolžan dati svoje mnenje v roku 30 dni od
dne prejema zaprosila. Občina soustanoviteljica se je dolžna
o soglasju za predčasno razrešitev direktorja izreči v 60. dneh
od prejema zaprosila za njegovo izdajo.
Če svet javnega zavoda ne da mnenja k predlagani
razrešitvi, oziroma, če se občina soustanoviteljica ne izreče o
soglasju v roku, ki ga določa ta odlok se šteje, da je mnenje k
razrešitvi pozitivno, oziroma soglasje za razrešitev podano.
16. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan,
svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti izmed strokovnih delavcev knjižnice, oziroma izmed kandidatov, ki so se prijavili na
razpis, vendar največ za eno leto.
Svet javnega zavoda
17. člen
Pristojnosti sveta javnega zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga soustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor, pooblaščen s strani obeh soustanoviteljic,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo
izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja javnega
zavoda,
– daje ustanovitelju pobudo za razrešitev direktorja,
– daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen če
je sam dal pobudo za njegovo razrešitev,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
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– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– na predlog direktorja imenuje stalne ali občasne komisije za obravnavo vprašanj iz svoje pristojnosti,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem
sklepom in splošnimi akti javnega zavoda.
18. člen
Svet javnega zavoda sestavlja sedem članov:
– dva predstavnika Občine Jesenice,
– dva predstavnika Občine Kranjska Gora,
– dva predstavnika uporabnikov,
– en predstavnik delavcev.
Mandat članov sveta javnega zavoda traja 5 let in so po
preteku mandata lahko ponovno imenovani. Svetu javnega zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Direktor je dolžan o prenehanju mandata obvestiti občini
soustanoviteljici 90 dni pred potekom mandata članom sveta
javnega zavoda.
19. člen
Predstavnike občin soustanoviteljic v svetu javnega zavoda imenujeta pristojna organa Občine Jesenice in Občine
Kranjska Gora.
20. člen
Predstavnika delavcev javnega zavoda izvolijo delavci
javnega zavoda na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe.
Volitve vodi (tričlanska) volilna komisija, ki jo imenuje
direktor, za dobo 5 let. Volilna komisija najkasneje 60 dni pred
iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev.
Posameznega kandidata predlagajo najmanj trije delavci.
Kandidate lahko predlagajo tudi reprezentativni sindikati javnega zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži večina vseh
zaposlenih v javnem zavodu.
Delavci glasujejo za vsakega kandidata posebej. Izvoljen
je tisti kandidat, ki dobi največ opredeljenih glasov delavcev
javnega zavoda, ki so se udeležili volitev.
Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnika delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.
21. člen
Predstavnika uporabnikov imenuje v svet javnega zavoda
direktor, na predlog Kulturniške zbornice RS.
22. člen
Članu sveta javnega zavoda preneha mandat, oziroma
je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma, oziroma treh sej od štirih sklicanih,
– pri svojem delu v svetu zavoda vedoma krši predpise,
– ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda,
po enakem postopku, kot velja za imenovanje,
– če članu sveta zavoda – predstavniku delavcev – preneha delovno razmerje v javnem zavodu.
Član sveta javnega zavoda se razreši po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen.
23. člen
V primeru predčasne razrešitve člana sveta javnega zavoda se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov
član po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen
razrešeni član.
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Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana
sveta javnega zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat
enemu članu in se bo mandat sveta javnega zavoda iztekel v
roku 6 mesecev od dne prenehanja funkcije po 22. členu tega
odloka.
24. člen
Svet javnega zavoda sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah.
Seje sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa
njegov namestnik. Predsednik sveta mora sklicati sejo tudi, če
to zahtevajo direktor, soustanoviteljici ali večina članov sveta
javnega zavoda. Če predsednik sveta ne skliče seje, skliče sejo
direktor javnega zavoda.
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda v roku
30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi članov v svet zavoda.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika
in namestnika.
25. člen
Svet javnega zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji
prisotna večina članov sveta javnega zavoda.
Svet javnega zavoda odloča z večino opredeljenih glasov
navzočih članov sveta. Člani sveta glasujejo javno z dvigovanjem rok, razen če se odločijo, da o posameznem predlogu
odločitve glasujejo tajno.
Podrobnejše delovanje uredi svet javnega zavoda s poslovnikom.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA
OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA
26. člen
Javni zavod je samostojna pravna oseba, ki nastopa v
pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun,
ne more pa sklepati pravnih poslov pridobitve oziroma razpolaganja z nepremičninami.
27. člen
Sredstva za izvajanje javne službe na področju muzejske
dejavnosti pridobiva javni zavod:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja in iz drugih javnih
sredstev,
– iz sredstev Evropske skupnosti,
– plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev občin, ki s pogodbo poverijo opravljanje
muzejske dejavnosti javnemu zavodu,
– lahko pa tudi iz drugih virov (donacije, dotacije, sponzorstvo, kandidatura na javnih natečajih za sredstva iz nejavnih
virov idr.) po predhodnem soglasju ustanovitelja.
28. člen
Finančne obveznosti za izvajanje javne službe pokrivata
občini soustanoviteljici in občine, ki sofinancirajo dejavnost
javnega zavoda, kot to določa zakon, ki ureja javne finance
za posredne proračunske porabnike, ter v skladu s sklenjenimi
pogodbami. Javna sredstva se javnemu zavodu zagotavljajo v
skladu z veljavno zakonodajo.
29. člen
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine
sredstev, s katerimi razpolaga.
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata občini
soustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna posamezne občine za delovanje javnega
zavoda. Občini soustanoviteljici ne odgovarjata za druge obveznosti javnega zavoda.
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Občine, ki s pogodbo poverijo opravljanje dejavnosti javnemu zavodu za njihovo območje, odgovarjajo za obveznosti
zavoda do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu posamezne občine namenjene za delo zavoda. Za druge obveznosti
javnega zavoda odgovarjajo samo, če tako določa zakon ali
posebna pogodba.
30. člen
Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod nameni za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s
presežkom odloča svet javnega zavoda na predlog direktorja
in v soglasju z občinama soustanoviteljicama.
Izjemoma, če tako določa zakon je mogoče presežek prihodkov nad odhodki uporabiti tudi v druge namene. O takšnem
načinu razpolaganja s presežkom odloča svet javnega zavoda
na predlog direktorja in v soglasju z občinama soustanoviteljicama.
31. člen
Javni zavod je dolžan obveščati občini soustanoviteljici o
izvrševanju letnega programa dela, o rezultatih poslovanja, ter
jima omogočiti vpogled v poslovne knjige.
32. člen
Občini soustanoviteljici imata v razmerju do javnega zavoda še naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljata skladnost strateškega načrta in letnega programa dela javnega zavoda z razvojnimi programi občin,
– spremljata skladnost porabe sredstev, ki jih pridobi javni
zavod z letnimi programi in finančnimi načrti,
– dajeta soglasje k programu dela in k finančnem načrtu,
po predhodnem mnenju pristojnih odborov pri občinskih svetih
občin soustanoviteljic,
– opravljata druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi.
33. člen
Občine, ki s pogodbo poverijo opravljanje muzejske
dejavnosti (ali njenega dela) javnemu zavodu tudi za svoje
območje, ter tako del dejavnosti zavoda tudi financirajo, imajo
v razmerju do javnega zavoda pravice, kot jih določa veljavna
zakonodaja in pravice, ki si jih zagotovijo s posebno pogodbo.
Stranke ki sklepajo pogodbo, opredeljeno v prvem odstavku tega člena so: občini ustanoviteljici, javni zavod in občina, ki
dejavnost zavoda sofinancira.
34. člen
Premoženje, s katerim javni zavod upravlja je last občin
soustanoviteljic. Vsaka občina soustanoviteljica ima v lasti premoženje, ki leži na njenem območju.
Z nepremičnim premoženjem javni zavod upravlja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Z nepremičnim premoženjem javni zavod ne razpolaga.
Vsi pravni posli, katerih predmet je nepremično premoženje,
so v izključni pristojnosti občin soustanoviteljic. O pridobivanju
in razpolaganju z nepremičnim premoženjem za potrebe javnega zavoda odločata občini soustanoviteljici, vsak na svojem
območju.
S premičnim premoženjem upravlja javni zavod samostojno, v skladu z veljavnimi predpisi.
35. člen
Javni zavod upravlja z:
– Ruardovo graščino na Jesenicah, kjer je sedež javnega zavoda in železarska ter paleontološka in etnološka zbirka
(lastnik: Občina Jesenice),
– Kosovo graščino na Jesenicah, kjer so razstavni
prostori muzeja in zbirka novejše zgodovine (lastnik: Občina
Jesenice),
– Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori, kjer so razstavni
prostori in etnološka zbirka (lastnik: Občina Kranjska Gora),
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– Triglavsko muzejsko zbirko v Mojstrani (lastnik: Občina
Kranjska Gora),
Javni zavod upravlja tudi z vso opremo in muzejskimi
predmeti, ki se nahajajo v zgoraj navedenih prostorih in pripadajočih depojih.
Po pogodbi lahko javni zavod upravlja tudi z nepremičninami, opremo in muzejskimi predmeti, ki se nahajajo na
območju drugih občin.
36. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture so bile razglašene naslednje nepremičnine in oprema v teh nepremičninah:
Muzejsko območje na Stari Savi:
– 902/3, dvorišče v izmeri 1352 m2;
– 902/4, posl. stavba v izmeri 824 m2;
– 906/2, stan. stavba v izmeri 160 m2,
– 908/1, dvorišče v izmeri 315 m2; 910/2, stan. stavba v
izmeri 618 m2, porušen objekt v izmeri 655 m2, funkcionalni
objekt v izmeri 4 m2, dvorišče v izmeri 3414 m2;
– 914, park v izmeri 180 m2;
– 915, posl. stavba v izmeri 293 m2, vse k.o. Jesenice;
Kosova graščina:
– 504 k.o. Jesenice.
V. NOTRANJI AKTI JAVNEGA ZAVODA
37. člen
Notranji akti javnega zavoda so:
– strateški načrt,
– program dela,
– akt o organizaciji dela,
– akt o sistemizaciji,
– kadrovski načrt,
– navodilo o žigih,
– pravilnik o splošnih pogojih poslovanja,
– letni delovni načrt javnega zavoda,
– pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
– pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti,
– pravilnik o varstvu pri delu,
– varnostna ocena s požarnim redom,
– drugo.
Pogoj za uveljavitev sprejetega akta je njegova objava
na običajen način.
38. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu sprejme direktor javnega zavoda, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu. K aktu o sistemizaciji
delovnih mest da svoje soglasje svet javnega zavoda.
Podlaga za sprejem akta o sistemizaciji je enoten sklep,
ki ga sprejmeta občini soustanoviteljici in občine, ki dejavnost
zavoda sofinancirajo, če gre za dela, ki jih javni zavod izvaja
za vse občine.
Podlaga za sprejem akta o sistemizaciji, za delovna mesta, ki se nanašajo samo na eno občino, je sklep soustanoviteljice oziroma občine, ki javni zavod sofinancira, če gre za dela,
ki jih javni zavod izvaja samo za eno občino.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Svet javnega zavoda se konstituira najkasneje v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo naloge
obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata za katerega je bil imenovan.
40. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morata
biti sprejeta najkasneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega
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odloka. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi
akt, če ni v nasprotju z zakoni in tem sklepom.
41. člen
Soustanoviteljske pravice in dolžnosti do javnega zavoda,
razen sprejemanja akta o ustanovitvi, njegovih sprememb, imenovanja članov sveta javnega zavoda in imenovanja direktorja
javnega zavoda, ki jih izvršujeta občinska sveta občin soustanoviteljic, izvršujeta župana občin soustanoviteljic.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
(Uradni list RS, št. 64/00), ter statut javnega zavoda, ki ju v
celoti nadomesti ta odlok.
43. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 012-10/2003
Jesenice, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
Št. 002/7-3-2003
Kranjska Gora, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav, prof. l. r.

