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Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemne zasluge, dejanja in osebni prispevek v dobro Republiki Sloveniji pri njenem vključevanju v Evropsko
unijo in uveljavljanju v mednarodni skupnosti, podeljujem na
diplomatskem mednarodnem področju
Red za izredne zasluge Romanu Prodiju.
Št. 996-01-1/2005
Ljubljana, dne 21. februarja 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

617.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za dejanja v dobro Republiki Sloveniji in prispevek h
krepitvi slovensko-kanadskega sodelovanja podeljujem, na
diplomatskem mednarodnem področju.
Red za zasluge Ginette Gagné Koch.
Št. 996-01-2/2005
Ljubljana, dne 25. februarja 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
618.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Podtabor–Naklo

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Podtabor–Naklo
1. člen
V Uredbi o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Podtabor–Naklo (Uradni list RS, št. 35/96) se v 1. členu doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) je sprejete spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto na
odseku Podtabor–Naklo na območju priključka Podtabor
izdelal Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Kranj, v januarju 2005, pod št.
UD/369-63/04.«.
2. člen
V 2. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Graﬁčni prikazi obsegajo:
1. Pregledno situacijo v merilu 1:5000;
2. Kartografske prikaze planskih aktov v merilu 1:25000
in 1:5000;
3. Geodetski posnetek obstoječega stanja v merilu
1:1000;
4. Pregledno karto namenske rabe površin, s posegi v
kmetijska, gozdna, stavbna zemljišča in funkcionalna zemljišča objektov, v merilu 1:1000;
5. Ureditveno situacijo s prikazom poteka predvidene
avtoceste in objektov na njej, ukrepov protihrupne zaščite,
deviacij obstoječih cest in poti, prestavitev in ureditev obstoječih komunalnih naprav in objektov, predvidenih za rušenje,
v merilu 1:1000;
6. Zasnovo ureditve zelenih površin v merilu 1:1000;
7. Načrt gradbenih parcel v merilu 1:2880 in 1:1000.«.
3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku črtajo naslednje parcelne številke v k.o. Podbrezje:
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»1168, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179,
1180, 1182, 1185/1, 1185/4, 1185/12, 1185/13, 1231, 1234/1,
1235/3, 1236/1, 1237/1, 1238/1, 1243/2, 1245/1, 1252,
1253/2, 1254, 1256, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1279/1, 1279/2, 1281, 1282, 1284, 1285, 1291, 1294, 1328,
1329/3, 1369/2, 1372/1, 1372/4, 1373/1, 1373/2, 1376/3,
1377/3, 1377/4, 1383/3, 1384/5, 1384/6, 1392/3, 1393/2, 1404,
1516/1, 1661, 1662, 1663, 1663, 1664, 1667, 1670, 1671,
1672, 1673, 1674, 1675, 1677.«.
Dodajo se naslednje parcelne številke:
»1161/2, 1168/2, 1173/2, 1174/3, 1174/4, 1175/2,
1176/2, 1177/2, 1178/2, 1179/2, 1180/2, 1182/1, 1182/2,
1183/4, 1183/5, 1183/6, 1183/7, 1183/8, 1185/19, 1185/20,
1185/21, 1231/2, 1232/3, 1232/4, 1232/5, 1233/3, 1234/3,
1235/6, 1235/7, 1236/5, 1236/6, 1237/4, 1237/5, 1237/6,
1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1239/3, 1239/5,
1239/6, 1240/6, 1241/5, 1242/3, 1242/4, 1243/3, 1243/4,
1244/6, 1244/7, 1245/3, 1251/3, 1252/1, 1252/2, 1253/3,
1253/4, 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1256/1, 1256/2, 1268/2,
1268/3, 1269/2, 1269/3, 1270/2, 1270/3, 1271/2, 1271/3,
1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1273/3, 1279/3, 1279/5,
1279/6, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1282/1, 1282/2, 1284/1,
1284/2, 1285/2, 1285/3, 1285/4, 1289/3, 1290/3, 1290/4,
1291/2, 1292/3, 1292/4, 1293/3, 1293/4, 1294/1, 1294/2,
1296/3, 1296/4, 1297/3, 1297/4, 1300/3, 1300/4, 1301/6,
1301/7, 1301/8, 1301/9, 1301/10, 1321/4, 1321/5, 1322/4,
1322/5, 1323/4, 1323/5, 1424/4, 1324/5, 1325/3, 1328/1,
1328/2, 1368/3, 1369/3, 1372/8, 1372/9, 1373/3, 1374/1,
1376/4, 1377/5, 1377/6, 1383/4, 1383/5, 1384/7, 1384/8,
1384/9, 1384/10, 1384/11, 1384/12, 1392/5, 1392/6, 1393/4,
1393/5, 1404/2, 1515/5, 1516/5, 1516/6, 1517/4, 1525/4,
1525/5, 1526/4, 1526/5, 1527/4, 1527/5, 1528/3, 1529/4,
1529/6, 1577/5, 1578/3, 1579/3, 1580/3, 1580/4, 1580/5,
1582/6, 1582/7, 1582/8, 1584/4, 1589/4, 1589/5, 1590/4,
1590/5, 1590/6, 1591/3, 1661/4, 1662/1, 1662/2, 1662/3,
1662/4, 1663/1, 1663/2, 1664/1, 1664/2, 1667/1, 1667/2,
1670/1, 1670/2, 1671/2, 1671/4, 1671/5, 1672/1, 1672/2,
1672/3, 1672/4, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674/1, 1674/2,
1675/2, 1675/3, 1675/4, 1677/1, 1677/2.«.

cest, komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev), dolžni
le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.«.

4. člen
V 4. členu se v drugem odstavku črta besedi »priključek
Podtabor,«.

9. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b in 23.c člen,
ki se glasijo:

5. člen
V 8. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»Priključek Podtabor se ukine.«.
V tretjem odstavku se črta pika in doda besedilo »ter z
izgradnjo nove rampe v smeri Jesenice–Ljubelj.«.
Besedilo sedmega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»Podvoz poljske poti v Podtaboru se nadomesti z novim
objektom v dolžini 17,00 m in širini 33,66 m. Pod novim objektom bo ob poljski poti speljana priključna rampa v smeri
Jesenice–Ljubelj. Obstoječi podvoz pod rampo Ljubelj–Ljubljana se poglobi do svetle višine 4,5 m, širina 5 m ostane
nespremenjena.«.

»23.a člen
Oblikovanje priključka (razcepa) Podtabor
Zaradi izgradnje rampe v smeri Jesenice–Ljubelj in prestavljene deviacije poljske poti je potrebno:
– prestaviti zadrževalni bazen 4;
– izvesti dodatne zasaditve brežin usekov, intenzivne
zasaditve ob premostitvenih konstrukcijah ter dodatne zasaditve med rampo v smeri Jesenice–Ljubelj in poljsko potjo;
– sanirati poškodovano gozdno površino vzhodno od
poljske poti z avtohtonimi drevesnimi vrstami in utrditi gozdni
rob z zasaditvijo grmovnic.

6. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati
potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti
za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav,
katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne
bo prevzel v upravljanje.
Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki
ni avtocesta in hitra cesta (deviacije regionalnih in lokalnih

7. člen
V 17. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»Izvede se kontrolirana odvodnja celotnega avtocestnega odseka. Padavinska voda se zbira v koritnicah ob
cestnem robu in odvaja v cestno kanalizacijo, ki se zaključi z
zemeljskim zadrževalnim bazenom, koalescentnim lovilcem
olj, zadrževalnikom, grobim ﬁltrom in počasnim biološkim
ﬁltrom ter ponikovalnico.«.
8. člen
V 18. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»Od km 0,425 do km 0,520 se zgradi protihrupni nasip
višine 3,50 m.
Od km 0,515 do km 0,565 se postavi protihrupna ograja
višine 3,50 m.
Od km 0,560 do km 0,900 se zgradi protihrupni nasip
višine 3,50–4,00 m.
Od km 0,895 do km 1,822 se postavi protihrupna ograja
višine 3,50 m.
Od km 1,585 do km 1,340 se postavi zunanja absorpcijska protihrupna ograja višine 3,50 m.
Od km 1,160 do km 1,720 ob zunanjem robu priključne
rampe Ljubelj–Ljubljana se postavi protihrupna ograja višine
2,00–2,50 m.«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Protihrupne ograje se oblikujejo s kombinacijo horizontalno položenih Alu panelov in transparentnih elementov
v vidnem polju voznika. Na odsekih, kjer je potrebna večja
višina, se transparentni del ograje nadgradi z vertikalno položenimi Alu paneli.
Na glavni trasi avtoceste ter na rampi v smeri Ljubelj–
Ljubljana se izvede protihrupna DBM prevleka.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.

23.b člen
Varstvo kulturne dediščine
Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo
– čez objekte ali območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne sme biti premaknjena
infrastruktura in ne smejo se izkoriščati za deponije viškov
materialov.
V zvezi z arheološko dediščino je treba zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine na trasi,
– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na območju
lokacijskega načrta,
– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,
– stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
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10 dni pred pričetkom zemeljskih del je treba obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto
Kranj.
23.c člen
Deponije viškov materiala
Trajni višek nevgradljivega izkopanega materiala bo
uporabljen za sanacijo gramoznice na Jurčkovem polju, ki je
v upravljanju Cestnega podjetja Kranj.
Odpadni material, ki nastane z rušenjem obstoječih
asfaltiranih površin, se reciklira v asfaltni bazi v Naklem, ki je
v upravljanju Cestnega podjetja Kranj.«.

Št.

24.b člen
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost
postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega
sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.«.
11. člen
V 26. členu se v sedmi alinei za besedo »zadrževalnike« doda besedilo », lovilce olj«.
Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– izvajati monitoring v času gradnje in v času obratovanja avtoceste za področja, ki jih določa Poročilo o vplivih
na okolje. Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer
je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z
drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj
kakovosti okolja. Pri ﬁzičnih meritvah stanja sestavin okolja
je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se
pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine
okolja. Točke spremljanja stanja se zasnuje tako, da omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov. Monitoring se
izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje prvih meritev in
obratovalnih monitoringov hrupa za vire ter pogoje za njihovo
izvajanje, in usmeritvami, določenimi v Poročilu o vplivih na
okolje. Rezultati monitoringa so javni. Investitor je dolžan
poskrbeti za dostopnost podatkov.«.
12. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
Projektiranje in gradnja cestne, komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture mora potekati v skladu s
smernicami za načrtovanje, mnenji in projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, kolikor niso v
nasprotju s to uredbo.«.
13. člen
V 28. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo
tudi križanja komunalnih vodov s traso avtoceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki rešitvi križanja komunalnih vodov
s traso avtoceste mora investitor voda predhodno pridobiti
soglasje investitorja oziroma upravljavca avtoceste.«.
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14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-8/2005/6
Ljubljana, dne 17. februarja 2005.
EVA 2004-2511-0372
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

10. člen
Za 24. členom se dodata nova 24.a in 24.b člen, ki se
glasita:
»24.a člen
Na območju lokacijskega načrta je v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, dovoljena postavitev naslednjih
pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.

18 / 25. 2. 2005 /

MINISTRSTVA
619.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij
ter o načinu in postopku za pridobitev in
izgubo licence

Na podlagi 22. in 34. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij ter o načinu in
postopku za pridobitev in izgubo licence
1. člen
V Pravilniku o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij ter o načinu in postopku
za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 13/01,
97/03 in 108/04) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(pristojnosti RIC)
Izvajalec pred imenovanjem komisije obvesti RIC o
možnih rokih preverjanja. RIC določi člane komisij in roke
preverjanja.
RIC koordinira delo komisij, skrbi za bazo nabora vprašanj in za enotno izvedbo preverjanja pri izvajalcih.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701- 8/2005
Ljubljana, dne 18. januarja 2005.
EVA 2005-2611-0006
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

620.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o nomenklaturi poklicev

Na podlagi 11. člena Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00) v povezavi s
3., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih
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poklicnih kvaliﬁkacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
nomenklaturi poklicev
1. člen
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št.
77/03 in 27/04) se v sedmi alinei četrtega odstavka 2. člena
pred besedo »GRADBENIŠTVO,« doda beseda « ARHITEKTURA,«.
2. člen
Priloga II: UMETNOST, podnaslov Ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom kartonažer/kartonažerka,
dopolni z besedilom:
Podkovski kovač / podkovska kovačica
Umetnostni kovač / umetnostna kovačica

IV.
IV.

71. seja
80. seja

12. 12. 2003
11. 1. 2005

Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov
strokovnih znanj in spretnosti čipkar / čipkarica, dopolni z besedilom:
Podkovski kovač / podkovska kovačica

IV.

76. seja

9. 7. 2004

3. člen
Priloga III: POSLOVANJE IN UPRAVA, podnaslov Ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom posrednik /
posrednica za nepremičnine, dopolni z naslednjim besedilom:
Strokovni sodelavec / strokovna sodelavka za zavarovalništvo

VI.

78. seja

8. 10. 2004

4. člen
Priloga IV: RAČUNALNIŠTVO, podnaslov Ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se pred katalogom
standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec / izdelovalka spletnih strani dopolni z naslednjim besedilom:
Vzdrževalec / vzdrževalka računalniške strojne opreme
Vzdrževalec / vzdrževalka programske opreme

IV.
IV.

78. seja
78. seja

8. 10. 2004
8. 10. 2004

Priloga IV: RAČUNALNIŠTVO, podnaslov Ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom
standardov strokovnih znanj in spretnosti skrbnik / skrbnica informacijske in komunikacijske opreme dopolni z naslednjim
besedilom:
Strokovni sodelavec /
strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja
Strokovni sodelavec /
strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze

VI.

78. seja

8. 10. 2004

VI.

78. seja

8. 10. 2004

5. člen
Priloga V: TEHNIKA, podnaslov Ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom upravljalec / upravljalka procesnih
strojev za predelavo nekovinskih rudnin, dopolni z naslednjim besedilom:
Pomočnik / pomočnica vzdrževalca v proizvodnji
Upravljalec / upravljalka strojev v proizvodnji
Talilec / talilka
Livar / livarka
Valjavec / valjavka
Kovač / kovačica
Toplotni obdelovalec / toplotna obdelovalka kovin

III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

78. seja
78. seja
78. seja
78. seja
78. seja
78. seja
78. seja

8. 10. 2004
8. 10. 2004
8. 10. 2004
8. 10. 2004
8. 10. 2004
8. 10. 2004
8. 10. 2004

6. člen
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, podnaslov Ime poklicnega standarda, se pred poklicnim standardom steklopihalec krogličar / steklopihalka krogličarka, dopolni z naslednjim besedilom:
Upravljalec / upravljalka lesnoobdelovalnih strojev

II.

79. seja

12. 11. 2004

Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, podnaslov Ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom pomočnik
/ pomočnica peka in slaščičarja, dopolni z naslednjim besedilom:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelovalec / obdelovalka lesa
Mizar / mizarka
Tapetnik / tapetnica
Parketar / parketarka
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12. 11. 2004
12. 11. 2004
12. 11. 2004
12. 11. 2004

7. člen
V prilogi VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov Ime poklicnega standarda, se črta poklicni standard
podkovski kovač / podkovska kovačica.
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov Ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom vrtnar pridelovalec / vrtnarka pridelovalka dopolni z naslednjim besedilom:
Gozdar gojitelj / gozdarka gojiteljica
Gozdar sekač / gozdarska sekačica
Gozdar traktorist / gozdarka traktoristka

IV.
IV.
IV.

78. seja
78. seja
78. seja

8. 10. 2004
8. 10. 2004
8. 10. 2004

8. člen
V prilogi X: ZDRAVSTVO, podnaslov Ime poklicnega standarda, se črta poklicni standard zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka.
Priloga X: ZDRAVSTVO, podnaslov Ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom zobozdravstveni asistent /
zobozdravstvena asistentka, dopolni z naslednjim besedilom:
Ortopedski tehnolog / ortopedska tehnologinja
Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka
Reﬂeksoterapevt / reﬂeksoterapevtka

VI.
VI.
V.

78. seja
78. seja
80. seja

8. 10. 2004
8. 10. 2004
11. 1. 2005

Priloga X: ZDRAVSTVO, podnaslov Ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti se za katalogom standardov
strokovnih znanj in spretnosti zobozdravstvni asistent / zobozdravstvena asistentka, dopolni z naslednjim besedilom:
Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka
Ortopedski tehnolog / ortopedska tehnologinja
Reﬂeksoterapevt / reﬂeksoterapevtka

VI.
VI.
V.

78. seja
80. seja
80. seja

8. 10. 2004
11. 1. 2005
11. 1. 2005

9. člen
Priloga XI: SOCIALNE STORITVE, podnaslov Ime poklicnega standarda, se dopolni z naslednjim besedilom:
Delovni inštruktor / delovna inštruktorica

V.

78. seja

8. 10. 2004

Priloga XI: SOCIALNE STORITVE, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se dopolni z naslednjim besedilom:
Delovni inštruktor / delovna inštruktorica

V.

78. seja

8. 10. 2004

10. člen
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov Ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom čistilec /čistilka
prostorov, dopolni z naslednjim besedilom:
Pomočnik / pomočnica kuharja / kuharice
Pomočnik / pomočnica natakarja / natakarice
Kuhar / kuharica
Natakar / natakarica

III.
III.
IV.
IV.

79. seja
79. seja
79. seja
79. seja

12. 11. 2004
12. 11. 2004
12. 11. 2004
12. 11. 2004

Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov Ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom
standardov strokovnih znanj in spretnosti vizažist / vizažistka, dopolni z naslednjim besedilom:
Maniker / manikerka

IV.

73. seja

26. 3. 2004

11. člen
Priloga XIV: VARSTVO OKOLJA, podnaslov Ime poklicnega standarda, se dopolni z besedilom:
Manipulant / manipulantka odpadkov
Upravljalec / upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki
Manipulant / manipulantka nevarnih odpadkov
Dimnikar / dimnikarka

III.
IV.
V.
IV.

78. seja
78. seja
78. seja
80. seja

5. 10. 2004
5. 10. 2004
5. 10. 2004
11. 1. 2005

12. člen
Priloga XV: VAROVANJE, podnaslov Ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom varnostnik nadzornik /
varnostnica nadzornica, dopolni z naslednjim besedilom:
Varnostni tehnik / varnostna tehnica

V.

78. seja

8. 10. 2004

Priloga XV: VAROVANJE, podnaslov Ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov
strokovnih znanj in spretnosti varnostnik nadzornik / varnostnica nadzornica, dopolni z naslednjim besedilom:
Varnostni tehnik / varnostna tehnica

V.

78. seja

8. 10. 2004
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13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-7/2005
Ljubljana, dne 17. januarja 2005.
EVA 2005-2611-0005
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

621.

Uradni list Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE
622.

Odločba o razveljavitvi 34. člena Poslovnika
Državnega sveta

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Generalnega državnega tožilca, na seji
dne 10. februarja 2005

o d l o č i l o:
1. člen 34 Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 44/93, 14/99 in 2/04) se razveljavi.
2. Razveljavitev začne učinkovati z vročitvijo te odločbe
Višjemu sodišču v Ljubljani.

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

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

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki
vloge upravičencev za dodelitev sredstev za
odpravo posledic škode v kmetijstvu
1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki vloge upravičencev za
dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 112/03, 5/04 in 34/04 – popr.) se prvi in
drugi odstavek 3. člena spremenita tako, da se glasita:
»(1) Vloga je obrazec 2 »Ocena škode v tekoči kmetijski
proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči« iz
priloge 9 Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in 79/04).
(2) Za vsako naravno nesrečo se odda svoja vloga.«.
V četrtem odstavku se besedilo »so obrazci čitljivo
izpolnjeni« nadomesti z besedilom »je obrazec čitljivo izpolnjen«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Obrazci vlog se
lahko izpolnjujejo« nadomesti z besedilom »Obrazec vloge
se lahko izpolnjuje«.

Priloga se črta.

3. člen

4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 321-15-44/2003/2
Ljubljana, dne 14. februarja 2005.
EVA 2005-2311-0010
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

A)
1. Predlagatelj izpodbija določbo 34. člena Poslovnika
Državnega sveta (v nadaljevanju: Poslovnik), ki omogoča
vzpostavitev imunitete državnemu svetniku v primeru, ko je
bil zoper njega kazenski postopek začet še pred potrditvijo
njegovega mandata. Predlagatelj zatrjuje, da je izpodbijana
določba Poslovnika v neskladju s Poslovnikom Državnega
zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in nasl. – v nadaljevanju
PoDZ-1), ki takšne določbe ne vsebuje, oziroma z drugim
odstavkom 100. člena Ustave, ki določa, da člani Državnega
sveta uživajo enako imuniteto kot poslanci. Izpodbijana določba naj bi protiustavno širila obseg poslanske imunitete,
zato naj bi bila v neskladju s tretjim odstavkom 83. člena
Ustave, ki izrecno dopušča naknadno priznanje imunitete
le poslancu, ki se nanjo ni skliceval, ali v primeru, če je bil
zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen
zapora nad pet let.
2. Predlagatelj zahtevi prilaga obtožni predlog Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu št. Kt 248/00 z
dne 13. 3. 2002 in sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu
št. K 89/2002 z dne 3. 3. 2004, s katerima dokazuje, da je
vprašanje ustavnosti nastalo v zvezi s postopkom, ki ga vodi
državno tožilstvo. Navaja, da je Okrožno državno tožilstvo v
Novem mestu zoper A. A. vložilo obtožni predlog ter da se
je kazenski postopek začel dne 21. 3. 2002. V Državni svet
naj bi bil A. A. izvoljen na volitvah dne 27. 11. 2002, torej po
že začetem kazenskem postopku. Dalje predlagatelj navaja,
da je Okrajno sodišče v Novem mestu na glavni obravnavi
dne 3. 3. 2004 državnega svetnika spoznalo za krivega in
mu izreklo 450.000 SIT denarne kazni. Zoper odločitev naj
bi se obdolženec pritožil, vendar Višje sodišče o pritožbi še
ni odločilo. V času po izreku prvostopne sodbe naj bi Državni
svet na podlagi izpodbijane določbe Poslovnika sprejel sklep,
da se državnemu svetniku vzpostavi imuniteta.
3. V odgovoru na zahtevo Državni svet meni, da izpodbijana določba 34. člena Poslovnika ni v neskladju z drugim
odstavkom 100. člena Ustave oziroma da določbe Ustave
in ustreznih zakonov, ki urejajo imuniteto, ne onemogočajo
podelitve imunitete za kazenski postopek, ki je bil začet pred
potrditvijo mandata poslanca oziroma državnega svetnika.
Državni svet poudarja, da je smisel imunitete kot pravice javnega prava nemoteno delo organa, ne glede na fazo, v kateri
se nahaja kazenski postopek. Sklicuje se na sodno prakso,
iz katere naj bi izhajalo, da se imuniteta lahko podeli v katerikoli fazi kazenskega postopka, ter na razlago relevantnih
določb Ustave in zakonov. Navaja, da tretji odstavek 22. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in nasl.
– v nadaljevanju: ZPos) in peti odstavek 60. člena Zakona o
Državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92 – v nadaljevanju:

Uradni list Republike Slovenije
ZDSve) omogočata Državnemu zboru (oziroma Državnemu
svetu), da naknadno, po že uvedenem kazenskem postopku,
podeli imuniteto poslancu (državnemu svetniku), ki se nanjo
ni skliceval. To po stališču Državnega sveta pomeni, da jo
lahko naknadno podeli še toliko bolj, če se poslanec (državni
svetnik) na imuniteto sklicuje. Da je poslancem možno podeliti imuniteto, čeprav je bil kazenski postopek uveden še
pred potrditvijo njihovega mandata, pa naj bi izhajalo tudi iz
razlage drugega odstavka 83. člena Ustave (če ga povežemo
z imuniteto kot institutom javnega prava in z razlagalnim argumentom a fortiori) ter iz razlage tretjega odstavka 83. člena
Ustave (z uporabo razlagalnega argumenta sklepanja iz večjega na manjše).
B) – I
4. Ustavno sodišče je moralo pri odločanju o zahtevi
najprej odgovoriti na vprašanje, ali je izpodbijana določba
splošna pravna norma, za katere oceno je Ustavno sodišče
glede na določbo 160. člena Ustave pristojno, nato pa še, ali
je zahteva za oceno ustavnosti predpisa vložena v zvezi s
postopki, ki jih vodi državni tožilec.
5. Državni svet je lahko normodajalec le, če ima za normativno urejanje posameznih vprašanj izrecno pooblastilo v
Ustavi in zakonu. Poslovnik je pravni akt, ki ga Državni svet
sprejme na podlagi pooblastila, vsebovanega v Ustavi, in
ki v skladu z Ustavo in Zakonom ureja organizacijo in delo
Državnega sveta in njegovih delovnih teles. Ustava namreč
v tretjem odstavku 96. člena določa, da organizacijo Državnega sveta ureja zakon, hkrati pa v 101. členu izrecno določa
tudi, da ima Državni svet poslovnik, ki ga sprejme z večino
glasov vseh članov. Poslovnik je torej ustavna kategorija. Neposredno na podlagi Ustave izdanim določbam Poslovnika,
ki se nanašajo na razmerja med Državnim svetom in drugimi
državnimi organi, ki imajo torej eksterni učinek, je zato treba
priznati naravo splošnih pravnih norm. Ker določbe o imuniteti, ki jih vsebuje Poslovnik (24. do 34. člen), nimajo zgolj
internega pomena za delovanje Državnega sveta, temveč
povzročajo pravne učinke tudi navzven – neposredno ali
posredno urejajo razmerje med Državnim svetom in drugimi
državnimi organi (npr. državnim tožilstvom, sodiščem),1 je
Ustavno sodišče izpodbijano določbo Poslovnika štelo za
splošno pravno normo. Zato je Ustavno sodišče pristojno za
oceno njene skladnosti z Ustavo.
6. Po določbi pete alineje 23. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS)
lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti državni tožilec, če nastane vprašanje ustavnosti in zakonitosti v
zvezi s postopki, ki jih vodi. Državni tožilec je državni organ,
ki izvaja kazenski pregon (in ima druge z zakonom določene
pristojnosti). V kazenskem postopku to pomeni, da sprejema
kazenske ovadbe, se odloča, ali bo zahteval uvedbo preiskave, ali bo vložil obtožbo pred sodiščem in jo nato zastopal,
ter vlagal pritožbe zoper nepravnomočne sodne odločbe
in izredna pravna sredstva zoper pravnomočne sodne odločbe. Poleg tega ukrepa, če je treba, v zvezi z odkrivanjem
kaznivih dejanj in izsleditvijo storilcev, ter usmerja predkazenski postopek. Če nastane pri izvajanju teh nalog vprašanje
ustavnosti oziroma zakonitosti v zvezi z uporabo predpisov
ali splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil,
lahko državni tožilec zahteva njihovo presojo pred Ustavnim
sodiščem. Izpodbijana določba Poslovnika, ki ureja delo Državnega sveta v primeru morebitne vzpostavitve imunitete
državnemu svetniku, je v obravnavanem primeru povzročila
prekinitev kazenskega postopka, začetega na podlagi obtožnega predloga, ki ga je vložilo Okrožno državno tožilstvo.
Ker je izpodbijana določba v neposredni zvezi »s postopkom,
1
V obravnavanem primeru je eksterni učinek izpodbijane
določbe Poslovnika očiten, kazenski postopek je zaradi podelitve
imunitete prekinjen.

Št.

18 / 25. 2. 2005 /

Stran

1435

ki ga vodi državni tožilec«, je izpolnjena tudi procesna predpostavka iz pete alineje 23. člena ZUstS.
B) – II
7. Z imuniteto (lat. immunitas – nedotakljivost, posebna
zavarovanost, tudi izvzetost iz nečesa – npr. jurisdikcije) na
splošno označujemo pravico oziroma privilegij posameznika,
za katerega se ne uporabljajo posebni predpisi, ki se sicer
uporabljajo za druge osebe.2 Z zgodovinskorazvojnega vidika je poslanska imuniteta predstavljala obrambno sredstvo
parlamenta pred samovoljnimi posegi monarha oziroma izvršilne oblasti. Vendar poslansko imuniteto tudi danes kot
svojevrsten institut demokratične tradicije priznavajo skoraj
vse ustave.3 Institut imunitete namreč zagotavlja po eni strani pravno varnost in neodvisnost poslanca pri opravljanju
njegove funkcije pred možnimi arbitrarnimi postopki državnih organov in neutemeljenim preganjanjem nosilca javne
funkcije, po drugi strani pa nemoteno delovanje parlamenta
in v tem okviru njegovih članov. Institut poslanske imunitete
je v Ustavi urejen v 83. členu, ki določa obe obliki poslanske
imunitete: poklicno oziroma materialno v prvem odstavku in
nepoklicno v drugem in tretjem odstavku. Ustavno sodišče
je imuniteto že obravnavalo. Poudarilo je, da je imuniteta
predvsem privilegij predstavniškega telesa in da je namen
procesne imunitete preprečiti morebitno oviranje dela predstavniškega telesa v razmerju do državnih organov drugih
dveh vej oblasti (sklep št. Up-15/93 z dne 8. 11. 1994, OdlUS
III, 119). V odločbi št. U-I-29/97 z dne 6. 2. 1997 (Uradni list
RS, št. 14/97 in OdlUS VI, 14) pa je v zvezi z imuniteto navedlo, da je namen ustavodajalca, tj. zagotoviti kontinuirano
in stabilno izvrševanje državnih funkcij, jasno razviden iz več
ustavnih določb, na primer tudi iz določbe 83. člena Ustave
(poslanska imuniteta).
8. Predlagatelj izpodbija določbo 34. člena Poslovnika,
ki se glasi: »Kadar je bil državni svetnik priprt ali je bil zoper
njega začet kazenski postopek pred potrditvijo njegovega
mandata, postopa državni svet tako kot v primeru, ko se
državni svetnik ni skliceval na imuniteto.« Na podlagi navedene določbe lahko Državni svet (naknadno) prizna imuniteto
tudi v primeru, ko je bil državni svetnik priprt ali je bil zoper
njega začet kazenski postopek še pred potrditvijo njegovega
mandata. Predlagatelj izpodbijani določbi očita protiustavno
širjenje obsega poslanske imunitete.
9. Po drugem odstavku 100. člena Ustave je imuniteta
članov Državnega sveta izenačena z imuniteto poslancev.4
10. Imuniteto poslancev ureja na podlagi 83. člena
Ustave5 ZPos. ZPos v 22. členu dobesedno povzema določbo drugega in tretjega odstavka 83. člena Ustave (nepoklicna imuniteta), dopolnjuje jo le z določbo, po kateri mora o
2
F. Grad, I. Kaučič, C. Ribičič, I. Kristan: Državna ureditev
Slovenije, Ljubljana 1996, str. 337.
3
Toda v različnem obsegu: na primer v Veliki Britaniji ter
na Irskem in na Nizozemskem je priznana le poklicna imuniteta,
medtem ko sta na primer v Belgiji, Nemčiji, Franciji in Grčiji ter na
Danskem priznani tako poklicna kot nepoklicna imuniteta (Miro
Cerar: Imuniteta poslancev, Zbornik znanstvenih razprav, Ljubljana
1994, str. 65).
4
Drugi odstavek 100. člena Ustave se glasi: »Člani državnega sveta uživajo enako imuniteto kakor poslanci. O imuniteti
odloča državni svet.«
5
Člen 83 Ustave se glasi: »Poslanec državnega zbora ni
kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah
državnega zbora ali njegovih delovnih teles.
Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje
na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja
državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za
katero je predpisana kazen zapora nad pet let.
Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo
ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prejšnjega
odstavka.«
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zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje za pripor
oziroma, če se poslanec sklicuje na imuniteto, za začetek
kazenskega postopka (razen če ni bil zaloten pri kaznivem
dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let)
Državni zbor odločiti na predlog mandatno-imunitetne komisije najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve zahteve.6
11. Glede na določbo drugega odstavka 100. člena
Ustave, ki za državne svetnike določa enako imuniteto, kakršno uživajo poslanci, Poslovnik pri urejanju imunitete ne
sme preseči okvira, ki ga določata Ustava in ZPos za imuniteto poslancev. To pomeni, da Poslovnik možnosti naknadne
vzpostavitve imunitete za državne svetnike ne sme razširjati
na primere, ki niso zajeti v 22. členu ZPos. ZPos ne ureja
naknadnega priznanja imunitete za poslanca, ki je bil priprt
ali je bil zoper njega začet kazenski postopek še pred potrditvijo mandata. Določa le, da v primeru, kadar se poslanec
sklicuje na imuniteto, poslanec ne sme biti niti priprt niti se
zoper njega ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja
Državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, ter da
Državni zbor lahko naknadno vzpostavi imuniteto poslancu,
ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let. Ker izpodbijana določba Poslovnika omogoča naknadno priznanje
imunitete državnemu svetniku, ki je bil priprt ali je bil zoper
njega začet kazenski postopek še pred potrditvijo mandata,
državnim svetnikom zagotavlja širšo imuniteto, kot jo uživajo
poslanci. To pa je v neskladju z drugim odstavkom 100. člena
Ustave, ki priznava članom Državnega sveta imuniteto le v
takšnem obsegu, kot velja za poslance. Ustavno sodišče je
zato izpodbijano določbo Poslovnika razveljavilo. Pri tem
se ni spuščalo v presojo, ali bi bila naknadna vzpostavitev
imunitete poslancu, ki je bil priprt ali je bil zoper njega začet
kazenski postopek še pred potrditvijo mandata, v skladu z
Ustavo.
12. Iz razlogov, ki so narekovali prednostno obravnavo
te zadeve v postopku pred Ustavnim sodiščem, je Ustavno
sodišče učinkovanje svoje odločitve vezalo na njeno vročitev
Višjemu sodišču v Ljubljani.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS in druge alineje tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in
98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper
Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik
in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Sodnik Fišer je dal pritrdilno ločeno mnenje.
Št. U-I-335/04-10
Ljubljana, dne 10. februarja 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.
6
Člen 22 ZPos se glasi: »Poslanec ne sme biti priprt niti se
zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski
postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten
pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad
pet let.
O zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje iz
prejšnjega odstavka odloči državni zbor na predlog mandatno-imunitetne komisije najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve zahteve.
Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz drugega
odstavka tega člena.«
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Odločba o delni razveljavitvi 4. člena Zakona o
denacionalizaciji

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Tadeje Bogataj in Rože Marije Misson
Tominšek, obeh iz Ljubljane, na seji dne 10. februarja 2005

o d l o č i l o:
V 4. členu Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS,
št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/00) se razveljavi beseda »neodplačno«, kolikor se nanaša na premoženje, ki je bilo podržavljeno na podlagi Zakona o razlastitvi (Uradni list FLRJ,
št. 12/57 in 53/62).