LITIJA
186.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošne
knjižnice Knjižnica Litija

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC), 26. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
2., 20. in 53. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št.
87/01, 96/02 – ZUJIK), 21. in 61. 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, 87/01 – Zsam-1, 51/02) ter 7. in 12. člena
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02)
in 7. in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list
RS, št. 33/03, 106/03) sta Občinski svet občine Litija na 12. seji
dne 4. 12. 2003 in Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 9.
seji dne 18. 12. 2003 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice
Knjižnica Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji (v
nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata za opravljanje splošne
knjižnične dejavnosti kot javne službe Knjižnico Litija (v nadaljevanju: knjižnica) ter urejata njen status in medsebojna razmerja.
Knjižnica se ustanavlja z izločitvijo organizacijske enote
»Matična knjižnica dr. Slavko Grum Litija« iz javnega zavoda
Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija, prejšnja organiza-

Uradni list Republike Slovenije
cijska enota Matična knjižnica dr. Slavko Grum Litija se s tem
odlokom ustanovi kot samostojni javni zavod.
Poslanstvo knjižnice je trajno in namenjeno nemotenemu
izvajanju knjižnične dejavnosti, ki ni pridobitna dejavnost.
2. člen
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji sta soustanoviteljici knjižnice in sicer po načelu števila prebivalcev, tako da je
ustanoviteljski delež Občine Litija 73,6%, ustanoviteljski delež
Občine Šmartno pa 26,4%.
V sredstvih, ki so knjižnici dana v upravljanje, sta ustanoviteljici kot solastnici udeleženi vsaka s svojim sorazmernim
deležem do celote.
Knjižnica uporablja in upravlja premoženje na naslovu
osrednje knjižnice na Parmovi ulici 9, Litija, v krajevnem izposojevališču Šmartno, Za povrtmi 4, Šmartno pri Litiji in drugih
izposojevališčih premičnih zbirk v krajevnih skupnostih oziroma
potujoče knjižnice ter pripadajočo opremo, ki jo izkazuje v svoji
bilanci na dan 31. 12. 2002 kot del javne kulturne infrastrukture
za opravljanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odločata občinska sveta obeh občin ustanoviteljic na način kot določa ta
odlok, lastniški deleži premoženja med ustanoviteljicama pa se
lahko v skladu s pogodbo o razdružitvi premoženja med občini
ustanoviteljici uredijo s posebnim aktom.
II. STATUSNE DOLOČBE
II. 1. Ime, sedež in pravni status knjižnice
3. člen
Ime knjižnice je: KNJIŽNICA LITIJA.
Sedež knjižnice je: Parmova 9, 1270 Litija.
Knjižnica lahko spremeni ime, sedež in dejavnost le po
predhodnem soglasju obeh občin ustanoviteljic.
Knjižnica se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani in v razvid knjižnic, ki ga vodi Narodna in univerzitetna
knjižnica.
4. člen
Knjižnica s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju občine Litija in občine Šmartno pri
Litiji. Knjižnica izvaja svojo dejavnost na svojem sedežu kot
osrednja knjižnica za obe občini, v občini Šmartno pri Litiji pa
kot krajevna knjižnica.
Knjižnica lahko na podlagi izkazanih potreb, v skladu
s standardi in s soglasjem ustanoviteljic, ustanavlja organizacijske enote tudi v drugih naseljih znotraj in izven občin
ustanoviteljic.
V naseljih, kjer ni stalnih enot, lahko knjižnica s soglasjem
ustanoviteljic organizira dejavnost z bibliobusom ali preko premičnih zbirk.
V soglasju z ustanoviteljicama lahko knjižnica opravlja
knjižnično dejavnost tudi za območje drugih občin, za kar se
sklene posebna pogodba.
5. člen
Knjižnica je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določajo
zakoni, ta odlok in statut zavoda.
Knjižnica lahko sklepa pogodbe v skladu s pristojnostmi
po tem odloku in opravlja druge pravne posle samo v okviru
dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
6. člen
Knjižnica ima enega ali več pečatov. Njegovo velikost,
obliko, vsebino, način uporabe, varovanja in hranjenja določa
statut knjižnice.
V pravnem prometu mora knjižnica uporabljati le pečat in
ime iz prvega odstavka 3. člena.
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II. 2. Zastopanje in predstavljanje knjižnice v pravnem
prometu
7. člen
Knjižnico zastopa in predstavlja direktor. Direktor je odgovoren za zakonitost dela knjižnice, v imenu in na račun knjižnice
v okviru dejavnosti knjižnice lahko sklepa pogodbe ter opravlja
druge pravne posle do višine 5,000.000 SIT brez omejitev, nad
to vrednostjo pa le v soglasju s svetom knjižnice.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec
knjižnice v okviru pooblastil, ki mu jih pisno odredi direktor.
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI KNJIŽNICE
8. člen
Knjižnica opravlja svojo dejavnost v:
– oddelku za odrasle s čitalnico,
– oddelku za mladino s čitalnico,
– oddelku za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva,
– oddelku potujoče knjižnice in premičnih zbirk,
– in upravno – administrativni službi.
9. člen
Dejavnost knjižnice se šteje kot javna služba knjižnične
dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu, v okviru katere knjižnica:
– ugotavlja potrebe, nabavlja, zbira, obdeluje, hrani in
posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, izposoja, svetuje, pomaga pri njegovi izbiri in
uporabi gradiva,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge
informacijske vire,
– izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– skrbi za informacijsko opismenjevanje in spodbuja procese vseživljenjskega izobraževanja,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko
gradivo,
– opravlja komunikacijsko, informacijsko, dokumentacijsko in drugo bibliotekarsko delo, namenjeno širši javnosti,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti,
ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje,
predavanja, ki so povezana s knjižnično in domoznansko
dejavnostjo,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– prireja in izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki.
Knjižnica opravlja svojo dejavnost v obsegu in na način
določenim z letnim programom dela in letnim finančnim načrtom ter po predhodni uskladitvi z občinama ustanoviteljicama.
Knjižnica lahko v okviru svoje dejavnosti prodaja blago in storitve tudi na trgu.
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Knjižnica se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna
združenja. Sklep o soglasju k včlanitvi v zvezo in druga strokovna združenja sprejme svet knjižnice.
10. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih knjižnica opravlja, so v
skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti razvrščene:
O/92.3 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge
razvedrilne dejavnosti; od tega:
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.5 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; od tega:
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
K/70 Poslovanje z nepremičninami; od tega:
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
K/72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti; od tega:
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73 Raziskovanje in razvoj; od tega:
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74 Druge poslovne dejavnosti; od tega:
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
DE/22 Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; od tega:
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.230 Knjigoveštvo
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G/52.4 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; od tega:
G/52.471 Dejavnost knjigarn
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.473 Dejavnost papirnic
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
I/60.240 Cestni tovorni prevoz

IV. ORGANI KNJIŽNICE
11. člen
Organi knjižnice so:
– direktor/direktorica,
– svet knjižnice.
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IV. 1. Direktor

14. člen
Svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti direktorja, če:
– direktorju predčasno preneha mandat,
– če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za
direktorja.
Vršilca dolžnosti direktorja lahko imenuje svet knjižnice
izmed strokovnih delavcev knjižnice ali izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

12. člen
Knjižnico vodi direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega in
strokovno programskega direktorja.
Za direktorja knjižnice je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke in osnov računalništva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu v knjižnični
dejavnosti,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih.
Direktorja imenuje svet knjižnice na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic ter mnenja
zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice.
V primeru, da opravlja knjižnica knjižnično dejavnost tudi
za druge občine po pogodbi, si mora svet knjižnice pred imenovanjem direktorja pridobiti tudi mnenje teh občin.
Strokovni delavci knjižnice glasujejo o mnenju tajno in
ga sprejmejo z večino glasov vseh strokovnih delavcev. Tajno
glasovanje razpiše svet knjižnice, podrobnejši postopek pa se
določi s statutom.
Soglasje in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet knjižnice izmed tistih prijavljenih
kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Če ustanoviteljici, občine pogodbenice in strokovni delavci knjižnice ne dajo soglasja oziroma mnenja v 60 dneh od
prejema zaprosila zanj, se šteje, da so bila soglasja podana
oziroma da so mnenja pozitivna.
Po pridobitvi soglasij in mnenj svet knjižnice imenuje
direktorja z večino glasov vseh članov sveta.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi svet knjižnice, ki jo podpiše predsednik
sveta knjižnice. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za
določen čas, za čas trajanja mandata. Pred podpisom pogodbe
o zaposlitvi direktorja mora svet knjižnice pridobiti predhodno
mnenje županov občin ustanoviteljic.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe
lahko ponovno imenovan.

data:

13. člen
Svet knjižnice lahko razreši direktorja pred iztekom man-

– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če se pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih
aktih knjižnice,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov knjižnice
ali ravna v nasprotju z njimi,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti,
tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri izvajanju
knjižnične dejavnosti,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom knjižnici
povzroča večjo škodo,
– če ne ravna s sredstvi, s katerimi knjižnica razpolaga, v
skladu s finančnim načrtom in programom dela.
Direktorja se razreši na način in po postopku, ki je določen za imenovanje. Predlog za razrešitev direktorja zaradi
kršitev ali neizvajanja dela lahko vloži katerakoli od občin
ustanoviteljic ali svet knjižnice. O razlogih za razrešitev se
direktorja seznani ter se mu da možnost, da se o njih pisno
izjavi v roku 30 dni.
Ko si svet knjižnice pridobi soglasje občin ustanoviteljic
ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice, razreši direktorja z
večino glasov vseh članov sveta knjižnice.

15. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje knjižnice.
Direktor mora pri poslovanju knjižnice ravnati z javnimi in
ostalimi sredstvi s skrbnostjo dobrega in vestnega gospodarja.
Naloge direktorja so:
– organizira delo knjižnice na vseh področjih dela in njenih
dejavnosti,
– sprejema strateški načrt po predhodnem soglasju sveta
knjižnice,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata zaposlenih in soglasju
sveta knjižnice,
– sprejema kadrovski načrt po predhodnem soglasju
sveta knjižnice,
– sprejema načrt nabav opreme, osnovnih sredstev in
investicijskega vzdrževanja po predhodnem soglasju sveta
knjižnice,
– sprejema vsakoletni program dela s finančnim načrtom
po predhodnem soglasju sveta knjižnice,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja
v zvezi z delovanjem knjižnice,
– poroča ustanoviteljicama in svetu knjižnice o zadevah,
ki pomembno vplivajo na delovanje in poslovanje knjižnice,
– pripravlja letno poročilo knjižnice,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi o
knjižničarstvu ter ustanovitvenim aktom.
IV. 2. Svet knjižnice
16. člen
Svet knjižnice ima 7 članov, ki jih praviloma sestavljajo
strokovnjaki s področja izobraževanja in knjižnične dejavnosti
ter financ in pravnih zadev, in sicer:
– štirje predstavniki iz občin ustanoviteljic, od katerih tri
imenuje Občina Litija in enega Občina Šmartno pri Litiji,
– dva predstavnika delavcev knjižnice, ki jih izvolijo delavci knjižnice na neposrednih in tajnih volitvah, kar podrobneje
ureja statut knjižnice,
– en predstavnik javnosti – uporabnikov storitev knjižnice.
Predstavnika uporabnikov storitev knjižnice imenuje na
predlog direktorja knjižnice Občina Litija, ki ima več kot polovico
ustanoviteljskega deleža.
Mandat članov sveta knjižnice traja štiri leta in začne teči
z dnem konstituiranja sveta knjižnice. Po preteku mandata so
člani sveta lahko ponovno izvoljeni največ še za eno mandatno
obdobje.
Na prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta knjižnice z večino glasov vseh članov sveta
knjižnice. Postopek se podrobneje opredeli v statutu. Prvo
konstitutivno sejo sveta knjižnice lahko skliče župan občine
ustanoviteljice, kjer ima knjižnica sedež ali po njegovem pooblastilu direktor knjižnice v roku 30 dni po imenovanju članov.
Svet knjižnice dela na sejah. Seje sveta knjižnice sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih
članov sveta, na pobudo direktorja, ali ustanoviteljice, za
administrativno in tehnično pomoč je zadolžen direktor
knjižnice, na vse seje sveta knjižnice se pisno vabi tudi
predstavnika strokovne službe občin ustanoviteljic, ki pa ne
sodeluje pri odločanju.