Obrazložitev
A)
1. Pobudnici izpodbijata določbo 4. člena Zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju: ZDen), po kateri so upravičenci do denacionalizacije tudi osebe, ki jim je bilo premoženje
neodplačno podržavljeno na podlagi predpisa, izdanega do
uveljavitve Ustave SFRJ iz leta 1963, ki ni naštet v 3. členu
ZDen. Navajata, da sta denacionalizacijski upravičenki in da
sta se zoper sodbo Upravnega sodišča, ki temelji na izpodbijani določbi, pritožili. Ker med predpise iz 4. člena ZDen
sodi tudi Zakon o razlastitvi iz leta 1957, naj bi jima kriterij
neodplačnosti odrekal pravico do izplačila polne vrednosti
odškodnine za podržavljeno premoženje.
2. Glede na to, da se po drugem odstavku 90. člena
ZDen za neodplačno podržavljeno premoženje šteje premoženje, za katero je bila dana odškodnina, ki ni presegla
30% njegove vrednosti, menita, da ureditev, ki osebe, ki za
podržavljeno premoženje niso dobile popolne odškodnine,
izključuje iz kroga denacionalizacijskih upravičencev, v neskladju z načelom enakosti iz 14. člena Ustave in da posledično krši tudi pravico do zasebne lastnine in dedovanja iz
33. člena Ustave. Zatrjujeta tudi kršitev 15. člena Ustave in
1. člena prvega Protokola h Konvenciji o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP). Menita namreč, da bi morala tudi za odškodnine, ki so bile dane za premoženje, ki je bilo
podržavljeno na podlagi drugih predpisov, tj. ne le tistih iz 3.
člena ZDen, veljati določba prvega odstavka 72. člena ZDen,
po kateri se odškodnine, dane ob podržavljenju premoženja,
upoštevajo, če so presegle 30% vrednosti podržavljenega
premoženja. Glede na to, da imajo upravičenci iz 3. člena
ZDen pravico do razlike do polne odškodnine, tudi če je odškodnina, dana ob podržavljenju, presegla 30% vrednosti
premoženja, naj bi ureditev, po kateri se upravičencem iz
4. člena vsaka odškodnina, ki presega 30%, šteje kot polna
odškodnina, pomenila očitno neenakost med upravičenci.
3. Državni zbor na navedbe v pobudi ni odgovoril. Vlada
meni, da je pobuda neutemeljena, ker pobudnici ne navajata
vsebinskih razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo
pri presoji skladnosti izpodbijane določbe s 14. členom Ustave. V zvezi s tem se sklicuje na odločbi Ustavnega sodišča št.
U-I-34/98 z dne 2. 4. 1998 (Uradni list RS, št. 31/98 in OdlUS
VII, 57) in št. U-I-130/01 z dne 23. 5. 2002 (Uradni list RS, št.
54/02 in OdlUS XI, 87). Ker gre le za vprašanje, ali je zakonodajalec utemeljeno »razlikoval med različnimi vrstami (krogi)
ﬁzičnih oseb, ko je urejal njihov položaj oziroma upravičenja
v ZDen«, naj bi bilo golo sklicevanje pobudnic na določbe 15.
in 33. člena Ustave neupoštevno. Določba 1. člena prvega
Protokola k EKČP pa bi po mnenju Vlade prišla v poštev le,
če bi bilo ugotovljeno neskladje 4. člena ZDen z Ustavo, ker
po sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
določba 1. člena prvega Protokola k EKČP načeloma ne
ureja stanj, ki so nastala pred začetkom veljavnosti EKČP
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v državi pogodbenici (v Republiki Sloveniji je EKČP začela
veljati približno dve leti in pol po uveljavitvi ZDen), niti ne
ustvarja samostojne pravice do denacionalizacije.
B)
4. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti 4. člena ZDen sprejelo. Ker so bili izpolnjeni
pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS),
je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. ZDen ureja vrnitev premoženja (denacionalizacijo),
ki je bilo podržavljeno s predpisi o agrarni reformi, nacionalizaciji, zaplembah in z drugimi predpisi in načini, navedenimi v tem zakonu (1. člen ZDen). Kateri so ti predpisi in
načini podržavljenja, določajo 3., 4. in 5. člen ZDen. Tako
so v 3. členu ZDen našteti predpisi, ki so bili najpogostejša
podlaga za sistemsko podržavljenje zasebne lastnine. Med
temi predpisi so našteti tako predpisi, ki so bili podlaga za
podržavljenje premoženja brez odškodnine, kot tudi predpisi,
ki so za odvzem premoženja določali plačilo odškodnine. Po
določbi 4. člena ZDen pa so upravičenci do denacionalizacije
tudi osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi
predpisa, ki sicer ni naveden v 3. členu, bil pa je izdan do
uveljavitve Ustave SFRJ iz leta 1963. Vendar so v tem primeru osebe upravičenci do denacionalizacije le, če je bilo
premoženje podržavljeno neodplačno. Drugi odstavek 90.
člena ZDen določa, da se za neodplačno podržavljenje premoženja v smislu 4. člena šteje tudi premoženje, za katero
je bila dana odškodnina, pa ta ni presegla 30% njegove
vrednosti. Člen 4 omogoča tudi denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno z ukrepom državnega organa
brez pravnega naslova, vendar tega dela 4. člena pobudnici
ne izpodbijata.
6. Izpodbijana določba v presojanem delu torej za priznanje pravice do denacionalizacije določa dva pogoja, ki
morata biti izpolnjena kumulativno. Ustavno sodišče je res
že presojalo ustavnost 4. člena ZDen, vendar je tako z odločbo št. U-I-34/98 kot tudi z odločbo št. U-I-130/01 izpodbijano določbo presojalo le z vidika določitve pogoja časovne
meje izdaje predpisov, ki so bili podlaga za podržavljenje
premoženja, ne pa tudi z vidika pogoja neodplačnosti tega
podržavljenja.
7. Glede na to, da pobudnici izkazujeta pravni interes za
vložitev pobude z denacionalizacijskim postopkom, v katerem uveljavljata vračilo premoženja, podržavljenega na podlagi Zakona o razlastitvi, ki ni naveden v 3. členu ZDen, bil
pa je izdan leta 1957 in prvič noveliran leta 1962 (torej pred
uveljavitvijo Ustave SFRJ iz leta 1963), se Ustavno sodišče
ni spuščalo v vprašanje, kateri drugi predpisi bi še lahko
prišli v poštev po 4. členu ZDen. V okviru pravnega interesa
pobudnic in prej navedenega časovnega okvira, določenega
s 4. členom, je presojo izpodbijane določbe omejilo le na
vprašanje ustavnosti pogoja neodplačnosti pri podržavljenju
premoženja na podlagi navedenega Zakona o razlastitvi iz
leta 1957 in njegove novele iz leta 1962. Ta zakon je bil namreč noveliran še leta 1965 in leta 1968 (Uradni list SFRJ,
št. 13/65 in 5/68). Ker sta bili omenjeni noveli izdani po
uveljavitvi Ustave SFRJ iz leta 1963, je jasno, da razlastitev
premoženja po novelah iz leta 1965 in iz leta 1968 ne sodi v
časovni okvir iz 4. člena ZDen.
8. Če je bilo premoženje podržavljeno na podlagi predpisa, ki je naveden v 3. členu ZDen, prejšnjemu lastniku
(oziroma njegovemu pravnemu nasledniku) ni treba izkazati
neodplačnosti podržavljenja. Morebitne odškodnine, dane
ob podržavljenju, se upoštevajo v skladu s prvim odstavkom
72. člena ZDen.
9. Splošno načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) zahteva, da zakonodajalec bistveno
enake položaje ureja enako, različne pa različno. Ustavno
sodišče pri oceni skladnosti zakonodajne rešitve z načelom
enakosti pred zakonom presoja, ali je zakonodajalčevo raz-
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likovanje oziroma nerazlikovanje pravnih razmerij objektivno
utemeljeno. Zastavlja se torej vprašanje, ali je zakonodajalec
imel razumen razlog za ureditev, po kateri je prejšnji lastnik
upravičen do vračila premoženja, podržavljenega na podlagi
Zakona o razlastitvi iz leta 1957, le, če je bilo premoženje
razlaščeno neodplačno, oziroma če odškodnina zanj ni presegla 30% (kar se po drugem odstavku 90. člena ZDen šteje
za neodplačno podržavljenje v smislu 4. člena ZDen).
10. ZDen s 4. členom sicer razširja krog v 3. členu
naštetih predpisov, vendar je treba to razširitev razlagati v
skladu z namenom zakona, izraženem v 1. členu ZDen. Z
»drugimi predpisi« iz 4. člena ZDen so torej mišljeni le predpisi, ki so bili pravni temelj krivičnega podržavljenja zasebne
lastnine, ne pa vsak prehod zasebne lastnine v družbeno
lastnino.
11. Razlastitev, tj. odvzem ali omejitev lastninske pravice kot ukrep za zagotovitev določene javne koristi, je dopustna tudi po sedanji ustavni ureditvi (69. člen Ustave).
Institut razlastitve torej sam po sebi še ne pomeni krivičnega
sistemskega podržavljenja. Kljub temu je zakonodajalec v 12.
točki 3. člena ZDen določil, da so upravičenci do denacionalizacije osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi Temeljnega zakona o razlastitvi iz leta 1947 (Uradni list
FLRJ, št. 28/47), če upravičenci niso dobili kot odškodnine
nadomestne nepremičnine.1 Zakona o razlastitvi iz leta 1957
pa ni uvrstil med predpise, ki so bili praviloma podlaga in večinoma sistemski okvir podržavljenja zasebnega premoženja.
Tudi v četrtem odstavku 32. člena ZDen (ki ureja vračanje
stavbnih zemljišč) določa, da upravičencu pripada odškodnina za stavbno zemljišče, ki je bilo razlaščeno po predpisih
o razlastitvi do uveljavitve Zakona o razlastitvi iz leta 1957. Iz
zakonodajnega gradiva je razvidno, da je predlagatelj zakona
ocenjeval, da »odškodnine, ki so bile plačane razlaščencem
za razlaščena stavbna zemljišča po predpisih iz leta 1947,
niso bile tolikšne, da bi jih smeli šteti za pravične, razen v
primeru, kadar je prejšnji lastnik dobil kot odškodnino drugo
nadomestno zemljišče«.2 Oba zakona (tako iz leta 1947 kot iz
leta 1957) sta določala odškodnino (v denarju ali nadomestnih nepremičninah) za razlaščeno premoženje.
12. Iz obrazložitve predloga za izdajo ZDen izhaja, da je
namen ZDen popraviti krivice, ki so bile v povojnem obdobju
storjene s poseganjem države v lastninske odnose; te krivice
pa so se praviloma izvajale na podlagi predpisov in drugih
prisilnih ukrepov državnih organov, s katerimi so praviloma
brez odškodnine ali pa s simbolično odškodnino podržavljali
zasebno premoženje ﬁzičnih in pravnih oseb. Glede na to se
Ustavnemu sodišču pri oceni ustavnosti izpodbijane ureditve
ni treba ukvarjati z vprašanjem, ali je bil Zakon o razlastitvi iz
leta 1957 z vidika razlogov, zaradi katerih je bila razlastitev
dopustna, manj krivičen od Temeljnega zakona o razlastitvi
iz leta 1947. Ni torej pomembna takratna opredelitev splošne
koristi, ki je upravičevala razlastitev. Pač pa je pomembno,
da je urejal razlastitev, ki pomeni prisilni (torej neprostovoljni) odvzem lastninske pravice in prenos nepremičnine
v družbeno lastnino, pred uveljavitvijo Ustave SFRJ iz leta
1963. Ustavno sodišče je namreč že v odločbi št. U-I-34/98
ugotovilo, da je bila v tej ustavi za razlastitev premoženja
predpisana pravična odškodnina in zagotovljen sodni nadzor nad upravnim odločanjem. To je tudi nosilni argument, ki
1
Ustavno sodišče je z odločbo št. Up-310/02 z dne 2. 10.
2003 (Uradni list RS, št. 100/03) v postopku odločanja o ustavni pritožbi presodilo, da je v neskladju z načelom enakosti pred zakonom
iz drugega odstavka 14. člena Ustave razlaga 12. točke 3. člena
ZDen, po kateri do denacionalizacije niso upravičene osebe, ki jim
je bilo premoženje podržavljeno na podlagi Temeljnega zakona o
razlastitvi, če so kot odškodnino dobile nadomestne nepremičnine,
ne glede na njihovo ustreznost glede na vrednost podržavljene
nepremičnine.
2
Predlog za izdajo Zakona o denacionalizaciji z osnutkom
zakona – ESA 299, Poročevalec Skupščine Republike Slovenije,
št. 7/91 z dne 19. 2. 1991, str. 15.
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utemeljuje razlikovanje pravnih položajev tistih oseb, ki jim je
bilo premoženje podržavljeno s predpisi, izdanimi pred uveljavitvijo Ustave iz leta 1963, in tistimi, ki jim je bilo zasebno
premoženje podržavljeno s predpisi, sprejetimi po uveljavitvi
ustavnih zagotovil oziroma podlag za zakonsko urejanje ter
za podržavljenje zasebnega premoženja nasploh.
13. Odškodnina, določena po predpisih, ki so veljali za
razlastitev, se je določala tudi pri arondacijah. Pri arondacijah gre za prisilno zamenjavo zemljišč in ne za razlastitev,
vendar je Temeljni zakon o izkoriščanju kmetijskih zemljišč
(Uradni list FLRJ, št. 43/59 in nasl. – v nadaljevanju: TZIKZ)
določal tudi obliko arondacije, pri kateri je arondacijski zavezanec namesto zemljišča dobil odškodnino. Tako je po prvem
odstavku 58. člena TZIKZ lastnik arondiranega zemljišča,
ki ni bil kmet, dobil praviloma odškodnino v denarju. Po 59.
členu TZIKZ se je ta odškodnina odmerjala po pravilih, ki so
veljala za odmero odškodnine pri razlastitvi. Odškodnino v
obliki, v kateri se je dajala odškodnina za razlaščeno »stavbo
ali drug objekt«, je dobil tudi lastnik »pripojenega zemljišča«,
na katerem je stala »stavba ali kakšen drug objekt« (tretji
odstavek 58. člena TZIKZ). V času uveljavitve TZIKZ je ta
pravila določal prav Zakon o razlastitvi iz leta 1957.
14. Člen 3 ZDen v 29. točki določa, da so upravičenci
do denacionalizacije osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi TZIKZ, če zanj niso dobili ustreznih nadomestnih zemljišč. Ustavno sodišče je že odločalo o pobudi
pobudnikov, ki so se med drugim zavzemali za ureditev, po
kateri se premoženje, podržavljeno na podlagi TZIKZ, ne bi
vračalo. Vendar je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-75/92
z dne 31. 3. 1994 (Uradni list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 27)
presodilo, da 29. točka 3. člena ZDen ni v neskladju z Ustavo.
Pri tej presoji je izhajalo iz ugotovitve, da upravičenci, ki za
odvzeto premoženje niso dobili nadomestne nepremičnine,
niso bili ustrezno odškodovani. Pri tej presoji pa je Ustavno
sodišče upoštevalo tudi, da je pri konkretnem odločanju dano
odškodnino treba upoštevati, če je ta presegla 30% vrednosti
podržavljenega premoženja (torej določbo prvega odstavka
72. člena ZDen).
15. Pravni položaj oseb, ki jim je bila nepremičnina razlaščena po določbah predpisov o razlastitvi, in oseb, ki jim je
bilo zemljišče arondirano, se torej glede višine odškodnine,
ki jim je bila lahko dana za podržavljeno zemljišče, in glede
zagotovitve sodnega nadzora nad upravnim odločanjem, ni
razlikoval. Zato zgolj dejstvo, da je premoženje iz zasebne v
državno last prešlo na dveh različnih podlagah, samo po sebi
še ne pomeni, da je zakonodajalec imel razumen razlog, ki bi
upravičeval različno ureditev glede upoštevanja odškodnin,
danih ob podržavljenju. Iz vsega navedenega pa izhaja, da
zakonodajalec ni imel nobenega drugega razumnega razloga, ki bi utemeljeval različno ureditev pravnega položaja
oseb, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi
Zakona o razlastitvi iz leta 1957, v primerjavi z osebami, ki
jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi predpisa,
določenega v 3. členu ZDen. Zato je tudi ureditev, ki iz
kroga denacionalizacijskih upravičencev izključuje osebe,
ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi Zakona o
razlastitvi iz leta 1957, v neskladju z drugim odstavkom 14.
člena Ustave.
16. Taka ureditev izhaja iz pogoja neodplačnosti, ki je
določen v 4. členu ZDen. Zato je Ustavno sodišče navedeni
pogoj razveljavilo, kolikor se ta nanaša na premoženje, ki
je bilo podržavljeno na podlagi Zakona o razlastitvi iz leta
1957. Ni pa razveljavilo celotnega 4. člena, ker bi takšna
razveljavitev onemogočila uveljavljanje denacionalizacije
vsem osebam, katerih premoženje ni bilo podržavljeno na
podlagi predpisov iz 3. člena ZDen. Prav tako ni moglo razveljaviti pogoja neodplačnosti za vse primere podržavljenja
na podlagi predpisov iz 4. člena ZDen, ker bi taka razveljavitev omogočila uveljavljanje zahteve za denacionalizacijo
ne glede na to, ali je premoženje v državno last prešlo na
podlagi pravnega temelja, ki ga ZDen opredeljuje kot krivično
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podržavljenje. Glede na obseg presoje, ki izhaja iz pravnega
interesa pobudnic in časovnega okvira iz 4. člena ZDen, je
Ustavno sodišče pogoj neodplačnosti razveljavilo le v delu,
v katerem se ta pogoj nanaša na podržavljenje po Zakonu
o razlastitvi iz leta 1957 in njegovi prvi noveli iz leta 1962.
To pomeni, da odločitev Ustavnega sodišča v tem primeru
ne vpliva na pogoj neodplačnosti, če je bilo premoženje podržavljeno na podlagi kakšnega drugega predpisa iz 4. člena
ZDen. Zato ta razveljavitev tudi ne vpliva na določbo drugega
odstavka 90. člena ZDen, ki še vedno pride v poštev v drugih
primerih podržavljenja premoženja na podlagi predpisov iz
4. člena ZDen.
17. Po začetku učinkovanja razveljavitve pogoja neodplačnosti (43. in 44. člen Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) za odločitev o
priznanju statusa upravičenca do denacionalizacije premoženja, podržavljenega na podlagi Zakona o razlastitvi iz leta
1957, ni pomembno, ali je odškodnina, dana za razlaščeno
premoženje, presegla 30% njegove vrednosti. Ta odškodnina
se v nepravnomočno končanih postopkih upošteva v okviru
prvega odstavka 72. člena ZDen.
18. Ker bi bilo treba izpodbijani pogoj neodplačnosti v
primerih podržavljenja na podlagi Zakona o razlastitvi iz leta
1957 razveljaviti že zaradi ugotovitve neskladja tega pogoja
z načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14.
člena Ustave, Ustavnemu sodišču ni bilo treba presojati
drugih zatrjevanj neskladij z Ustavo in s 1. členom prvega
Protokola k EKČP.
C)
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in
98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper
Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in
dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-58/04-7
Ljubljana, dne 10. februarja 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

624.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča, sodbe Upravnega sodišča in odločbe
Komisije za pogojni odpust in o vrnitvi zadeve
Komisiji za pogojni odpust v novo odločanje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. Ž., ki ga zastopajo B. B., C. C., Č. Č., D. D. in
E. E., odvetniki v Z., na seji dne 10. februarja 2005

o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 123/2003 z dne
26. 2. 2003, sodba Upravnega sodišča št. U 1589/2000 z
dne 17. 10. 2002 in odločba Komisije za pogojni odpust št.
792-09-307/00 z dne 16. 8. 2000 se razveljavijo in se zadeva
vrne Komisiji za pogojni odpust v novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Ustavni pritožnik je bil obsojen na kazen sedmih let
zapora. S sklepom Vrhovnega sodišča mu je bila pozneje
kazen izredno omiljena tako, da se mu je znižala na šest
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let in šest mesecev zapora. Še med kazenskim postopkom
je bil v priporu 22 mesecev in 21 dni, kar mu je sodišče v
skladu z določbama prvega odstavka 49. člena in 125. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v
nadaljevanju: KZ) vštelo v izrečeno kazen. Med prestajanjem izrečene kazni je prestal dodatnih 18 mesecev in 14
dni zaporne kazni, nato pa mu je bilo prestajanje kazni iz
zdravstvenih razlogov prekinjeno. Med prekinitvijo kazni naj
bi mu bila po njegovih navedbah za štiri dni protipravno odvzeta prostost, ko naj bi na podlagi nepravnomočne odredbe
direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij prestal
še štiri dni zaporne kazni. Tako naj bi ustavni pritožnik po
lastnih navedbah skupaj prestal 41 mesecev in 9 dni kazni
zapora od skupaj 78 mesecev zapora. Trenutno kazni ne
prestaja, saj mu je prestajanje iz zdravstvenih razlogov še
vedno prekinjeno.
2. Ker je prestal več kot polovico kazni, je ustavni pritožnik vložil prošnjo za pogojni odpust, ki jo je Komisija za
pogojni odpust (v nadaljevanju: Komisija) zavrnila, ker v času
odločanja o njej ni bil na prestajanju kazni. Zoper zavrnitev
je sprožil upravni spor, v katerem ni bil uspešen. Upravno
sodišče je svojo odločitev utemeljilo s tem, da 109. člen KZ
opredeljuje pogojni odpust kot odpust s prestajanja kazni.
Zato naj bi bil pogojni odpust mogoč le v času dejanskega
prestajanja zaporne kazni, ne pa tedaj, kadar je prestajanje
kazni prekinjeno. Zoper sodbo Upravnega sodišča je ustavni
pritožnik vložil pritožbo, ki jo je Vrhovno sodišče zavrnilo iz
enakih razlogov.
3. Zoper odločitve Komisije, Upravnega in Vrhovnega
sodišča je ustavni pritožnik vložil ustavno pritožbo. V njej navaja, da so bili z izpodbijanimi odločbami kršeni načelo pravne države (2. člen Ustave), načelo zakonitosti v kazenskem
pravu oziroma pravilo o časovni veljavnosti kazenskega zakona (drugi odstavek 28. člena Ustave) in načelo enakosti
pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave).
4. Kršitev načela pravne države (2. člen Ustave) naj bi
izhajala iz načina razlage 109. člena KZ, kot so jo sprejeli
Komisija in obe sodišči. Ti naj bi namreč dali določbam zakona takšno vsebino in pomen, ki je v neskladju z ustavno
zagotovljenimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Izpodbijane odločitve naj bi tako temeljile na nepravilni uporabi 109. člena KZ in bi jih bilo zato treba odpraviti.
Kršitev načela zakonitosti kazenskega prava (drugi odstavek 28. člena Ustave) naj bi bila podana s tem, da ustavni
pritožnik zaradi izpodbijanih odločitev ne more uveljavljati
ene izmed pravic, ki jih ima po zakonu, v konkretnem primeru pravice do pogojnega odpusta. Storilcu kaznivega
dejanja pa se smejo vzeti ali omejiti pravice, zagotovljene
z Ustavo in zakoni, le v tolikšni meri, kot je nujno, da se
izvrši posamezna sankcija. Kršitev načela enakosti (drugi
odstavek 14. člena Ustave) naj bi bila podana s tem, da
se na podlagi sprejetega stališča v izpodbijanih odločitvah
različno obravnava obsojence, ki so na prestajanju kazni
zapora, in ustavnega pritožnika, ki mu je bilo prestajanje
kazni začasno prekinjeno iz zdravstvenih razlogov. Za takšno razlikovanje ni pravne podlage.
5. Senat Ustavnega sodišča je 23. 11. 2004 ustavno
pritožbo sprejel v obravnavo. Ustavna pritožba je bila na
podlagi 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) poslana v odgovor
Vrhovnemu in Upravnemu sodišču ter Komisiji. O navedbah
v ustavni pritožbi se je izjavila Komisija. Pojasnjuje namen
pogojnega odpusta in pravno ureditev pogojnega odpusta,
kot izhaja iz 109. člena KZ, 105., 106. in 107. člena Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/2000 – v
nadaljevanju ZIKS-1) ter iz 127., 129. in 130. člena Pravilnika
o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 102/2000). Odgovor Komisije še povzema predpostavki za pogojni odpust,
kot izhajata iz KZ, namreč formalno predpostavko (minimum
prestane kazni) in materialno predpostavko (ugotovitev, da
je mogoče utemeljeno pričakovati, da obsojenec ne bo pona-
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vljal kaznivih dejanj). V zaključku odgovora Komisija meni, da
je imel zakonodajalec pri pripravi KZ in ZIKS-1 v tistih delih
obeh zakonov, ki govorijo o pogojnem odpustu, v mislih le
obsojence, ki so dejansko na prestajanju kazni. Po mnenju
Komisije so človekove pravice in svoboščine resda dobile
drugačen pomen in veljavo, vendar pa to ne more pomeniti
odstopanja od načela, da mora obsojenec pravnomočno
izrečeno kazen zapora tudi prestati, zato je pogojni odpust
možen le, če je obsojenec dejansko na prestajanju kazni,
kajti le takega obsojenca je možno izpustiti iz zapora, četudi
le pogojno.
B)
6. Ustavni pritožnik izpodbija razlago 109. člena KZ,
kakor so jo sprejeli Vrhovno in Upravno sodišče ter Komisija v izpodbijanih odločbah. Komisija ter Upravno in
Vrhovno sodišče so določbo prvega odstavka 109. člena
KZ razlagali tako, da obsojenec, ki mu je prestajanje kazni
zapora prekinjeno, ne more biti pogojno odpuščen s prestajanja kazni. Ustavni pritožnik v takšnem stališču med
drugim vidi kršitev drugega odstavka 14. člena Ustave, saj
naj bi povzročalo različno obravnavanje obsojencev, ki so
na prestajanju kazni zapora in imajo možnost odobritve pogojnega odpusta, in ustavnega pritožnika, ki mu je bilo prestajanje kazni začasno prekinjeno iz zdravstvenih razlogov.
Za takšno razlikovanje po mnenju ustavnega pritožnika ni
pravne podlage.
7. Načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka
14. člena Ustave pomeni, da je bistveno enaka dejanska
stanja treba obravnavati enako, bistveno različna pa različno.
To načelo ne zavezuje samo zakonodajalca, ampak tudi izvršilno in sodno vejo oblasti. Kršitev načela enakosti je med
drugim podana, kadar organ zakonu zmotno pripisuje vsebino, ki je v neskladju z načelom enakosti.1 Organ, ki uporablja
zakon v konkretnih primerih, je dolžan enaka dejanska stanja
obravnavati enako, brez upoštevanja okoliščin, ki v pravnem
pravilu niso navedene kot odločilne (tako Ustavno sodišče
npr. v odločbi št. Up-66/95 z dne 22. 11. 1995, OdlUS IV,
181). Zastavlja se vprašanje, ali so organi, ki so izdali izpodbijane odločbe, pri svojem odločanju upoštevali okoliščino, ki
v določbah, ki urejajo pogoje za pogojni odpust, ni navedena
kot odločilna, in s tem povzročili različno obravnavanje oseb
v bistveno enakih okoliščinah.
8. Pogojni odpust je poseben institut kazenskega prava, ki obsojencu omogoča prenehanje prestajanja zaporne
kazni, če so za to izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Institut
je oblikovan z namenom, da bi se obsojenec prilagodil na
življenje na prostosti in tako ne bi več izvrševal kaznivih
dejanj. Z njim lahko, če so zanj izpolnjeni pogoji, pridobita
tako obsojenec kot družba: obsojencu se načeloma trajno
vrne osebna svoboda in se mu omogoči načeloma prosto določanje njegovih dejavnosti, družba pa si zagotavlja varstvo
pred kriminaliteto, še posebej spričo grožnje, da bo pogojni
odpust preklican, če bo obsojenec na prostosti nadaljeval s
kriminalnim vedenjem.
9. KZ v 109. členu določa temeljne pogoje za odobritev
pogojnega odpusta. Prvi odstavek tega člena kot formalni pogoj določa polovico prestane kazni.2 Vsebinski pogoj, namreč
utemeljeno pričakovanje, da storilec ne bo ponovil kaznivega
1
Glej Šturm, list : 14. člen (načelo enakosti). V: Šturm,
list (Uradni ): Komentar Ustave Republike Slovenije. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana
2002, str. 178.
2
V prvem odstavku 109. člena KZ je določeno: »Obsojenec, ki je prestal polovico kazni, sme biti odpuščen s prestajanja kazni s pogojem, da do preteka časa, za katerega je
izrečena kazen, ne stori novega kaznivega dejanja.«
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dejanja, je določen v četrtem odstavku istega člena.3 Drugih
pogojev zakon ne navaja. V teoriji ni enotnega stališča o tem,
ali gre pri pogojnem odpustu za ugodnost, ki je na voljo obsojencu, ali pa gre za njegovo pravico, če so za to izpolnjeni
formalni in vsebinski pogoji, ki jih za to določa 109. člen KZ.4
Ustavnemu sodišču se za odločitev v tej zadevi do tega vprašanja ni bilo treba opredeliti, ker ima ne glede na to obsojenec pravico, da prošnjo za pogojni odpust poda,5 organ, ki je
za to pristojen (tj. Komisija), pa mora presoditi, ali obsojenec
izpolnjuje formalni pogoj iz prvega odstavka 109. člena KZ,
nato pa, če je ta pogoj izpolnjen, njegovo prošnjo obravnavati
tako, da presoja izpolnjenost vsebinskega pogoja za pogojni
odpust. Presojo izpolnjenosti kriterijev za pogojni odpust je
Komisija (posledično pa tudi Upravno in Vrhovno sodišče)
ustavnemu pritožniku odrekla, ker kazni ni prestajal v času,
ko je vložil prošnjo.
10. Komisija, Upravno in Vrhovno sodišče štejejo, da
pogojni odpust ni mogoč, če je obsojencu v času odločanja o
prošnji prestajanje kazni prekinjeno, v konkretnem primeru iz
zdravstvenih razlogov.6 Tak pogoj v 109. členu KZ, ki določa
pogoje za odobritev pogojnega odpusta, izrecno ni naveden.
Tudi slovenska pravna znanost, ki se ukvarja z institutom
pogojnega odpusta,7 takega pogoja ne navaja, prav tako pa
tudi ne izhaja iz določb ZIKS-1, ki se nanašajo na pogojni
odpust ali na prekinitev prestajanja kazni. Organi, ki so uporabljali določbe 109. člena KZ, ki določa pogoje za pogojni
odpust, so tako pri svojem odločanju upoštevali okoliščino, ki
v tem predpisu ni navedena kot odločilna. S takim stališčem
so povzročili neenako obravnavanje obsojencev, ki lahko
zaprosijo za pogojni odpust, na eni strani, in ustavnega pritožnika na drugi strani, kljub temu, da so temeljne okoliščine
teh obsojencev in ustavnega pritožnika v bistvenih potezah
enake. Čeprav je prestajanje kazni ustavnemu pritožniku iz
zdravstvenih razlogov začasno prekinjeno, zanj še vedno
obstaja obveznost prestajati preostanek kazni v enaki meri
kot za druge obsojence, ki se dejansko nahajajo v zavodu
za prestajanje kazni zapora, in se bo moral v zavod vrniti
takoj, ko bodo prenehale okoliščine, zaradi katerih mu je
prestajanje kazni začasno prekinjeno (v konkretnem primeru
tedaj, ko se mu bo izboljšalo zdravje). Z vidika obveznosti
prestajati kazen in z vidika izpolnjevanja formalnega pogoja
3
Četrti odstavek 109. člena KZ določa: »Obsojenec
je lahko pogojno odpuščen, če je mogoče utemeljeno pričakovati, da ne bo ponovil kaznivega dejanja. Pri presoji, ali
naj se obsojenec pogojno odpusti, se upoštevajo predvsem
povratništvo, morebitni kazenski postopki, ki tečejo zoper
obsojenca za kazniva dejanja, izvršena pred nastopom kazni
zapora, odnos obsojenca do storjenega kaznivega dejanja
in oškodovanca, njegovo vedenje med prestajanjem kazni,
uspehi na področju zdravljenja odvisnosti in pogoji za vključitev v življenje na prostosti.«
4
O različnih teoretičnih stališčih glej Bavcon, list , Šelih,
A. in dr.: Kazensko pravo (splošni del). Založba Uradni list
RS, Ljubljana 2003, str. 492.
5
Tako izrecno tudi npr. zastopniki stališča, da je pogojni
odpust sicer ugodnost in ne pravica, npr. Carli, A., Wohinz,
M.: Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij s komentarjem in
podzakonskimi akti. Bonex, Ljubljana 2001, str. 202.
6
Vrhovno sodišče je v obrazložitvi svoje sodbe izrecno
zapisalo, da je »pogoj za vložitev zahteve za pogojni odpust
to, da je obsojenec na prestajanju zaporne kazni«.
7
Tako npr. Bavcon, Šelih in dr., delo, navedeno pod op.
2, prav tam. Enako Bele, I.: Kazenski zakonik s komentarjem (splošni del). GV Založba, Ljubljana 2001, str. 585–587.
Avtor tudi izrecno piše, da se sme pogojni odpust uporabiti
za vsakega obsojenca (če sta seveda izpolnjena formalni in
materialni pogoj). Prestani predpisani del kazni in utemeljeno
pričakovanje, da ne bo ponavljal kaznivih dejanj, navajata
kot pogoja za pogojni odpust tudi Carli in Wohinz, delo, navedeno pod op. 5, str. 199.
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(tudi pritožnik naj bi že prestal polovico kazni zapora) so torej ustavni pritožnik in drugi obsojenci, ki za pogojni odpust
lahko zaprosijo, v enakem položaju. Komisija, Upravno in
Vrhovno sodišče pa so jih obravnavali neenako.
11. Ker so Komisija, Upravno in Vrhovno sodišče, kot to
izhaja iz 11. točke te obrazložitve, pri odločanju o pritožnikovi
prošnji za pogojni odpust upoštevali okoliščino, ki za to v 109.
členu KZ, ki določa pogoje za pogojni odpust, ni navedena
kot odločilna, in so s tem povzročili različno obravnavanje
oseb, ki bi jih morali obravnavati enako, so kršili načelo enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave, kot to izhaja iz
8. točke obrazložitve te odločbe.
12. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo navedeno kršitev,
je izpodbijane odločbe razveljavilo in zadevo vrnilo Komisiji
v novo odločanje. Ta bo morala presoditi, ali sta pri ustavnem pritožniku podana oba zakonska pogoja za odločanje
o pogojnem odpustu. Ker je bilo treba izpodbijane odločitve
razveljaviti zaradi ugotovljene kršitve, Ustavno sodišče ni
presojalo drugih zatrjevanih kršitev človekovih pravic.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag.
Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up-336/03-17
Ljubljana, dne 10. februarja 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
625.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Pogonski
stroji

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 80. seji, dne 11. 1. 2005, sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega gradiva
Pogonski stroji
Avtor: Bojan Maček.
Letnik: 2/70.
Predmet: Gonilni stroji.
Program: Mehanik kmetijske mehanizacije.
Vrsta učnega gradiva: Učbenik.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: Dr. Breda Kegl, dr. Stanislav Pehan.
Lektor: Nives Santin Regvat.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: Prva.
Založnik: Srednja šola kmetijske mehanizacije.
Naslov založnika: Vrbanska cesta 30, Maribor.
Urednik: Bojan Maček.
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Št. 613-2/2005/29
Ljubljana, dne 2. februarja 2005.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

626.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Praktični
pouk

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 80. seji, dne 11. 1. 2005, sprejel

Št.

Št. 613-2/2005/30
Ljubljana, dne 2. februarja 2005.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

627.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Snovanje in
konstruiranje 3

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 80. seji, dne 11. 1. 2005, sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega gradiva
Snovanje in konstruiranje 3

Stran
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Avtor: Avgust Kostajnšek.
Letnik: 3/70.
Predmet: Snovanje in konstruiranje.
Program: Strojni tehnik.
Vrsta učnega gradiva: Učbenik.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: Zdenka Beharič, prof. dr. Ivan Prebil
Lektor: Ludvik Kaluža.
Leto izdaje: 2005.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: Prva.
Založnik: Tehniška založba Slovenije.
Naslov založnika: Lepi pot 6, Ljubljana.
Urednik: Miha Zorec.
Št. 613-2/2005/31
Ljubljana, dne 2. februarja 2005.