Uradni list Republike Slovenije
Svet knjižnice je sklepčen in veljavno odloča, če je na
seji navzoča večina članov. Svet knjižnice sprejema odločitve
z večino glasov vseh članov sveta knjižnice. Podrobnejši način
svojega delovanja in poslovanja lahko svet knjižnice določi s
poslovnikom o delu.
Direktor je dolžan ustanoviteljici pisno obvestiti o poteku
mandata članov sveta knjižnice najmanj tri mesece pred iztekom njihovega mandata.
17. člen
Naloge sveta knjižnice:
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– ocenjuje delo direktorja ter izvaja pravice in dolžnosti
delodajalca v razmerju do direktorja in sklepa z direktorjem
pogodbo o zaposlitvi,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev o mnenju
k predlaganemu kandidatu za direktorja,
– sprejme statut knjižnice in druge splošne akte knjižnice,
določene s statutom knjižnice,
– razpisuje volitve sveta knjižnice ter voli oziroma imenuje
v skladu s statutom druge organe knjižnice,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest v
knjižnici na predlog direktorja in po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v knjižnici,
– v soglasju z ustanoviteljico sprejme strateški razvojni
načrt na podlagi normativov za načrtovanje in razvoj splošnih
knjižnic,
– daje soglasje k letnemu program dela, k finančnemu
načrtu, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev,
opreme in investicijskega vzdrževanja,
– potrjuje letno poročilo in sprejema zaključni račun
knjižnice,
– opravlja nadzor nad zakonitostjo dela, upravljanjem in
poslovanjem knjižnice,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev knjižnice kot
drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom in drugimi predpisi, ki zadevajo poslovanje knjižnic.
IV. 3. Razrešitev člana sveta knjižnice
18. člen
Član sveta knjižnice je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan ali izvoljen:
– če sam odstopi ali zahteva razrešitev,
– če trikrat zaporedoma neopravičeno izostane od udeležbe na seji,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in sprejetimi akti knjižnice,
– če ne opravlja svojih nalog strokovno oziroma jih opravlja malomarno ter s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu
knjižnice.
O razrešitvi odloči svet knjižnice z večino glasov vseh
članov. V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje nov član po istem postopku kot je bil
imenovan ali izvoljen razrešeni član.
IV. 4. Zaposleni v knjižnici
19. člen
Strokovni delavci knjižnice, ki opravljajo javno službo, morajo imeti predpisano vrsto in stopnjo izobrazbe ter opravljen
bibliotekarski izpit.
Delavci, ki v knjižnici opravljajo druga administrativna in
tehnična dela, morajo imeti ustrezno izobrazbo, določeno v
skladu s sistemizacijo delovnih mest.
Delavna razmerja z zaposlenimi se uredi v skladu zakonom in kolektivno pogodbo ter v svojem splošnem aktu.
Za prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
skladu s sistemizacijo delovnih mest objavi svet zavoda javni
razpis.
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V. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV
ZA DELO
20. člen
Premoženje in prostori, s katerim upravlja knjižnica in
ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljic.
Knjižnica je dolžna uporabljati in upravljati s premoženjem
ustanoviteljic – objekti in opremo Knjižnice Litija na Parmovi
9 v Litiji, Krajevne knjižnice Šmartno, Za povrtmi 4, Šmartno
pri Litiji in potujoče knjižnice s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Za uporabo prostorov, ki niso lastnina ustanoviteljic, knjižnica lahko sklene pogodbo o najemu in uporabi z lastnikom
prostorov po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
21. člen
Knjižnica pridobiva sredstva za izvajanje javne službe
iz proračunov ustanoviteljic, proračuna RS in pogodbenih
partnerjev.
Knjižnica lahko pridobiva sredstva za svojo dejavnost tudi
iz drugih virov:
– s članarinami, s plačili uporabnikov in drugimi nadomestili,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in z drugimi oblikami v skladu z zakonom in statutom.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljata
v sorazmernem deležu ustanoviteljici iz proračuna pokrivajo
sredstva za plače v skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo delovnih mest, sredstva za materialne stroške za delo, za
nakup knjižničnega gradiva ter za skupne programske stroške
in za nakup skupne opreme. Druge stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju posamezne občine,
v zvezi tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov, krije
vsaka občina sama.
Skupni stroški knjižnice obsegajo predvsem materialne
stroške in stroške dela, povezane z izborom, nabavo, obdelavo
knjižničnega gradiva, z delovanjem in uporabo referenčne in
domoznanske zbirke in bibliobusa, v zvezi s splošnimi programskimi ter neprogramskimi stroški osrednje knjižnice za izvajanje skupnih dejavnosti in stroški povezanimi z delovanjem
skupnih služb. V primeru dvoma ali nesoglasja ustanoviteljic,
ali določeni stroški sodijo med skupne stroške ali ne, odloči
pristojno ministrstvo.
Ustanoviteljici in morebitni drugi pogodbeni partnerji
(druge občine) zagotavljajo knjižnici sredstva za izvajanje
knjižnične dejavnosti v višini, ki je premosorazmerna številu
prebivalcev posamezne občine. Število prebivalcev se preverja
z uradnimi podatki Statističnega urada RS na vsake tri leta,
popravek % deleža predloži svet knjižnice ustanoviteljicama
in drugim pogodbenim partnerjem skupaj z letnim programom
dela in finančnim načrtom knjižnice.
22. člen
Ustanoviteljici in drugi pogodbeni partnerji zagotavljajo
knjižnici sredstva za izvajanje javne službe in sredstva za plačilo skupnih stroškov knjižnice, razen za investicije, mesečno
v dvanajstinah na podlagi prejetega zahtevka in v skladu z
določenim deležem in letno pogodbo o financiranju knjižnične
dejavnosti.
Sredstva za izvajanje javne službe in skupnih stroškov
knjižnica pridobiva na osnovi predloženega letnega programa
dela in finančnega načrta, pripravljenega v skladu s 36. členom
zakona o knjižničarstvu in pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. K obema
aktoma ustanoviteljici in pogodbeni partnerji podajo soglasje.
Šteje se, da je soglasje podano, ko sta ga sprejeli obe ustanoviteljici in pogodbeni partnerji oziroma ko ga je sprejela občina
in pogodbeni partnerji, ki pokriva več kot polovico prebivalcev
območja delovanja knjižnice.
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23. člen
Knjižnica pridobiva sredstva za usklajen razvoj knjižnične
dejavnosti tudi iz proračuna RS, med drugim:
– za delni letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške
opreme,
– za razpisane projekte in programe,
– posebne naloge osrednjih območnih knjižnic.
24. člen
V primeru, da posamezna občina ne izpolnjuje svojih
obveznosti do knjižnice po tem odloku in po pogodbah, mora
knjižnica o tem obvestiti obe ustanoviteljici in ministrstvo, pristojno za kulturo, da ukrepa v skladu s 54. členom zakona o
knjižničarstvu.
25. člen
Knjižnica ločeno izkazuje:
– prihodke in odhodke, ki jih pridobi od vsake od ustanoviteljic in od države,
– prihodke in odhodke svojih organizacijskih enot na območju drugih občin,
– prihodke in odhodke, ki jih pridobi z tržno dejavnostjo.
Presežke prihodkov nad odhodki iz javne službe nameni
za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja
s presežkom prihodkov nad odhodki iz javne službe odločata
na predlog direktorja ustanoviteljici.
Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe,
krije primanjkljaj tista ustanoviteljica (ali pogodbeni partner), ki
ni izpolnila svojih obveznosti oziroma, če knjižnica dokaže, da
je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih je po zakonu
in sprejetem letnem programu dolžna financirati. Pri tem mora
knjižnica dokazati, da je ravnala gospodarno in v skladu s sprejetimi programi dela.
Morebitni primanjkljaj, ki bi nastal pri poslovanju knjižnice
zaradi razlogov, na katere knjižnica, ustanoviteljici in pogodbeni
partnerji niso mogli vplivati, se krije v sorazmernih deležih po
številu prebivalcev občin ustanoviteljic (in pogodbenih partnerjev) in po določilih 20. člena tega odloka.
O razporeditvi namembnosti presežka prihodkov nad odhodki, ki ga knjižnica ustvari s tržno dejavnostjo, odloča svet
knjižnice na predlog direktorja. Del ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki pridobljenega s tržno dejavnostjo knjižnice, se lahko po predhodnem soglasju ustanoviteljic, uporabi za
povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti
delavcev knjižnice.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
KNJIŽNICE V PRAVNEM PROMETU TER MEDSEBOJNE
PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC
26. člen
Knjižnica je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Knjižnica je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko
razpolaga.
Knjižnica prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjeni za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s premoženjem ustanoviteljic,
ki ga ima v upravljanju.
S premičnim premoženjem upravlja knjižnica samostojno,
z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju lastnikov
oziroma solastnikov.
27. člen
Ustanoviteljici imata do knjižnice zlasti naslednje pravice
in obveznosti:
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– ugotavljata skladnost letnih programov dela, finančnih
načrtov in razvojnih načrtov z letnimi in razvojnimi plani ustanoviteljic ter razpoložljivimi proračunskimi sredstvi,
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnimi programi
in finančnimi načrti,
– pregledujeta zaključni račun, letno poročilo in tekoče
poslovanje ter ustrezno ukrepata v primeru izpada planiranih
sredstev, ugotovljenega primanjkljaja ali drugih težav pri delovanju knjižnice,
– odločata o statusnih spremembah knjižnice, ustanavljanju organizacijskih enot in spremembah dejavnosti,
– dajeta soglasje k statutu zavoda in aktu o sistemizaciji
delovnih mest,
– in druge pravice in obveznosti določene z zakoni, s tem
odlokom in drugimi predpisi.
28. člen
Za obveznosti knjižnice subsidiarno odgovarjata ustanoviteljici do višine sredstev, ki se letno zagotavljajo iz proračuna
ustanoviteljic za delovanje knjižnice.
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti knjižnice iz
naslova dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja za druge naročnike.
29. člen
Knjižnica je dolžna ustanoviteljicama poročati o poslovnih
rezultatih in pošiljati zahtevane podatke o poslovanju knjižnice
ter posredovati ostale podatke, ki so potrebni za izvrševanje
ustanoviteljske funkcije. Knjižnica mora takoj obvestiti ustanoviteljici o tem, da posamezni pogodbeni partner ne izpolnjuje
svojih obveznosti redno ali pravočasno, prav tako mora posredovati popolne podatke o tem, če katera izmed ustanoviteljic
ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.
VII. SPLOŠNI AKTI KNJIŽNICE
30. člen
Knjižnica ima statut in druge splošne akte, temelječe na
statutu, odloku in zakonih, med njimi:
– akt o sistemizaciji delovnih mest, ki mora biti v skladu
s pravilnikom, izdanim na podlagi drugega odstavka 36. člena zakona o knjižničarstvu oziroma s sprejetimi normativi in
standardi,
– splošni akt varstvu pri delu in požarni varnosti,
– pravilnik o splošnih pogojih poslovanja,
– splošni akt o knjigovodstvu in drugih zadevah, ki urejajo
materialno in finančno poslovanje,
– druge splošne akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja
s področja dela ali v zvezi z delom in dejavnostjo knjižnice.
Statut in druge splošne akte sprejema svet knjižnice ali
direktor, če je tako določeno z zakonom in drugimi področnimi
predpisi.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Svet knjižnice je v skladu s tem odlokom potrebno konstituirati v dveh mesecih po začetku veljavnosti tega odloka, do izvolitve sveta knjižnice v skladu s tem odlokom, opravlja naloge
sveta pristojni obstoječi organ javnega zavoda ZIK Litija.
32. člen
Do imenovanja direktorja knjižnice po tem odloku opravlja
njegove naloge dosedanji vodja organizacijske enote Matične
knjižnice dr. Slavko Grum Litija kot vršilec dolžnosti direktorja.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu in tem odloku, opraviti vse potrebno, da se
knjižnica registrira, uskladi organizacija dela, sprejme statut ter
oblikujejo organi v skladu s tem odlokom.
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33. člen
Knjižnica Litija je pravni naslednik knjižnice Matične knjižnice dr. Slavko Grum Litija, ki je delovala kot organizacijska
enota v sestavi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in
kulturo Litija, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod številko 10062200 in
prevzame vse pravice in obveznosti dosedanje knjižnice.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Zavoda za kulturo in izobraževanje Litija (Uradni list
RS, št. 13/98), v delih, ki se nanašajo na njegovo organizacijsko enoto »Matična knjižnica dr. Slavko Grum Litija«.
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, potem ko ga sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic.
Št. 612-2 /2002
Litija, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o cestnini za uporabo določenih cest