SKLEP
o potrditvi učnega gradiva
Praktični pouk
Avtor: Marjan Klobučar, Melita Blatnik.
Letnik: 1/105.
Predmet: Praktični pouk.
Program: Strojni tehnik.
Vrsta učnega gradiva: Samostojni delovni zvezek.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: Matej Praprotnik, mag. Jože Stropnik.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Leto izdaje: 2005.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: Prva.
Založnik: Tehniška založba Slovenije.
Naslov založnika: Lepi pot 6, Ljubljana.
Urednik: Miha Zorec.
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prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

628.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Tehnologija
žagarstva

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 80. seji, dne 11. 1. 2005, sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega gradiva
Tehnologija žagarstva
Avtor: Franc Sedej, Vincenc Velušček.
Letnik: 4.,2. (PTI).
Predmet: Tehnologija.
Program: Lesarski tehnik, Lesarski tehnik PTI.
Vrsta učnega gradiva: Učbenik.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: Bojan Kovačič, dr. Franc Mrzelj.
Lektor: Andrej Česen.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: ponovna.
Založnik: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba.
Naslov založnika: Karlovška cesta 3, Ljubljana.
Urednik: Mirko Geršak.
Št. 613-2/2005/32
Ljubljana, dne 2. februarja 2005.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje
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OBČINE

CELJE
629.

Program priprave lokacijskega načrta Slatina
– cona A – del (dopolnitev zazidalnega načrta)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) 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 župan Mestne občine Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta Slatina – cona A – del
(dopolnitev zazidalnega načrta)
1. člen
(predmet in cilj lokacijskega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg lokacijskega načrta,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave in način izbora
načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta)
Predvidena izdelava lokacijskega načrta omogoča dopolnilno zazidavo v Slatini.
Obravnavano območje je v Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljeno kot
stavbno zemljišče in je v večji meri že izgrajeno s pretežno
stanovanjskimi objekti.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in namen
prostorskega akta)
Predmet lokacijskega načrta za obravnavano zemljišče je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju obstoječe
gradnje, obstoječe in predvidene energetske, komunalne in
cestno-prometne ureditve ter veljavnih normativov podala
pogoje za gradnjo stanovanjskih objektov
4. člen
(ureditveno območje prostorskega akta)
Predmet obravnave so zemljišča s parcelnimi številkami. 814/2, 814/6 in 814/7 k.o. Šmartno, ki v prostorskem
planu predstavljajo stavbna zemljišča, s programskimi zasnovami za območje Slatine v Rožni dolini (projekt Razvojni
center – IUP št. 83/95) pa so opredeljena kot del cone A.
Površina zemljišč znaša približno 2800 m2.

5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec prostorskega akta je Mestna občina CeljeOddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo investitorja
Boštjana Pajmona iz Celja.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo LN so:
– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Referat za promet in varovanje okolja
– ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje-Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu
z 29. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja
na usklajeni predlog LN v roku 30 dni. Če v predpisanem roku
ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma,
da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/2001),
– Zazidalni načrt Slatina-cona A in delno B (proj. št.
15/2002, Prostor d.o.o., Trzin; Ur. list RS, št. 60/2003)
– Programske zasnove za območje Slatine v Rožni dolini (projekt Razvojni center – IUP št. 83/95)
– stališče Mestnega sveta Mestne občine Celje ob sprejemu ZN Slatina – cona C, da je do izgradnje kanalizacije
potrebno odvajanje komunalnih odplak v interne čistilne naprave
– smernice nosilcev urejanja prostora.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
zemljišče izdela skladno z določbami 158. člena Zakona o
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urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju:
ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in ga
izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor je tudi naročnik
predmetne prostorske ureditve.
Prostorski izvedbeni akt mora biti izdelan v digitalni obliki z vsebino kot je predpisana v 73. členu ZUreP-1.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag in
delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage, kot jih predpisuje
ZUreP-1.

Št.
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11. člen
(obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorske dokumentacije zagotavlja pobudnik izdelave lokacijskega načrta..
12. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 35005-09/2004-8
Celje, dne 5. julija 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

9. člen
(faze in roki za pripravo lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejema LN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Rokovno je priprava predloga LN vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
– Načrtovalec takoj zaprosi vse pristojne nosilce za
smernice za načrtovanje, le-ti jih morajo podati v roku 30
dni.
– Ko bo izdelan predlog lokacijskega načrta. Župan
Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi predloga. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Celje in KS Šmartno v Rožni dolini v 8 dneh po dnevu objave
sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javna razprava se izvede na sedežu Mestne občine
Celje v času trajanja javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga LN.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega
mnenja nosilca izdelave LN in občinske strokovne službe, ki
predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov iz prejšnjega odstavka, pripravljavec poskrbi za
pripravo usklajenega predloga LN oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene
pripombe in predlogi.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni
obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog LN oziroma odlok Mestnemu svetu
s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem
postopku.
10. člen
Spremembe in dopolnitve LN se v vsebinskem smislu
pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in graﬁčnega
dela usklajene z zakonodajo, ključni so:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03)
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96)
– Zakon o varstvu voda (Uradni list RS, št. 67/02)
– Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).

MIRNA PEČ
630.

Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto
2005

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00 in odl. US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena Zakona o
ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98),
29 člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99 in
79/01) ter 15. in 70. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine
Mirna Peč na 22. redni seji dne 16. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Mirna Peč 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:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
v SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
361,333.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
185,250.000
70 DAVČNI PRIHODKI
155,228.000
700 Davki na dohodek in dobiček
127,500.000
703 Davki na premoženje
12,977.000
704 Domači davki na blago in storitve
14,751.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
30,022.000
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
7,100.000
711 Takse in pristojbine
850.000
712 Denarne kazni
750.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
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714 Drugi nedavčni prihodki
21,322.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
3,000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
3,000.000
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
173,083.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
173,083.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
455,820.000
40 TEKOČI ODHODKI
92,924.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
26,149.000
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
3,880.000
402 Izdatki za blago in storitve
61,895.000
403 Plačila domačih obresti
–
409 Sredstva, izločena v rezerve
1,000.000
41 TEKOČI TRANSFERI
166,794.000
410 Subvencije
11,444.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
107,600.000
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
17,203.000
413 Drugi tekoči domači transferi
30,547.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
93,730.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
93,730.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
102,372.000
431 Investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
79,000.000
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
23,372.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–94,487.000
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

–
–
–
–

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–94,487.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.
94,487.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
95,584.000
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine
Mirna Peč.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov in druge predpisane namenske takse.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov in proračun.
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi
realizaciji.
Župan Občine Mirna Peč je pooblaščen, da poveča ali
zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez soglasja
občinskega sveta oziroma, da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine
10% posameznega področja.
Župan je pooblaščen, da sprejme posamične programe
prodaje nepremičnin za leto 2005 glede na potrjen letni program prodaje nepremičnin.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60%
obsega pravic porabe, načrtovanih v sprejetem ﬁnančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere bo potekal
skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki
proračuna v tekočem letu.
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% teh
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
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini
0,5% prihodkov sprejetega proračuna. Oblikovanje obvezne
proračunske rezerve preneha, ko sredstva dosežejo višino
1,5% realizacije prihodkov proračuna preteklega leta.
Proračunske rezerve v letu 2005 ni potrebno oblikovati.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske porabe
na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske uprave
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervacijo v višini do 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva se uporabljajo za ﬁnanciranje nepredvidenih
nalog za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za
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namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso
bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za proračunsko rezervacijo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo,
če takšne postavke ni, se odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve.

Št.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo
organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega
področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja
proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za
katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo
za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki
presegajo zneske, določene s proračunom.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu
občine, predložiti ﬁnančne načrte za naslednje proračunsko
leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in
sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih
zahteva župan, tajnik občine ali nadzorni odbor.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
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13. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Mirna Peč v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/05-01
Mirna Peč, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu ﬁnančnih
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu ﬁnanciranja,
se občina v proračunu 2005 ne namerava zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Mirna Peč ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb
javnega sektorja na ravni občine drugim ﬁzičnim in pravnim
osebam, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic
5.000.000 tolarjev.
Javna podjetja ali javni zavodi kateri ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
O kratkoročnem zadolževanju za ﬁnanciranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča
župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega
leta.
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631.

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

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00, 78/03) in 7. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98,
84/98, 102/00, 111/00 in 92/02), 22. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 15. člena statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01, 40/03)
je Občinski svet občine Mirna Peč na 22. redni seji, dne 16. 2.
2005 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcu v Občini Mirna Peč
1
Občinski svet občine Mirna Peč je sprejel predlagane
mesečne cene predšolskih programov v vrtcu v Občini Mirna
Peč od 1. 3. 2005 dalje v naslednji višini:
Programi
Cena v SIT
vzgojno-varstvene družine
80.965
I. starostno obdobje
84.373
Otroci od 3–4 let
77.082
kombinirani oddelek (2–4 let)
77.082
II. starostno obdobje
69.292
Poldnevni programi (4–6 ur) z malico in kosilom
55.191
za otroke od 3-6 let
Poldnevni programi (4–6 ur) brez kosila
48.899
za otroke od 3–6 let
Dnevni odbitek za živila
392
Priznana cena živil druž. varstvom
554
Otrok s posebnimi potrebami v rednem oddelku
240.146
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 3. 2005 dalje.
Št. 032-01/05-86
Mirna Peč, dne 16. februarja 2005..
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.
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632.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2003

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 96. in 98. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je
Občinski svet občine Oplotnica na 11. seji dne 10. 2. 2005
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Oplotnica za leto 2003, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Oplotnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računu ﬁnančnih terjatev in naložb in računu ﬁnanciranja občinskega proračuna
se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in
odhodkov proračuna za leto 2003, ki obsega:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podsk.kontov
v tisoč tolarjev
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
426.525
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
171.154
70 DAVČNI PRIHODKI
160.732
700 Davki na dohodek in dobiček
133.501
703 Davki na premoženje
13.059
704 Domači davki na blago in storitve
14.172
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
10.422
710 Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja
7.195
711 Takse in pristojbine
1.487
712 Denarne kazni
37
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
138
714 Drugi nedavčni prihodki
1.565
72 KAPITALSKI PRIHODKI
21.343
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
9.343
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega prem.
12.000
73 PREJETE DONACIJE
800
730 Prejete donacije iz domačih virov
800
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
233.228
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
233.228
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
412.973
40 TEKOČI ODHODKI
124.079
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
29.072
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
3.326
402 Izdatki za blago in storitve
89.599
403 Plačila domačih obresti
1.882
409 Rezerve
200
41 TEKOČI TRANSFERI
134.924
410 Subvencije
6.606
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 71.720
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
23.029
413 Drugi tekoči domači transferi
33.569
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
132.431
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
132.431

Uradni list Republike Slovenije
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

21.539
21.539

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

13.552

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
–
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
ľ
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)
Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta

10.000
10.000
10.000
18.334
18.334
18.334
5.218
–8.334
–8.334
5.814

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2003 v višini
11,175.060,14 SIT se prenese v proračun Občine Oplotnica
za leto 2004.
Št. 017.11/2005
Oplotnica, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

633.

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto
2005

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in
7. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99)
je Občinski svet občine Oplotnica na 11. redni seji dne 10. 2.
2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2005

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Oplotnica 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 SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podsk. kontov
v tisoč tolarjev
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
459.116
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
209.147
70 DAVČNI PRIHODKI
192.108
700 Davki na dohodek in dobiček
145.712
703 Davki na premoženje
29.322
704 Domači davki na blago in storitve
17.074
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
17.039
710 Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja
6.840
711 Takse in pristojbine
2.059
712 Denarne kazni
300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
140
714 Drugi nedavčni prihodki
7.700
72 KAPITALSKI PRIHODKI
17.900
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.900
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega prem.
15.000
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
232.069
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
232.069
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
470.396
40 TEKOČI ODHODKI
132.367
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
41.215
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.099
402 Izdatki za blago in storitve
82.553
403 Plačila domačih obresti
1.200
409 Rezerve
2.300
41 TEKOČI TRANSFERI
180.187
410 Subvencije
9.200
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 92.685
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
32.819
413 Drugi tekoči domači transferi
45.483
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
130.022
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
130.022
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
27.820
430 Investicijski transferi
27.820
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-11.280
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

–
–
–
–
–
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
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)
11.334
55 ODPLAČILO DOLGA
11.334
550 Odplačilo domačega dolga
11.334
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH) (I+IV+VII-II-V-VIII)
–22.614
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–11.334
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)
11.280
Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta 22.614
9009 Splošni sklad za drugo
22.614
Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Oplotnica: www.oplotnica.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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, od tega:
– v letu 2006 50% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% porabe
v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
2,000.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena do višine 300.000
tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži do višine 9.700.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Oplotnica, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko
v letu 2005 zadolžijo in izdajo poroštva drugim ﬁzičnim osebam in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Oplotnica v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.
Št. 018.11/2005
Oplotnica, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l .r.

Uradni list Republike Slovenije
634.

Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih
ureditvenih pogojev za centralna naselja v
Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska
Bistrica

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 odl. US, 63 – obvezna razlaga, 9-96 – odl. US,
44/96 odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odl. US.) Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in 64/03), 16. in 125. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) je Občinski svet občine
Oplotnica na 11. redni seji dne 10. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah začasnih
ureditvenih pogojev za centralna naselja
v Občini Slovenska Bistrica in
mesto Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Oplotnica sprejemajo spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 16/93).
2. člen
Na koncu prvega odstavka 5. člena se doda novi odstavek, ki glasi:
»Novogradnja objektov skupaj z potrebnimi površinami
za nemoteno uporabo objekta je ob predhodno izdelanem
projektu in soglasju kmetijsko svetovalne službe možna na
obrobju poselitvenega območja in sicer tako, da objekt sega
največ ½ velikosti objekta na kmetijsko zemljišče.«
3. člen
V drugem odstavku 9. člena se za besedo »oblikovanje« doda »in umestitev objekta v prostor«.
4. člen
V 27. členu se črta točka u.
5. člen
V 36. členu se v točki D pred besedo »mirne« doda
beseda »novogradnje«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve se uporabljajo na območju Občine Oplotnica in začnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 019.11/2005
Oplotnica, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

635.

Pravilnik za pridobitev pravice do plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja in
proračuna Občine Oplotnica

Na podlagi 48. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04), 21. 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 Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99
in 1/02), je Občinski svet občine Oplotnica na 11. redni seji
dne 10. 2. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
za pridobitev pravice do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja iz proračuna
Občine Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na osnovi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju mora Občina Oplotnica za državljane Republike Slovenije, ki so občani Občine Oplotnica,
in ki niso zavarovani iz drugega naslova, plačevati obvezno
zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela, v obliki prispevka za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov (v nadaljevanju: obvezno zdravstveno
zavarovanje). Prispevek se plača v pavšalnem znesku, ki ga
določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopek za
pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Oplotnica.
3. člen
Pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Oplotnica, lahko pridobi občan
Občine Oplotnica, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ni zavarovan iz drugega naslova.
Šteje se, da občan ni zavarovan iz drugega naslova,
kadar izpolnjuje naslednje pogoje:
– nima sklenjenega delovnega razmerja,
– na Zavodu RS za zaposlovanje ne prejema nadomestila oziroma denarne pomoči,
– nima prihodkov s katerimi bi si sam poravnal obvezno
zdravstveno zavarovanje,
– kadar upravni organ v postopku obravnave vloge ugotovi, da občan ni upravičen do obveznega zdravstvenega
zavarovanja iz drugega naslova in ni sam zavezan za plačilo
obveznega zdravstvenega zavarovanja.
II. POSTOPKI
4. člen
Postopke za pridobitev pravice do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja iz proračuna občine Oplotnica,
po pooblastilu Občine Oplotnica, vodi in odloča Center za
socialno delo Slovenska Bistrica.
5. člen
Občani vlagajo vloge za pridobitev pravice do plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna občine
Oplotnica na obrazcu »Vloga za pridobitev pravice do plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna občine
Oplotnica«, ki jo vložijo na naslov: Center za socialno delo
Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 16, 2310 Slovenska
Bistrica.
Obrazec je sestavljen na način, ki omogoča pridobiti
vse potrebne podatke za pravočasno in verodostojno rešitev
vloge.
6. člen
Center za socialno delo ima v postopku obravnave
vloge pravico preverjati podane podatke in zahtevati od vlagatelja potrebne dodatne podatke in dokazila, ki bodo dokazovala upravičenost občana do pridobitve pravice do plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine
Oplotnica.
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Center za socialno delo vlogo obravnava in o njej odloči
v skladu z določili Zakona o upravnem postopku z odločbo.
7. člen
Občan, ki pridobi pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Oplotnica, mora
Centru za socialno delo Slovenska Bistrica javiti vsako spremembo pogojev, na osnovi katerih je pridobil predmetno
pravico, v roku 15 dni od njenega nastanka.
Na osnovi javljene spremembe, Center za socialno delo
izda odločbo o prenehanju zavarovanja.
V primeru, da občan spremembe iz prvega odstavka
tega člena ne javi v roku 15 dni od nastanka spremembe,
je dolžan vrniti stroške zavarovanja za obdobje od nastale
spremembe.
8. člen
Če do spremembe pogojev ne pride, mora občan vsake
tri mesece od dneva vročitve odločbe, pri Centru za socialno
delo Slovenska Bistrica, dokazati, da je še vedno upravičen
do pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja
iz proračuna Občine Oplotnica.
Določilo iz prejšnjega odstavka občan izpolni tako, da
se v času uradnih ur osebno evidentira na Centru za socialno
delo v Slovenski Bistrici in dostavi dokumentacijo, opredeljeno z odločbo.
V primeru, da občan ne izpolni določil prvega in drugega
odstavka tega člena, se šteje, da občan več ne izpolnjuje
pogojev za pravico do plačila obveznega zdravstvenega
zavarovanja iz proračuna Občine Oplotnica, zato Center za
socialno delo izda odločbo o prenehanju zavarovanja.
9. člen
Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba, ki jo občan
vloži v roku osmih dni po sprejemu odločbe na naslov organa, ki je odločbo izdal.
O pritožbi odloča župan Občine Oplotnica.
10. člen
Na osnovi izdanih odločb in sklepov Center za socialno
delo prijavlja in odjavlja občane iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Občina Oplotnica pa na podlagi le teh poravnava stroške
obveznega zdravstvenega zavarovanja po tem pravilniku.
Sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja Občina Oplotnica zagotavlja na posebni
proračunski postavki.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Občani, ki jim je Občina Oplotnica zagotavljala plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja pred uveljavitvijo
tega pravilnika, so dolžni vložiti vlogo po tem pravilniku v
roku 30-ih dni od njegove uveljavitve, v nasprotnem primeru
jih Center za socialno delo odjavi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 11.10.1/2005
Oplotnica, dne 11. februarja 2005.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.
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Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvene
pomoči v Občini Oplotnica

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04), 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS,
št. 34/84, 26/90), 21. 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 Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02), je Občinski svet občine
Oplotnica, na 11. redni seji dne 10. 2. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči
v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki za dodelitev socialno varstvenih pomoči v Občini Oplotnica.
Socialno varstvene pomoči po tem pravilniku so:
– denarna socialna pomoč,
– pomoč pri kritju pogrebnih stroškov.
2. člen
Občina Oplotnica sredstva za socialno varstvene pomoči po tem pravilniku zagotavlja v vsakoletnem proračunu
občine na posebni proračunski postavki Socialno varstvene
pomoči, in sicer ločeno za Denarne socialne pomoči in ločeno za Pogrebne stroške.
II. DENARNE SOCIALNE POMOČI
3. člen
Do denarnih socialnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani Občine Oplotnica, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili
pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
4. člen
Kriterij za dodelitev denarnih socialnih pomoči je minimalni dohodek, določen v 22. členu Zakona o socialnem
varstvu, ki je glede na socialne razmere upravičenca lahko
povečan za 50%.
5. člen
Denarna socialna pomoč se lahko upravičencu dodeli
v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se
mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku
ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso
družinski člani po Zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo
dohodke iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu skupaj z
upravičencem.
6. člen
Denarne socialne pomoči po tem pravilniku so:
– enkratna denarna pomoč,
– plačilo oziroma doplačilo socialne oskrbe v kriznem
centru oziroma zavetišču.
II. A) Enkratna denarna pomoč
7. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
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– plačilo šolskih kosil osnovnošolcem,
– plačilo šole v naravi osnovnošolcem,
– plačilo letovanj otrokom,
– nakup šolskih potrebščin,
– doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne,
pa jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne pokriva,
– kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem materialnih
razmer upravičenca.
8. člen
Enkratna denarna pomoč za plačilo šolskih kosil in šole
v naravi osnovnošolcem se dodeli največ do višine dejansko
nastalega stroška, ki ga zaračuna šola, vendar največ do
višine minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem
varstvu na osebo ali družino, povišanega za 50%. Stroški se
poravnajo neposredno šoli, ki jo obiskuje upravičenec.
Enkratna denarna pomoč za plačilo letovanj otrokom
se dodeli največ do višine dejansko nastalega stroška, ki
ga zaračuna organizator letovanja, vendar največ do višine
minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu na osebo ali družino, povišanega za 50%. Stroški se
poravnajo neposredno organizatorju letovanja.
Enkratna denarna pomoč za ostale namene iz 7. člena
tega pravilnika se dodeli občanu največ do višine minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu na
osebo ali družino, povišanega za 50%. Praviloma se upravičencu izplača v gotovini, razen v primeru, ko Center za
socialno delo odloči drugače, ker obstaja možnost, da bi bila
sredstva nenamensko porabljena.
9. člen
Višina denarne pomoči iz 8. člena tega pravilnika, se
za upravičence, ki prejemajo dohodke, določi kot razlika
med minimalnim dohodkom iz 22. člena Zakona o socialnem
varstvu na osebo ali družino, povišanega za 50%, ki pripada
upravičencu in njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki
ga določa Zakon o socialnem varstvu.
Pri določitvi višine denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki posameznika ali družine.
10. člen
Enkratna denarna pomoč se praviloma dodeli enkrat
letno.
Izjemoma se denarna pomoč lahko odobri dvakrat letno, vendar le pod pogojem, da upravičenec v upravnem
postopku obravnave vloge dokaže namensko porabo sredstev iz prve dodelitve enkratne denarne pomoči. Ponovna
denarna pomoč se poravna neposredno organizaciji, ki bo
upravičencu nudila blago oziroma storitve.
II. B) Oskrba v kriznem centru oziroma zavetišču
11. člen
Do doplačila oziroma plačila oskrbe v kriznem centru
oziroma zavetišču je upravičen občan, ki se je znašel v
trenutni stiski glede nastanitve, ob izpolnjevanju pogojev iz
3. člena tega pravilnika.
12. člen
Višina doplačila je odvisna od materialnih pogojev upravičenca in dejansko nastalih obveznosti do kriznega centra
oziroma zavetišča za upravičenca, vendar ne sme preseči
višine minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem
varstvu.
13. člen
Oskrba se plačuje oziroma doplačuje najdalj tri mesece,
z možnostjo podaljšanja, če se razmere niso spremenile, neposredno kriznemu centru oziroma zavetišču.
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III. POMOČ PRI KRITJU POGREBNIH STROŠKOV
14. člen
Vlogi za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov
se odobri za pokojnika:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine
Oplotnica, in je bil prejemnik denarne socialne pomoči po
Zakonu o socialnem varstvu ali ni imel lastnih prihodkov,
nima premoženja in zavezancev, ki bi bili dolžni kriti pogrebne stroške.
– ki je bil najden, oziroma je umrl na območju Občine
Oplotnica in za njega ni bilo mogoče ugotoviti občine stalnega bivališča,
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine
Oplotnica in je bil prejemnik denarne socialne pomoči po
Zakonu o socialnem varstvu ali ni imel lastnih prihodkov, in
zavezanci oziroma dediči niso sposobni poravnati stroškov
pokopa.
Šteje se, da zavezanci oziroma dediči niso sposobni
poravnati stroškov pokopa, kadar so tudi sami upravičeni do
denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu ali
nimajo lastnih prihodkov.
15. člen
Center za socialno delo določi vrsto in obseg pogrebnih
storitev ter maksimalni znesek stroškov, ki so lahko predmet plačila oziroma doplačila iz sredstev proračuna Občine
Oplotnica.
Center za socialno delo Slovenska Bistrica je o vrsti in
obsegu ter maksimalnem znesku pogrebnih storitev dolžan
obveščati vse izvajalce pokopališke dejavnosti na območju
Občine Oplotnica.
16. člen
Strokovna služba Centra za socialno delo lahko na
osnovi ocene dejanskega materialnega stanja dedičev oziroma zavezancev odkloni plačilo pogrebnih stroškov ali ga
odobri le delno, ne glede na izpolnjevanje pogoja iz zadnjega
odstavka 14. člena tega pravilnika.
Plačilo pogrebnih stroškov iz sredstev občinskega proračuna ni možno v primeru pogodbenih obveznosti iz naslova
izročitve premoženja s strani umrlega.
17. člen
V primeru, da je bil pokojnik lastnik premičnega ali nepremičnega premoženja, je občina upravičena do priglasitve
terjatve iz naslova plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku.
IV. POSTOPKI
18. člen
Postopke za pridobitev pravic po določbah tega pravilnika, po pooblastilu Občine Oplotnica, vodi in o njih odloča
Center za socialno delo Slovenska Bistrica.
19. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialno varstvene pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne
pomoči« pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu
in s tem pravilnikom.
20. člen
Center za socialno delo Slovenska Bistrica preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku tridesetih dni odloči o upravičenosti do občinske socialno varstvene pomoči z odločbo.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, Center za socialno delo Slovenska Bistrica, v primeru prve in druge aliee
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14. člena tega pravilnika, izda odločbo takoj in jo v vednost
posreduje izvajalcu pogrebnih storitev.
21. člen
Zoper odločbo Centra za socialno delo Slovenska Bistrica je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po
sprejemu sklepa na naslov: Center za socialno delo Slovenska Bistrica, Ljubljanska 16, 2310 Slovenska Bistrica.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Slovenska Bistrica odloča župan Občine Oplotnica.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini
Oplotnica se upoštevajo določbe tega pravilnika. Za primere,
ki niso urejeni s tem pravilnikom pa se smiselno uporabljajo
določila Zakona o socialnem varstvu.
23. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega pravilnika preneha
veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini
Oplotnica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/00.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11.9.1/2005
Oplotnica, dne 11. februarja 2005.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

POLZELA
637.

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2005

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01in 30/02) in
16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99)
je Občinski svet občine Polzela na 13. seji dne, 10. februarja
2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Polzela za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2005 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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Bilanca prihodkov in odhodkov
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Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

42
43
III.

Uradni list Republike Slovenije
V tisoč tolarjev
Proračun leta 2005

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
751.744
Tekoči prihodki (70+71)
446.252
Davčni prihodki
392.272
700 Davki na dohodek in dobiček
303.250
703 Davki na premoženje
46.413
704 Domači davki na blago in storitve
42.609
706 Drugi davki
Nedavčni prihodki
53.980
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
17.730
711 Takse in pristojbine
1.997
712 Denarne kazni
200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
33.853
Kapitalski prihodki
93.420
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
93.420
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
212.072
740 Transferni prihodki iz drugih
javno ﬁnančnih institucij
212.072
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
789.512
Tekoči odhodki
145.162
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
34.945
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.504
402 Izdatki za blago in storitve
94.156
403 Plačila domačih obresti
4.990
409 Rezerve
5.567
Tekoči transferi
291.197
410 Subvencije
5.900
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
181.320
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
26.133
413 Drugi tekoči domači tarnsferi
77.844
414 Tekoči tarnsferi v tujino
Investicijski odhodki
266.010
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
266.010
Investicijski transferi
87.143
430 Investicijski transferi
87.143
Proračunski presežek (I.-II.)
(Proračunski primanjkljaj)
-37.768

B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
IV. Prejeta vračila
4.150
Danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev (750+751+752)
75. Prejeta vračila danih posojil
4.150
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
3.850
752 Kupnine iz naslova privatizacije
300
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442+443)
44. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava
VI. Prejeta minus dana posojila
4.150
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

C) Račun ﬁnanciranja
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
VII. Zadolževanje (500)
27.618
50 Zadolževanje
27.618
500 Domače zadolževanje
27.618
VIII. Odplačila dolga (550)
4.000
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
4.000
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
-10.000
(I+IV+VII-II-V-VIII)
X. Neto zadolževanje (VII-VIII)
23.618
XI. Neto ﬁnanciranje (VI+VII-VIII-IX)
37.768
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2004
– 10.000
Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku, in se
objavita na oglasni deski Občine Polzela.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, taksa za obremenjevanje
vode ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov ﬁnančnega načrta uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzame in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih
oziroma razpoložljivih sredstev.
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega in drugega
odstavka tega člena se opravi s pisno odredbo, iz katere
je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se
pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da
ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski
postavki se odpira nov podkonto.
5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določena s proračunom.
6. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2005
ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko
rezervacijo v višini 1,880.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan
v skladu z 42. členom Zakona o javnih ﬁnancah.
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7. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
80 % pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25 %
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, se v letu 2005
oblikuje v višini do 0,5 % prejemkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem
obvešča s pisnimi poročili občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan.
5. 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 bo občina za leto 2005 zadolžila v višini
27,618.000 tolarjev.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan.
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Polzela v letu
2005 če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 414-01-034/2005
Polzela, dne 11. februarja 2005.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

638.

Sklep o načinu ﬁnanciranja političnih strank v
Občini Polzela za leto 2005

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine
Polzela na 13. redni seji dne 10. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o načinu ﬁnanciranja političnih strank
v Občini Polzela za leto 2005
I
Lokalne skupnosti v skladu z Zakonom o političnih
strankah lahko ﬁnancirajo stranke.
Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne
skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila
na volitvah.
II
Višina sredstev, ki se namenijo za ﬁnanciranje strank,
se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko
leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za ﬁnanciranje
strank, se določijo v višini 0,314 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo ﬁnanciranje občine
in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog za to leto (primerna poraba) in znaša 46 SIT za dobljeni glas.
III
Sredstva se nakazujejo na račun stranke, in sicer po
kvartalih.
IV
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 031-03/05
Polzela, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

SEŽANA
639.

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2005

Na podlagi 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; odl. US 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99 in 108/03), Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01, 30/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski
svet občine Sežana na seji dne 17. 2. 2004 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Sežana za leto 2005
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2005 določa
obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2005 in način
izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Splošni del proračun Občine Sežana za leto 2005 se
določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujini
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki od drugih javnoﬁnančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim osebam,ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

70

71

72

73
74
II.
40

41

42
43

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B)
IV.
75

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

V.
44

2.599.327.177
2.006.591.412
1.364.037.538
966.495.000
280.051.538
117.491.000
–
642.553.874
478.453.000
6.000.000
300.000
1.000.000
156.800.874
140.000.000
90.000.000
–
50.000.000
168.765
168.765
452.567.000
452.567.000
2.699.027.177
648.643.900
145.186.100
23.131.000
469.172.800
5.154.000
6.000.000
931.665.003
26.633.000
376.050.000
42.632.543
486.349.460
–
814.202.074
814.202.074
304.516.200
144.062.000
160.454.200
–99.700.000

4.800.000
4.800.000
4.800.000
–
–
–
–
–
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VI.

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

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.
50
VIII.
55
IX.

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500+501)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) = III

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Sežana so zajeti v bilanci prihodkov
in odhodkov, računu ﬁnančnih terjatev in naložb in računu
ﬁnanciranja, ki so sestavni del tega odloka. V posebnem
delu proračuna, ki je tudi sestavni del proračuna je prikazana
podrobnejša razčlenitev sredstev proračuna po posameznih
namenih in uporabnikih.
Sestavni del proračuna so tudi ﬁnančni načrti krajevnih
skupnosti in načrt razvojnih programov za obdobje od leta
2005–2008. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Sežana.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2004.
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena
za posamezne namene.
4. člen
Na podlagi soglasja župana se lahko za posamezno
investicijsko nalogo prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v
proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih
programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov
in investicijskih transferov, ne smejo presegati 50% sredstev
skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za
blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati
50% sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu
za posamezno nalogo.
Omejitve se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti,
ki se v celoti ali v pretežnem delu ﬁnancirajo iz namenskih
prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se ﬁnancira preko
več let, je možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih
programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale
plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun
leta na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim
proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo
mesečno v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih
pogodb. Sredstva za investicijske transfere, se nakazujejo na
osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
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4.800.000

–
–
–
24.100.000
24.100.000
-119.000.000
-24.100.000
99.700.000
119.000.000

Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov
pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v
posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki
še omogoča delovanje uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih
društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom
se razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba,
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in
ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000 SIT
odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad
višine 500.000 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo
v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti
za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma in sicer ob primernem zavarovanju predplačil.
Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za ﬁnance.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2005 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
zakona o javnih ﬁnancah, tudi naslednji prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci
prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu ﬁnanciranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se po
kriterijih vlade uporabijo za namene, določene v navedenem
zakonu;
– taksa za obremenjevanje vode na osnovi Uredbe
o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95,
44/95, 8/96, 124/00, 49/01 in 23/04);
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– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na podlagi Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 70/01 in 9/04)
in
– komunalni prispevek iz naslova sovlaganj v komunalno infrastrukturo.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena se prenesejo v proračun naslednjega leta.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s
predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev
storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk. O prerazporeditvi odloča župan.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan
šestmesečno poročati občinskemu svetu in sicer v mesecu
septembru za prvo polletje in z zaključnim računom. Znotraj
proračunskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega ﬁnančnega načrta krajevne skupnosti, kolikor se v teku ﬁnančnega načrta ugotovi,
da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za
izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki
se pokrivajo v breme drugih postavk ﬁnančnega načrta.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom ﬁnančnih terjatev in naložb in računom
ﬁnanciranja ni možno.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski
proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo
proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov
ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska
postavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega
proračunskega uporabnika ﬁnančna služba proračuna občine
znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso
bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova
postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo
predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna
za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi
ohranitve realne vrednosti,
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v višini
do 10,000.000 SIT,
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o
kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna,
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– o razdelitvi sredstev iz postavke ﬁnančnih pomoči
župana, ki so zajete v proračunski postavki številka 1022,
– v drugih primerih, ko to določa zakon.
17. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga
do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do
občine iz naslova obveznih dajatev.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave
– skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s Pravilnikom
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občine
Sežana. Skrbnike proračunskih postavk s sklepom določi
župan.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-2/2005-7
Sežana, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

SODRAŽICA
640.

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto
2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) 29. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00),
je Občinski svet občine Sodražica na 14. redni seji, dne 3. 2.
2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sodražica za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sodražica za leto
2005 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A) Bilanca prihodkov in odhodkov
V tisoč tolarjev
Skupina /Podskupina kontov
Proračun leta 2005
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
358.583
Tekoči prihodki (70+71)
133.604
70 Davčni prihodki
114.498
700 Davki na dohodek in dobiček
93.000
703 Davki na premoženje
9.430
704 Davki na blago in storitve
12.068
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
19.106
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
5.106
711 Takse in pristojbine
1.060
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
60
714 Drugi neobdavčeni prihodki
12.880
72 Kapitalski prihodki
10.280
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
10.280
73 Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 Transferni prihodki
209.144
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
–
76 Prenos prih. iz pretekl. leta
5.555
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
358.583
40 Tekoči odhodki
71.386
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
19.349
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4.040
402 Izdatki za blago in storitve
46.497
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
1.500
41 Tekoči transferi
104.622
410 Subvencije
2.480
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
24.804
412 Tranferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
6.000
413 Drugi tekoči domači transferi
71.338
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 Investicijski odhodki
176.352
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
176.352
430 Investicijski transfer
–
43 Investicijski transferi
6.223
III. Proračunski presežek (I.-II.)
–
(proračunski primanjkljaj)
–
B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Skupina /Podskupina kontov
Proračun leta 2005
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
–
75 Prejeta vračila danih posojil
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V.
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
–
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
Skupina/Podskupina kontov
VII. Zadoževanje (520)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje

Proračun leta 2005
–
–
–
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VIII. Odplačila dolga (500)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev
na računu (I.+.IV.+VII.+II.+V.+VIII)
X. Neto zadolževanja (VII.+VIII.+IX.)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+X.)