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl.
US, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZDARS-A) ter v zvezi s prvim
odstavkom 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestnini
za uporabo določenih cest
1. člen
V uredbi o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list
RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99, 105/00 in 109/02) se prvi
odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Višino cestnine določi Vlada Republike Slovenije s sklepom. Od cestnine, določene s sklepom, se obračuna davek
na dodano vrednost v skladu s predpisi o davku na dodano
vrednost.«.
2. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopne kartice, ki jo prevzame
na vstopni cestninski postaji, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem
sistemu.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:

VLADA
187.

Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o
preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in
pogojih preoblikovanja

Na podlagi prvega odstavka 4. in 16. člena ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti uredbe o
preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in
pogojih preoblikovanja
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja (Uradni list RS, št. 1/93 in 3/94).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-09/2004-1
Ljubljana, dne 15. januarja 2004.
EVA 2004-2111-0032
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

»9.a člen
(Negotovinsko plačevanje cestnine)
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami, ki jih
določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., in ki morajo biti označene na cestninskih postajah in drugih vplačilnih
mestih, ki jih določa ta uredba.
Cestnina se lahko plačuje pod pogoji, določenimi s to
uredbo, tudi z vnaprejšnjim nakupom:
– DARS kartice z vplačanim dobroimetjem za plačevanje
cestnine oziroma z enkratnim vplačilom cestnine za posamezen koledarski mesec (mesečna kartica za vozila prvega in
drugega cestninskega razreda),
– DARS kartice Transporter z vplačanim dobroimetjem
(kartica za plačevanje cestnine za vozila tretjega in četrtega
cestninskega razreda) ali
– elektronske tablice ABC z vplačanim dobroimetjem za
plačevanje cestnine za vozila prvega cestninskega razreda.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko s
plačilnimi instrumenti iz prejšnjega odstavka zgolj evidentirajo
zapadle obveznosti plačila cestnine, ki se poravnavajo v rokih
in pod pogoji, ki jih določi Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.
Za plačila s plačilnimi karticami se ne priznavajo popusti
iz 11., 11.a in 12. člena te uredbe.«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(Mesečna cestninska kartica)
Uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), katerega vozilo sodi v prvi ali drugi cestninski razred
in ki pogosto vozi po isti cestninski cesti ali njenem odseku
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med istima cestninskima postajama, lahko za posamezen koledarski mesec vnaprej plača cestnino v enkratnem mesečnem
znesku.
Enkratni mesečni znesek cestnine se določi tako, da se
znesek cestnine za cestninsko cesto ali njen odsek, določen v
prejšnjem odstavku, pomnoži s 40.
Elektronski zapis koledarskega meseca, za katerega velja
vplačilo enkratnega mesečnega zneska cestnine, relacije prevoza in označb na registrski tablici vozila, za katero uporabnik
ob prehodu cestninske postaje dokazuje vnaprejšnje plačilo
cestnine, se opravi na DARS kartico iz 11. člena te uredbe, na
kateri je dodano belo polje za ročni izpis registrske označbe
vozila, za katero je vplačan mesečni znesek cestnine. Uporabniku se kartica dodeli ob prvem vplačilu enkratnega mesečnega
zneska cestnine.
Z vplačilom enkratnega mesečnega zneska cestnine je
uporabnik upravičen do neomejenega števila voženj v času,
na relaciji in z vozilom, določenim v prvem in tretjem odstavku
tega člena.
V primeru, da se uporabnik ob uporabi DARS kartice
pri vstopu na cestninsko cesto sklicuje na vnaprej plačano
mesečno cestnino in nato prevozi daljšo relacijo od relacije,
navedene v tej kartici, mora na izstopni cestninski postaji
plačati cestnino za celotno prevoženo razdaljo, določeno s
cenikom cestnine.
Uporabnik v nobenem primeru ne more zahtevati vračila
že vplačanega enkratnega mesečnega zneska cestnine.
Uporabnik lahko na DARS kartico iz tretjega odstavka
tega člena vplačuje dobroimetje za plačilo cestnine, ki ni krita z
vplačilom enkratnega mesečnega zneska cestnine, in to kartico
uporablja kot DARS kartico na način in pod pogoji, določenimi
v 11. členu te uredbe.«.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(DARS kartica)
Uporabnik lahko plačuje cestnino z DARS kartico, ki jo
dobi hkrati z vnaprejšnjim plačilom dobroimetja na njej v višini
5.000 tolarjev.
Uporabnik DARS kartice lahko nanjo naknadno vplačuje
dobroimetje za plačilo cestnine (v nadaljnjem besedilu: dobroimetje). Pri naknadnih vplačilih dobroimetja je upravičen do
popusta pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot je določeno za
elektronsko tablico iz 12. člena te uredbe.
Uporaba DARS kartice je prenosljiva tako med vozili znotraj istega cestninskega razreda kot med cestninskimi razredi.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko uporabnik evidentira
z DARS kartico ali s prevzemom vstopne kartice na vstopni
cestninski postaji. Voznik, ki z DARS kartico ni evidentiral
vstopa v zaprt cestninski sistem niti ni prevzel vstopne kartice
in ki je pripravljen plačati cestnino brez tega dokazila o vstopni cestninski postaji, plača cestnino za prevozno razdaljo od
najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.«.
6. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(DARS kartica Transporter)
Za vozilo tretjega ali četrtega cestninskega razreda lahko
uporabnik plača cestnino z DARS kartico Transporter.
Ob nakupu DARS kartice Transporter in naknadnih vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od 15.000 do pod 50.000
tolarjev je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob nakupu te
kartice in naknadnih vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od
50.000 do pod 200.000 tolarjev do 10% popusta in ob nakupu
te kartice in naknadnih vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti
200.000 SIT in več do 15% popusta.
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Uporaba DARS kartice Transporter je prenosljiva tako
med vozili znotraj tretjega in četrtega razreda kot med obema
cestninskima razredoma.
Vstop v zaprt cestninski sistem mora uporabnik za vozilo