1457
–
–
–
–
–
–

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po klasiﬁkaciji po področjih proračunske porabe, in posebni
del, sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javnoﬁnančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: npr. prihodki požarne takse po 59. členu
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
prihodki od najemnin, pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja, turistična taksa, prispevki investitorjev in soinvestitorjev, samoprispevki ter namenska sredstva iz državnega
proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni proračunski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in
proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi
in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev
proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem
delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne
prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti
oziroma pogodbo o soﬁnanciranju.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati
50% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 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
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje in za leto
2005 znaša 800.000 tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za ﬁnanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu
z 49. členom zakona o javnih ﬁnancah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
500.000 tolarjev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
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V primerih, ko gre za uporabo sredstev, ki presegajo
navedeno višino, odloča Občinski svet občine s posebnim
odlokom.
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Št. 00201-1/2005
Sodražica, dne 3. februarja 2005.
Župan
Občina Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
je odredbodajalec za sredstva proračuna.
8. člen
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi
realizaciji.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev na predlog neposrednega proračunskega uporabnika spreminjati namen sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, do višine 15%, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu
ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
11. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati
obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva,
oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim
sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki
so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za
katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Poraba namenskih sredstev, ki je vezana na namenske
prihodke, se lahko izvršuje samo v višini realiziranih prihodkov.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

641.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 in 47/04) in 15. člena Statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet
občine Sodražica na 14. redni seji dne 3. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Sodražica na območjih,
ki jih določa ta odlok, skladno z zakonom ureja odmera
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju:
nadomestilo).
2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka štejejo
zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na
katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb
in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele
še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno
zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri
stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,50,
preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje
za nezazidano stavbno zemljišče.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno,
da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih, poslovnih
stavb in inženirskih objektov, ki niso namenjene za potrebe
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture,
znanosti, športa in javne uprave.
3. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine
stavbe in drugih poslovnih površin.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiške parcele. Nadomestilo
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje
tudi v primeru, ko stavba ne stoji na zemljišču, ki ga je možno
šteti za gradbeno parcelo.
Plačilo nadomestila ne pomeni legalizacijo črnih gradenj.
4. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik zemljišča
oziroma stavbe ali dela stavbe.
Zavezanec za plačilo nadomestila je najemnik za zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, ki so v lasti Občine
Sodražica.
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II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
5. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so razdeljena na
štiri območja:
I. območje: mestno naselje Sodražica.
II. območje: Zapotok, Vinice, Male Vinice, Ravni Dol,
Lipovšica, Zamostec, Jelovec, Globel, Žimarice, Podklanec,
Nova Štifta.
III. območje: Janeži, Kračali, Kržeti, Petrinci, Travna
Gora.
IV. območje: Preska, Sinovica, Kotel, Novi Pot, Brlog
– del, Betonovo.
6. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana
na graﬁčnih kartah, ki so sestavni del tega odloka in so na
vpogled na Občini Sodražica.
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo
možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

rila:

7. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja me-

– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave;
– namembnost stavbnega zemljišča;
– lega zemljišča glede na oddaljenost od mestnega
naselja.
8. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z naslednjim
številom točk:

a) vodovod
b) električno omrežje
c) javna kanalizacija
d) telefonsko omrežje

I. območje
20
20
40
20

II. območje
15
15
30
15

III. območje
11
11
22
11

IV. območje
8
8
16
8

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:

a) makadamska cesta
b) asfaltana cesta
c) javna razsvetljava

I. območje
20
40
10

II. območje
15
30
10

III. območje
11
22
10

IV. območje
8
16
10

Možnost priključitve je podana, če se stavbno zemljišče nahaja največ 50 metrov od primarnega voda ali naprave.
9. člen
Stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Namembnost
Stanovanjski namen
Počitniški namen
Poslovni namen – proizvodni; kmetijstvo,
lov, gospodarska dejavnost, industrija,
obdelava in predelava lesa, predelovalna
dejavnost

I. območje
40
300
75

II. območje
30
300
55

III. območje
20
300
35

IV. območje
20
300
25
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Poslovni namen – neproizvodni; trgovina,
gostinstvo, skladiščenje in zveze, ﬁnančne in druge poslovne storitve
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250

200

150
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10. člen
Nezazidana stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego ovrednotijo z naslednjimi faktorji:
Namembnost

I. območje

II. območje

III. območje

IV. območje

Območja za izgradnjo stanovanjskih
stavb

0,2

0,1

0,08

0

Območja za izgradnjo stanovanjskih in
poslovnih stavb

0,25

0,1

0,08

0

Območja za izgradnjo poslovnih stavb

0,4

0,2

0,1

0

IV. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
11. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva, za objekte
mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo
te organizacije, če ni v mednarodnem sporazumu drugače
določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za
svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte v lasti
občine, ki jih uporabljajo humanitarna, kulturna in športna
društva, ki so namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in
otroškega varstva, šolstva, znanosti, kulture, športa in javne
uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, za objekte gospodarske javne infrastrukture, ki
so namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte dejavnosti občine.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje od gospodarskih objektov, kot so: objekti za rejo živali,
silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, objekti za hrambo
krme (skedenj) in stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije.
Zavezanec je lahko na podlagi vloge oproščen plačila
nadomestila, in sicer:
– za dobo 5 let, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil novo družinsko stanovanjsko
hišo,
– za dobo 3 let od začetka opravljanja dejavnosti v
novem poslovnem objektu.
Oprostitve iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavljajo
po začetku veljavnosti odloka.
Nadomestila so lahko oproščeni občani, ki jih prizadene
škodni dogodek iz razlogov višje sile (poplava, potres, požar
ipd.) do odprave posledic.
12. člen
Zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti na Občino Sodražica. Prispele zahteve obravnava komisija za pritožbe plačevanja
nadomestila.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
13. člen
Letna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče
po merilih iz 8. in 9. člena tega odloka se določi tako, da se
skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno
površino zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za
izračun nadomestila.
Letna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 8. člena
pomnoži s faktorjem iz 10. člena tega odloka, površino nezazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za izračun
nadomestila.
14. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila določa s sklepom Občinski svet občine Sodražica. Vrednost točke se določi najkasneje do 31. 12. za naslednje leto.
15. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki
(218.č člen, ZGO-1A, Uradni list RS, št. 47/04) in obstoječe
evidence zavezancev.
Zavezanci so dolžni na poziv občine sporočiti vse
osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.
16. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni
davčni organ oziroma pristojni občinski organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero. Postopke v zvezi z evidentiranjem
plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in
plačila obresti vodi pristojni davčni organ v skladu z Zakonom
o davčnem postopku.
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v dveh
polletnih obrokih, tako, da se pri odmeri izstavi dva računa,
od katerega eden zapade v plačilo v roku 30 dni, drugi v roku
pol leta. Zoper odločbo je možno vložiti pritožbo v roku 15 dni
po prejemu. O pritožbi odloča župan.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Kršitev iz drugega odstavka 15. člena se kaznuje z
denarno kaznijo v višini:
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– 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik,
– 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
– 20.000 SIT se kaznuje ﬁzična oseba.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Občina vzpostavi celotno evidenco stavbnih zemljišč
(nezazidanih in zazidanih) ter evidenco zavezancev za plačilo nadomestila.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 25/01, 65/04).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporabljati pa se začne za odmerno leto 2005.
Št. 42306-1/04
Sodražica, dne 3. februarja 2005.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

642.

Pravilnik za vrednotenje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Sodražica

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena Zakona o skladu
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
1/96) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št.
44/99, 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 14. seji,
dne 3. 2. 2005 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Sodražica
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za soﬁnanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Sodražica, ki je v javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po
sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin
na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke,
lutkovne, literarne, likovne, fotografske, ﬁlmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
3. člen
Praviloma se ﬁnancirajo naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih
društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študenstske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
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– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov, ki se soﬁnancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za
program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda,
– registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.
5. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo v sedež v Občini Sodražica,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neproﬁtni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti sedež stalnega prebivališča v Občini Sodražica.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati občino Sodražica.
6. člen
Pravico do soﬁnanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega
razpisa.
7. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto soﬁnancirala ljubiteljsko kulturno dejavnost v skladu z merili za vrednotenje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki so sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje ﬁnančnih sredstev
poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve
sredstev, namenjenih za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep župana o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena
skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s
sklepom na predlog občinske uprave.
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na oglasni
deski občine.
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10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval oziroma
vrednotil,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za
dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Rok ne sme biti krajši od enega meseca in daljši od
dveh mesecev.

Predlagatelj kulturnega programa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenje, zapisnikov ali poročil, ki
se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga sklepa
o soﬁnanciranju.
14. člen
Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov sklene
pogodbe o soﬁnanciranju, v katerih se opredeli izbrani program, višino in namen soﬁnanciranja, roke za zagotovitev
ﬁnančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev.
15. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti
dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti,
se jim za ta del ukinejo ﬁnančna sredstva, že prejeta sredstva
pa morajo vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega
člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu
občine.

11. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki
jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predstavnik občinske
uprave in dva predstavnika kulturnih društev.
12. člen
Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če ugotovi,
da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem
obvesti in pozove, da jo v roku sedmih dni ustrezno dopolni.
Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne
prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje
programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev
potrdi župan s sklepom.

16. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev rezerve skleniti pogodbo o soﬁnanciranju posameznega programa oziroma
projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna
pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče v naprej načrtovati.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-66001-1/05
Sodražica, dne 4. februarja 2005.

13. člen
Sprejeti sklep se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s
čemer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno
podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od
prejetega sklepa. O ugovoru odloča župan.

Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

ZA PODROČJE KULTURE
Program
Maksimalno štev. priznanih
vaj na leto
Honorar mentorju /zborovodji
na vajo
Programski materialni stroški
na leto
Koncerti/predstave v
preteklem letu v občini – vsak
koncert./predstava
Koncerti/predstave v
preteklem letu izven občine
– vsak koncert./predstava
Obč. prireditev – vsaka
udeležba
Medobčinska oz. regijska
prireditev - vsako sodelovanje
Državne in mednarodne
prireditve – vsako
sodelovanje
Štev. let rednega delovanja
– za vsako leto

nad 30
članov

Pevski zbori,
vokalne skupine
do 30
članov

do 16
članov

55

55

50

Gledal. in
lutkovne
skupine

Plesne,
folklorne in
instrumental.
skupine

Filmske,
likovne in
fotografske
skupine

Recitac. in
literarne
skupine

45

45

45

45

20

40

30

60

30

30

30

300

200

200

300

300

200

200

300

200

200

300

200

150

150

200

140

140

200

140

100

100

100

70

70

100

70

50

50

150

100

100

150

100

75

75

300

200

200

300

200

150

150

3

3

3

3

3

3

3
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B) KULTURNI PROJEKTI
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (predstava, koncert, izdaja knjige, obnova kulturnega
spomenika …).
Vsako leto se lahko soﬁnancirajo tudi posamezni kulturni projekti, ki so v interesu občine, kažejo vsebinsko učinkovitost in imajo promocijski pomen za občino (prireditve
posvečene državnemu in občinskemu prazniku, gostovanja,
udeležba na tekmovanjih, nastopi v tujini, revije, delavnice
…).
Izbor projektov ter višino soﬁnanciranja določi po oceni
in predlogu komisije župan.
Projekt, za katerega izvajalec pridobi sredstva iz naslova pod to točko, se ne upošteva pri točkovanju programa
društva pod točko A v naslednjem letu.
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ŠKOFJA LOKA
644.

Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto
2005

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), Zakona
o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98,
1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99 in 56/98) in Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 in 110/02) je Občinski svet občine Škofja Loka na
11. redni seji dne 10. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
643.

Odlok o proračunskem skladu za izgradnjo
kanalizacije Vitomarci

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na podlagi 4. točke, 36. člena Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 142/04) je Občinski svet
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 16. redni seji,
dne 3. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunskem skladu za izgradnjo kanalizacije
Vitomarci
1. člen
S tem odlokom Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah ustanavlja proračunski sklad za izgradnjo kanalizacije
Vitomarci, kanal 1.0.

1. člen
S tem odlokom se za Občino Škofja Loka za leto 2005
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
A)
I.

II.

2. člen
Proračunski sklad se ustanavlja za tekoče proračunsko
leto 2005.
3. člen
Pristojen za upravljanje proračunskega sklada je župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
4. člen
V sklad se prenesejo namensko pridobljena sredstva
iz naslova ekološka taksa za obremenjevanje voda iz leta
2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05/05-155/6
Vitomarci, dne 3. februarja 2005.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša s. r.

III.
B)
IV.
V.
VI.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
70 Davčni prihodki
71 Nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
73 Prejete donacije
74 Transferni prihodki
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
40 Tekoči odhodki
41 Tekoči transferi
42 Investicijski odhodki
43 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I. – II.)

V SIT
4.070,489.050
3.090,292.050
2.339,229.381
751,062.669
737,000.000
13,000.000
230,197.000
4.041,473.529
742,926.944
1.200,663.505
1.531,583.080
566,300.000
29,015.521

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kap. deležev
676.992
75 Prejeta vračila danih posojil
676.992
Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev
–
44 Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev
–
Prejeta minus dana posojila (IV – V.)
676.992

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje
50 Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
55 Odplačila dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(III+VI+VII-VIII)
X. Neto zadolževanje (VII-VIII)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI+X-IX)

–
–
12,926.643
12,926.643
16,765.869
-12,926.643
-29,015.521

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javnoﬁnančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna
– odhodki sestavljen po funkcionalni klasiﬁkaciji po področjih
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proračunske porabe sta priloga k temu odloku in se objavita
na spletni strani Občine Škofja Loka.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v
skladu z zakoni.
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti
samo za namene in do višine določene v posebnem delu
proračuna in sredstva uporabljati za namene, za katere so
jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma
razpolaganju z njimi. Uporabniki se lahko zadolžujejo le s
soglasjem župana.
Sredstva se praviloma delijo med letom enakomerno
med vse uporabnike v okviru doseženih prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti na podlagi pogodbe.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje
ali pristojnost proračunskega uporabnika se mu sorazmerno
zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po prejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov ﬁnančnega
načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi
proračunskih sredstev upoštevati predpise zakona o javnih
naročilih.
6. člen
V stalno proračunsko rezervo se izloča 0,2% od vseh
prejemkov proračuna. Splošna proračunska rezerva se oblikuje v višini 0,2% od prihodkov proračuna.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki skrbi,
da se med letom prejemki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev posameznim proračunskim postavkam znotraj
istega področja proračunske porabe največ do 20%, če s tem
ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske
rezerve,
– odloča o uporabi sredstev stalne rezerve do višine
2,5% rezerve za posamezni namen,
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– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ 5%
zadnjega sprejetega proračuna,
– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih
pravnih oseb, katerih ustanovitelj je, vendar največ do 5%
realiziranih prihodkov proračuna v letu, v katerem se daje
poroštvo.
9. člen
Oddelek za proračun in ﬁnance:
– izvaja ﬁnančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana
ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna,
– pripravi navodilo uporabnikom za pripravo predloga
proračuna za leto 2006.
10. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo Oddelka za
proračun in ﬁnance prosta denarna sredstva najprej ponuditi
proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
11. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 10,000.000 tolarjev
za blago in storitve in 20,000.000 tolarjev za gradbena dela.
Zneski iz tega člena so navedeni brez davka na dodano
vrednost.
12. člen
Uporabniki morajo sprejeti ﬁnančni načrt za leto 2005
do 31. 1. 2005 in ga predložiti Oddelku za občo upravo in proračun. Uporabniki morajo do 28. 2. 2005 predložiti poslovno
poročilo za leto 2004 skupaj z obrazložitvami.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo
premoženjsko bilanco za preteklo leto in jo do 30. marca tekočega leta predložijo Oddelku za proračun in ﬁnance.
Uporabniki so dolžni do 31. 1. 2005 predložiti program
in predlog ﬁnančnega načrta za delo organa in izvajanje
dejavnosti za leto 2006, za investicije pa za celotno dobo
ﬁnanciranja.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Škofja Loka v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2005.
Št. 401-1/05
Škofja Loka, dne 11. februarja 2005.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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Št.

ŠKOFLJICA
645.

Odlok o proračunu Občine Škoﬂjica za leto
2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02 – spremembe in dopolnitve, upoštevane
so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99, 16/02, 108/03), 40. člena
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Škoﬂjica
(Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet
občine Škoﬂjica na 17. redni seji dne 15. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Škoﬂjica za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Škoﬂjica 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:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov

Proračun za leto 2005

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1,966.644
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1,837.803
70 DAVČNI PRIHODKI
781.416
700 Davki na dohodek in dobiček
604.521
703 Davki na premoženje
104.854
704 Domači davki na blago in storitve
72.041
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1,056.387
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
22.238
711 Takse in pristojbine
4.640
712 Denarne kazni
1.550
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
8.500
714 Drugi nedavčni prihodki
1,019.459
72 KAPITALSKI PRIHODKI
3.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
3.000
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
125.841
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
14.724
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
108.917
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2,568.664
40 TEKOČI ODHODKI
327.708
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
59.270
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.921
402 Izdatki za blago in storitve
245.717
403 Plačila domačih obresti
2.500
409 Rezerve
11.300
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41 TEKOČI TRANSFERI
389.778
410 Subvencije
8.430
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 264.130
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
24.184
413 Drugi tekoči domači transferi
93.034
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1,725.740
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1,725.740
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
125.438
430 Investicijski transferi
125.438
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–602.020
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČIL DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
–
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
–
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
–
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2004

48.000
7.200

–561.220
40.800
602.020
561.220

Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev
iz leta 2004 in z zadolževanjem pri poslovni banki.
Posebni del proračuna je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena
na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Škoﬂjica ali na drug krajevno
običajen način.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, navedenih v prvem odstavku 43. člena ZJF tudi:
– prihodki od požarnih taks,
– prihodki občanov za soﬁnanciranje komunalne infrastrukture.
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4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu
svetu o izvrševanju veljavnega proračuna, prerazporeditvah
ter njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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, od tega:
– v letu 2006 – 60%,
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 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.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
5,000.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
3,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v računu
ﬁnanciranja, se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži
do višine 10% realiziranih prihodkov v predhodnem letu.
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo
zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
6. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Škoﬂjica v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302/06/05
Škoﬂjica, dne 15. februarja 2005.
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
646.