tretjega in četrtega cestninskega razreda evidentirati z DARS
kartico Transporter ali s prevzemom vstopne kartice na vstopni
cestninski postaji. Voznik, ki z DARS kartico Transporter ni evidentiral vstopa v zaprt cestninski sistem niti ni prevzel vstopne
kartice in ki je pripravljen plačati cestnino brez tega dokazila
o vstopni cestninski postaji, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem
sistemu.«.
7. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ob vplačilu dobroimetja na elektronsko tablico v vrednosti od 15.000 SIT do pod 50.000 SIT je uporabnik upravičen do
5% popusta, ob vplačilu dobroimetja v vrednosti 50.000 SIT ali
več pa do 10% popusta.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Voznik, ki zaradi neupoštevanja navodila o uporabi
elektronske tablice in splošnih pogojev njene uporabe na elektronski tablici nima zapisane kode vstopne cestninske postaje
in ki je pripravljen plačati cestnino brez tega dokazila o vstopu v
zaprt cestninski sistem, plača cestnino za prevozno razdaljo od
najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.«.
8. člen
12.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.a člen
(Mesta nakupa oziroma vplačevanja dobroimetja)
Mesta nakupa DARS kartice in DARS kartice Transporter
ter elektronske tablice oziroma mesta za vplačilo dobroimetja
nanje po določbah te uredbe določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., in o njih obvesti javnost preko sredstev
javnega obveščanja v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe,
stalno pa ima podatke o teh mestih objavljene na svoji spletni
strani.«.
9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(Kazenske določbe)
Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., če:
– ne določi cenika cestnin v skladu z določbo petega odstavka 8. člena te uredbe,
– ne določi in v sredstvih javnega obveščanja v predpisanem roku ne objavi vplačilnih mest iz 12.a člena te uredbe.
Z globo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
voznik vozila, če:
– ne plača cestnine za uporabo cestninske ceste (3. člen
te uredbe),
– v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopne
kartice in ne plača cestnine, določene za tak primer (drugi odstavek 9. člena te uredbe),
– ne plača cestnine za uporabo cestninske ceste v primeru, da prevozi daljšo razdaljo od vpisane v DARS kartici (peti
odstavek 10. člena te uredbe),
– ne evidentira vstopa v zaprt cestninski sistem z DARS
kartico ali DARS kartico Transporter ali ne prevzame vstopnega
listka in ne plača cestnine, določene za tak primer (četrti odstavek 11. člena in četrti odstavek 11.a člena te uredbe),
– zaradi neupoštevanja navodila o uporabi elektronske
tablice in splošnih pogojev njene uporabe na elektronski tablici
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nima zapisane kode vstopne cestninske postaje in ne plača
cestnine, določene za tak primer (sedmi odstavek 12. člena
te uredbe),
– prevozi cestninsko postajo v nasprotju z določbo sedmega odstavka 13. člena te uredbe.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
O datumu nadomestitve mesečne cestninske kartice z
DARS kartico iz 5. člena te uredbe in abonentskih bonov za
plačilo cestnine za tretji in četrti cestninski razred z DARS
kartico Transporter iz 6. člena te uredbe Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., obvesti javnost najmanj 15 dni pred
tem datumom preko sredstev javnega obveščanja ter z objavo
na svoji spletni strani.
Do datuma nadomestitve plačilnih instrumentov iz prejšnjega odstavka lahko uporabniki kupujejo mesečne cestninske
kartice in abonentske bone za plačilo cestnine za tretji in četrti
cestninski razred pod pogoji, ki so za mesečno kartico in DARS
kartico Transporter določeni s to uredbo.
Uporabniki lahko z abonentskimi boni za plačilo cestnine
za tretji in četrti cestninski razred, s katerimi bodo razpolagali
na dan njihove nadomestitve z DARS kartico Transporter,
plačujejo cestnino še tri mesece po preteku datuma iz prvega
odstavka tega člena.
Uporabniki lahko abonentske bone, ki jih ne bodo porabili
v roku iz prejšnjega odstavka, po preteku tega roka zamenjajo
za DARS kartico Transporter z naloženim dobroimetjem v vrednosti vrnjenih abonentskih bonov.
Uporabniki lahko z abonentskimi boni, ki niso posebej
označeni za plačilo cestnine za vozila tretjega in četrtega
cestninskega razreda oziroma so namenjeni plačilu cestnine
za vozila vseh cestninskih razredov, plačujejo cestnino do
31. marca 2004. Po preteku tega roka lahko te bone zamenjajo za DARS kartico z naloženim dobroimetjem v vrednosti
vrnjenih abonentskih bonov.
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., obvesti
javnost o mestih zamenjave abonentskih bonov iz četrtega in
petega odstavka tega člena preko sredstev javnega obveščanja najkasneje do 15. marca 2004 in ta mesta objavi tudi na
svoji spletni strani.
11. člen
Do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 7/03) se globe za prekrške, določene v 9. členu te uredbe,
izrekajo kot denarne kazni, in sicer:
– za prekrške iz prvega odstavka 15. člena uredbe o
cestnini za uporabo določenih cest denarna kazen v višini od
400.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev,
– za prekrške iz drugega odstavka 15. člena uredbe o
cestnini za uporabo določenih cest denarna kazen v višini od
40.000 tolarjev do 500.000 tolarjev, ter
– za prekrške iz tretjega odstavka 15. člena uredbe o
cestnini za uporabo določenih cest denarna kazen v višini od
20.000 tolarjev do 150.000 tolarjev.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-02/2002-2
Ljubljana, dne 15. januarja 2004.
EVA 2003-2411-0096
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Sklep o spremembi sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl.
US, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZDARS-A), prvega odstavka
8. člena uredbe o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni
list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99, 105/00, 109/02 in 3/04)
ter v zvezi s prvim odstavkom 16. člena zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 126/03) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest
in višine cestnine
I
V sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
(Uradni list RS, št. 109/01, 64/02, 11/03, 38/03, 62/03 in 122/
03) se v prvem odstavku točke II. znesek »10,9441« nadomesti
z zneskom »9,1201«.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 425-03/2001-10
Ljubljana, dne 15. januarja 2004
EVA 2004-2411-0010
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
190.

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati veterinarske
organizacije, in o postopku njihove verifikacije

Na podlagi petega odstavka 62. člena in prvega odstavka
77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati veterinarske organizacije, in o
postopku njihove verifikacije
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije (Uradni list
RS, št. 35/03) se v 7. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
» (2) Veterinarska ambulanta, ki opravlja dejavnosti javne
veterinarske službe v živinorejskih obratih, mora imeti prostore
oziroma mesta iz tretje, četrte, pete, sedme in osme alinee
prejšnjega odstavka.«.
2. člen
V 19. členu se za sedmim odstavkom doda osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Veterinarska organizacija lahko glede na naravo in
obseg dela namesto veterinarskega pomočnika zaposli veterinarja.".
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-315/2003-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2003.
EVA 2003-2311-0310
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

VSEBINA

187.
188.
113.
114.
115.
189.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
190.
122.
123.
124.

125.

VLADA

Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o
preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in
pogojih preoblikovanja
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
cestnini za uporabo določenih cest
Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski
park Goričko
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v St. Peterburgu
Sklep o imenovanju častnega konzula v St. Peterburgu
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
Odločba o imenovanju okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
Odločba o napredovanju na mesto višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije
Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem

447
447
321

127.

323
323

128.

449

129.

324

130.

324
324
324

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi liste
arbitrov za sestavo arbitraže za razreševanje
medsebojnih sporov
Pravilnik o spremembah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in
o postopku njihove verifikacije
Usklajeni zneski družinskih prejemkov v letu
2004
Usklajeni znesek materialnih stroškov za rejenca in plačila dela rejniku v letu 2004
Usklajeni osnovni znesek minimalnega dohodka v letu 2004

126.

131.
132.

325
325

133.
134.

327
327
328
336

353

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Splošni akt o vrednosti točke za določitev višine
določenih pristojbin na področju telekomunikacij
Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ),
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2003
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji

355
355
355
356

BLED
135.

326
326

326

OBČINE

449
325

Navodilo o spremembi navodila za vsebino
in obliko vloge za dodelitev sredstev državne
pomoči nosilcem kmetijskega gospodarstva,
za določitev geografsko zaokroženih območij
glede sposobnosti zadrževanja vode in primanjkljaja padavin in za obračun povp
Odločba o aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji«
Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev meril
Seznam zdravil, za katera je od 17. 11. 2003
do 6. 1. 2004 prenehalo veljati dovoljenje za
promet
Seznam zdravil, za katera je bilo od 17. 11.
2003 do 6. 1. 2004 izdano dovoljenje za promet
Seznam standardov, ki dopolnjuje in spreminja
seznam standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za
nameravano uporabo

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 722/3
k.o. Zg. Gorje

356

CELJE
136.

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Celje

357
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137.
138.
139.
140.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Celje za leto 2003 in
proračuna za leti 2003 in 2004
Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega
sveta mestne občine Celje
Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih javnih
vrtcev na območju Mestne občine Celje
Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

Št.

142.

Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto
2004
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto
2005

360
362

161.

362
363

363

162.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

164.

437

165.

144.
145.
146.
147.
148.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošne
knjižnice Matična knjižnica Kamnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu B 25 - Fructal
Odlok o ureditvenem načrtu R 070 Rudnik
Sklep o gradbeni ceni stanovanj in stavbnega
zemljišča na območju Občine Kamnik za leto
2004
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na področju
kulture v Občini Kamnik

166.
366
371
376
376

150.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid
v letu 2004
Sklep o ukinitvi javnega dobra

167.
168.
169.
170.
171.

379

172.
173.

381
381

KRANJ
151.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj
Sklep o javni razgrnitvi

382
411

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošne
knjižnice Knjižnica Litija

442

MISLINJA
153.
154.
155.
156.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse za taksne predmete
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na
območju Občine Mislinja
Sklep o najemnini za grobni prostor in mrliško
vežico
Sklep o ukinitvi javnega dobra

158.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice
Sklep o ekonomski ceni
Sklep o povišanju cen programov predšolske
vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje

177.
178.
179.

411

180.

412
412

415

415
415
416

Stanovanjski program Mestne občine Nova
Gorica
Sklep o začasnem financiranju nalog Mestne
občine Nova Gorica v obdobju od 1. 1. 2004 do
31. 3. 2004
Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova
Gorica
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra

416
421
421
422
422
422

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za romsko naselje Šmihel
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov

422
428

428

413
413

182.

429
429
429
429
430
430
430

Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske
rezerve
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto
2004

432
433

ŽETALE
183.

413

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Tišina v letu 2004
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih
taks za leto 2004
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2004
Sklep o ceni vode
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice
z mrliško vežo za leto 2004
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2004
Pravilnik o podelitvi priznanj »naj športnik / naj
športnica / naj športna ekipa Občine Tišina ter
perspektivni športniki Občine Tišina«

VIPAVA
181.

MOZIRJE
159.

175.

411

MORAVSKE TOPLICE
157.

174.

176.

LITIJA
186.

414

TIŠINA

KRANJ
152.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi
zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski
Soboti
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Murska Sobota za leto
2004
Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

NOVO MESTO

379

KOBARID
149.

451

NOVA GORICA

KAMNIK
143.

163.

364

JESENICE
185.

Stran
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184.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Žetale za leto 2003
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

435
436

Stran
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V začetku
marca 2004
bomo izdali

CD-ROM
za leto

2003
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Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista posameznega letnika.

Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni
obliki kot na papirju! Letno kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s
posameznimi številkami, tako da s klikom miške takoj dobimo tisto stran, kjer je
objavljen iskani dokument. Še posebej uporabna je možnost iskanja po polnem
besedilu objav celotnega letnika.

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno spodnjo
naročilnico ali pa obiščete spletno prodajalno na naših spletnih straneh
http//www.uradni-list.si/.
POPUSTI

· ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo
20-odstotni pupust,
· ob nakupu vsaj štirih
letnikov hkrati
10-odstotni popust,
· naročnikom, ki že
imajo vse letnike, pri
nakupu letnika 2003
priznamo 10-odstotni
popust (označi).

Slovenska 9
1000 Ljubljana

NAROČILA

Cena z DDV (8,5%)
v SIT

1 uporabnik

14.000

15.190

2–5 uporabnikov

17.500

18.988

6–10 uporabnikov

21.800

23.653

11–25 uporabnikov

29.000

31.465

26–50 uporabnikov

45.000

48.825

A

R

faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si

O

Č

I

L

N

Nepreklicno naročam CD-ROM

Letnik

Ime in priimek

1995

Podjetje

1996

Sektor

1997

Davčna št.

01/200 18 38

internet:
www.uradni-list.si

Cena
v SIT

Število uporabnikov

N

ZALOŽBA

tel.:

CENIK
CD-ROM Uradni list Republike Slovenije
posamezni letnik

Dav. zav.

DA

NE

1999

Pošta

2000
Podpis

Štev. uporabnikov

C

A

Štev. izvodov

1998

Naslov

Datum

I

2001
2002

Imam vse letnike do leta 2003

DA

NE

2003

Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2004 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega
Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 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