Odlok o ureditvenem načrtu za območje
dopolnilne gradnje in komunalne asanacije
Zavrstnika

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 27. 1.
2005 sprejel

7. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljene sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v ﬁnančni načrt uporabnika.

1. člen
Sprejme se odlok o Ureditvenem načrtu za območje
dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika (v
nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško d.d., pod številko UN 122/01.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA

2. člen
Ureditveni načrt vsebuje tekstualni del in graﬁčni del, ki
sta sestavni del tega odloka.

8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče izterjati.

ODLOK
o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne
gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika
I. SPLOŠNE DOLOČBE

A)
1
2
3
4

TEKSTUALNI DEL
Zakonska regulativa
Povzetki iz prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Šmartno pri Litiji
Smernice (pogoji) pristojnih organov in organizacij
Strokovna mnenja pristojnih organov in organizacij
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B)
U1

U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8

GRAFIČNI DEL
Izsek iz graﬁčnih prilog prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje
1986–90/2000 in družbenega plana
Občine Litija za obdobje 1986–1990
M 1: 5000
Izsek iz urbanistične zasnove Zavrstnik
M 1: 5000
Kopija katastrskega načrta
M 1: 2880
Pregledna situacija
M 1: 5000
Geodetski načrt
M 1: 1000
Ureditvena situacija
M 1: 1000
Komunalno energetska ureditev
M 1: 1000
Načrt gradbenih parcel in prometna
situacija
M 1: 1000
II. OPIS MEJE OBMOČJA

3. člen
Območje ureditvenega načrta Zavrstnik obsega ca.
15,17 ha. Območje leži na južnem pobočju Sitarjevca, večinoma severno od ceste Litija (oziroma Šmartno) – Štangarske Poljane. Na južno stran te ceste sega le nasproti
gostinskega lokala »Škrat« ter v pasu pri gasilskem domu.
Na severu poteka meja deloma po meji gozdnega roba, v
osrednjem delu pa ob meji obstoječe pozidave. Na vzhodu
sega območje do prekinitve strnjene pozidave. Skrajni zahodni del naselja ni zajet v ureditveni načrt.

lah:

4. člen
Meja ureditvenega načrta poteka po naslednjih parce-

k.o. Šmartno
655/2, 654, 653/2, 658/6, 658/1, 660/1, 670, 671, 682,
684/1-d, 684/5, 684/2, 663/8, 663/7, 663/6, 663/3, 663/5, 685/1, 686/2, 686/1, 688/1, 688/2, 678/4, 678/2, 677/2, 677/3,
692/1, 692/2, 691, 695, 694-d, 741/2, 741/1, 742-d, 740/1,
744/1-d, 743-d, 745-d, 744/2, 738, 736, 754/2-d, 735/1,
734/1, 734/3, 734/2-d, 732/1, 1041/31-d, 765/1-d, 729-d,
766/2-d, 727-d, 725/1-d, 710/1-d, 717/4-d, 717/5-d, 717/3,
664/1, 665-d, 1042/2-d
d – delno zajeta parcela.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE
5. člen
Koncept ureditve
Ureditveni načrt obsega območje novogradenj, območje dopolnilne gradnje ter ureditev prometne in komunalne
infrastrukture v celotnem območju naselja. Ureditve so zasnovane tako, da ohranjajo podeželski značaj naselja ter
se prilagodijo naravnim danostim in obstoječim ustvarjenim
razmeram v prostoru.
Namembnost objektov
Znotraj obstoječih in predvidenih stanovanjskih objektov je možno urediti obrtno-storitvene dejavnosti mirnega
značaja. Za lociranje dejavnosti na težje dostopnem terenu
je potrebno preveriti prometno zmogljivost dovoznih cest do
objekta.
Javni program (centralne dejavnosti) se predvidi ob
glavni cesti, lahko v sklopu stanovanjskih objektov.
6. člen
Prostor in objekti na območju ureditvenega načrta so
predvideni za naslednje dejavnosti: stanovanjske, poslovne,
kmetijske, servisne, ne hrupne obrtne, družbene (šolske, kulturne, verske, športne, rekreacijske) in ostale dejavnosti, ki
ne motijo obstoječih krajinskih in arhitektonsko urbanističnih
kvalitet prostora.
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7. člen
V območju ureditvenega načrta so pod predpisanimi
pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja stanovanjskih, poslovnih, gospodarskih, pomožnih in začasnih objektov,
– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadomestna
gradnja,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa, zvez (ceste, kanalizacija, vodovod, električno omrežje,
plinovod, telefonsko omrežje, informacijski sistemi, javna
razsvetljava…) in drugih ureditev, ki pomenijo izboljšanje
kvalitete bivalnega okolja,
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije objektov in naprav,
– urejanje zelenih in rekreacijskih površin ter odprtih
prostorov,
– rušitve,
– spremembe namembnosti objektov,
– tekoča vzdrževalna dela,
– posegi za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– posegi za obrambo in zaščito v primeru naravnih nesreč ali vojne.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV ALI NAPRAV OZIROMA DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR
8. člen
Splošni pogoji v zvezi s prenovo obstoječe grajene
strukture.
Orientacija objektov: ohranja se obstoječa smer slemenitve.
Horizontalni gabarit: dovoljena je le gradnja prizidkov, ki
so predvideni z ureditvenim načrtom.
Vertikalni gabarit: nadzidave so možne v primeru, da ne
presegajo K+P+1, oziroma P+1+M.
Strehe: veljajo enaki pogoji kot za novogradnje.
Fasade: veljajo enaki pogoji kot za novogradnje.
Gospodarski objekti: možno jih je povečati do tlorisa
18x10m ± 10% in višine P+M; večji so lahko v primeru, če to
zahteva tehnologija.
9. člen
Splošni pogoji v zvezi z oblikovanjem novogradenj
V Ureditvenem načrtu Zavrstnik se predvidi gradnja
novih objektov, dozidave obstoječih objektov, ustrezna ureditev nekaterih javnih površin, prometa in komunalne infrastrukture.
Pozidave je predvidena vzporedno s plastnicami, izogiba se hudourniškim grapam ter odmika od gozdnega roba.
Ohranja se podeželski značaj naselja.
Ob novogradnjah je predviden prostor le za manjše pomožne objekte (lope, garaže …).
Orientacija objektov
Smer slemena novih in dozidanih objektov se prilagaja
obstoječi pozidavi in v večini primerov poteka vzporedno s
plastnicami. Slemenitev objektov ob glavni in lokalni cesti pa
se prilagaja slemenitvi obstoječih sosednjih objektov (sklopu
objektov).
Horizontalni gabarit
Oblika individualnih stanovanjskih objektov je praviloma
podana v razmerju stranic pravokotnega tlorisa, nad katerim
stoji enostavna dvokapna streha.
Osnovne dimenzije novogradenj so 9 x 12 m ± 25 %.
Osnovni tloris je možno povečati za kvadrat ca. 5 x 5m v
obliko L (princip atrijske hiše) ali kot podaljšek vzdolžne
stranice (garaža).
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Osnovni tloris ni členjen z grajenimi izzidki in balkoni na
čelnih fasadah, gradnja objektov je možna znotraj predvidene
tolerančne meje oziroma znotraj površine, ki določa lokacijo
objekta (razvidno iz graﬁčnega dela).
Vertikalni gabarit
Za novogradnje, postavljene na pobočje, je zaželena
gradnja medetažnih objektov gabarita K (delno vkopana)
+ P + M.
Višinski gabarit novogradenj ob glavni cesti ne presega
K (delno vkopana) + P + 1.
Kolenčni zid je skrit v kapi strehe.
Kletna etaža je maksimalno vkopana v teren.
Strehe
Strehe so enostavne simetrične dvokapnice naklona
35 o do 45 o.
Na strehah je možna izvedba frčad za osvetlitev podstrešij. Te smejo biti trikotne s trikotnim zatrepom. Izvedba
frčad trapezne in pravokotne oblike ni primerna.
Predlaga se uporaba opečne kritine (bobrovec ali zareznik) ali sodobnih posnetkov tovrstnih kritin rdeče ali rjave
barve.
Fasade
Fasade so izvedene v zaglajenem zidarskem ometu.
Uporabljajo se svetli toni, možna je bela ali pastelni odtenki
toplih barv. Za popestritev je možno oblikovati obrobe oken
in vrat v sorodni barvi. Zaželena je tudi kombinacija z lesom
v naravni barvi.
Okenske odprtine so manjših dimenzij, vertikalno in
horizontalno poravnane. Uporaba panoramskih zasteklitev
je dopustna, vendar naj bo v skladu s tipologijo naselja (»neindustrijski« videz).
Gospodarski objekti, poslovno stanovanjski objekti
Predvidena je izgradnja dveh novih gospodarskih objektov in dveh novih poslovno-stanovanjskih objektov. Oblikovanje naj sledi splošnim pogojem oblikovanja novogradenj (glede slemenitve, streh, kritine in fasad). Tlorisi so pravokotni
in ne večji od 180 m2 (18 x 10m ± 10 %), višinski gabariti ne
presegajo P+M, razen, kolikor to zahteva tehnologija oziroma
vrsta dejavnosti.
10. člen
Glavni dostopi in dovozi
Za objekte na pobočju velja glede dovozov naslednje:
Kjer je dovozna cesta speljana nad predvidenim objektom,
je dovoz speljan v pritličje objekta. Kjer pa je dovozna cesta
speljana nižje od objekta, je dovoz urejen v klet.
Objekti na ravnini imajo urejen dovoz z glavne ceste, za
novogradnje se po možnosti uporabijo že obstoječi dovozi.
Glavni vhodi v objekte so praviloma na daljši stranici
objekta.
Ureditev gradbene parcele
Predvidenim objektom so določena funkcionalna zemljišča. Praviloma obsegajo pas širine 2,5 m okoli objekta,
vključena je tudi komunalna oprema (greznica, vodovodni jašek) in prometne površine (dovoz, obračališče, parkirišče).
Pri objektih s poslovno-stanovanjsko funkcijo je potrebno v sklopu funkcionalnega zemljišča zagotoviti ustrezne
parkirne površine.
Pri objektih ob glavni cesti je potrebno zagotoviti obračališče za osebna vozila v sklopu funkcionalnega zemljišča.
Ob prometnici se locira stanovanjski objekt, na dvorišču
pa se organizirajo gospodarski in pomožni objekti (garaža,
drvarnica, kotlarna, senik, hlevi …).
Minimalen odmik objektov od parcelne meje je 2,5m, od
prometnice pa 5 m.
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11. člen
Pomožni objekti
Za pomožne objekte veljajo splošni občinski predpisi o
pomožnih objektih.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
Prometno omrežje
12. člen
Obstoječe prometnice
Glavno cesto se na potrebnih mestih rekonstruira na
ustrezno širino (5 m), opremi se jo s pločnikom in razsvetljavo, uredijo se avtobusna postajališča z ustreznim nadkritjem.
Za umiritev prometa skozi naselje se postavijo cestne ovire
za umirjanje prometa.
Obstoječe lokalne ceste in javne poti se primerno razširijo na minimalno širino 3,5 m.
Predvidene prometnice
Novozgrajeno območje se bo s prometno infrastrukturo
navezovalo na že obstoječo prometno mrežo. Predvidena
je izgradnja dovoznih poti / cest za povezavo stanovanjskih
sklopov na pobočju z glavno cesto ter dostopov do novih
gradbenih parcel.
Dostopi do novogradenj so izpeljani iz obstoječih poti in
stez, z minimalno dopustno širino (3,5 m). Na težje prevoznih
mestih so predvidena izogibališča.
Na vzhodnem delu naselja se za dostop do novogradenj
uredi ena dovozna cesta, izpeljana iz obstoječe steze ob
zelenem pasu.
Gradbene parcele so določene tudi nekaterim prometnim površinam:
– novim cestam, ki bodo služile kot dovozne ceste za
predvidene objekte,
– obstoječim cestam, ki jih širimo, urejamo ter
– obstoječim cestam, ki v obstoječem katastru nimajo
določene parcele.
Pri objektih s poslovno-stanovanjsko funkcijo je potrebno v sklopu gradbene parcele zagotoviti ustrezne parkirne
površine.
Komunalna infrastruktura
13. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za celotno naselje se zgradi kanalizacijsko omrežje in
predvidi se priključitev obstoječe in predvidene povezave na
kanalizacijski zbirnik ter dolgoročno na čistilno napravo. Kratkoročno pa se zagotovi ureditev greznic (nepretočne, neprepustne, troprekatne) na praznjenje in nadzor nad izvajanjem
te obveze. Hkrati je potrebno sanirati obstoječe greznice, ki
ne ustrezajo predpisanim.
Predvidi se ločeno kanalizacijsko omrežje za fekalne in
meteorne vode.
Fekalne odpadne vode
Odvajanje fekalnih odpadnih voda se predvidi z ureditvijo dveh primarnih krakov, iz vzhodnega in iz zahodnega dela
območja UN, ki potekata po glavni cesti. Od najnižje točke
teh vodov se odpadne vode speljejo proti čistilni napravi izven območja ureditvenega načrta.
Sekundarni kanalizacijski vodi potekajo od posameznih
objektov na pobočju. Večinoma potekajo po lokalnih cestah
in javnih poteh proti primarnima vodoma ob glavni cesti.
Dejavnosti, pri katerih se pojavlja tehnološka voda,
morajo imeti lastni sistem čiščenja z izpustom vode preko
kontrolnega jaška v kanalizacijo ali potok.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

18 / 25. 2. 2005 /

Stran

1469

Meteorne odpadne vode
Od vsakega posameznega objekta, ločeno od vodov
fekalnih odpadnih voda, potekajo vodi meteornih odpadnih
voda. Zbirajo se prav tako ob najnižji točki ob glavni cesti, od
tu pa so speljane do potoka Reka. Celotno omrežje meteornih odpadnih voda je urejeno podzemno.
Pri objektih s poslovno-stanovanjsko funkcijo je potrebno zagotoviti odvodnjavanje meteornih voda s parkirišč
oziroma manipulativnih površin, v skladu s predpisi.
Celotno kanalizacijsko omrežje je zasnovano tako, da
poteka gravitacijsko.

izvedba alternativnih načinov ogrevanja. Dovoljena je postavitev plinskih rezervoarjev po pogojih distributerja. Cisterne
za kurilno olje so lahko vkopane ali v posebnem prostoru v
sklopu objekta.

14. člen
Vodovodno omrežje
Iz obstoječega primarnega voda (DN 80) se izpeljejo
nove zanke za potrebe novogradenj ter rekonstruirajo obstoječi sekundarni vodi na ustrezne proﬁle za zagotavljanje
pitne in požarne vode obstoječim objektom.
Na predvidenih in rekonstruiranih vodovodnih zankah
se zgradijo hidranti.
Obstoječe vodovodno omrežje omogoča omejeno priključevanje na sistem, zato je predvidena ureditev novega
oziroma dodatnega vodnega vira izven območja ureditvenega načrta.

VI. USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE

15. člen
Elektroenergetsko omrežje
Sklop novogradenj na vzhodnem delu naselja se bo
napajal iz vzhodne TP z nizkonapetostnim kablom. Novogradnje na zahodnem delu naselja pa se bodo napajale iz
zahodne TP. Napajanje posameznih novogradenj (kot zapolnitev med obstoječo se ureja od sosednjih objektov.
Obstoječi nadzemni vodi v naselju se kablirajo, trase
podzemnih vodov naj potekajo ob cestah.
Predvidene novogradnje so od osi obstoječega daljnovoda 20kV odmaknjene minimalno 7 m. Napajanje predvidene javne razsvetljave ob glavni cesti se uredi iz vzhodne
TP s kablom, ki poteka v predvidenem pločniku. Z javno
razsvetljavo se opremi tudi igrišče, trg in obe avtobusni postajališči.
16. člen

Telefonsko omrežje
Obstoječe nadzemno omrežje se kablira. Območje novogradenj se opremi s podzemnim telefonskim omrežjem.
Napajanje posameznih novogradenj se opremi s podzemnim
telefonskim omrežjem. Napajanje posameznih novogradenj
(kot zapolnitev med obstoječo pozidavo) se ureja od sosednjih objektov.
Za vse porabnike je potrebno zagotoviti ustrezno zmogljivost omrežja.
17. člen
Odpadki
V naselju se uredi odvoz komunalnih odpadkov iz skupnih zbirnih mest ob glavni cesti. Odpadki se odvažajo na
komunalno deponijo.
Odpadki iz dejavnosti, ki ne spadajo med komunalne
odpadke, naj se zbirajo in odvažajo ločeno.
Pri hlevih je potrebno urediti neprepustna in nepretočna gnojišča z gnojno ploščo in gnojno jamo. Ti odpadki se
odvažajo na kmetijske površine ob upoštevanju ustreznih
pogojev. Hkrati je potrebno sanirati obstoječa gnojišča, ki ne
ustrezajo predpisom.
V graﬁčnem delu so določena funkcionalna zemljišča za
postavitev posod za odpadke (na treh lokacijah).
18. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz lastnih
kotlovnic na trda goriva, s kurilnim oljem ali na plin. Možna je

19. člen
Plinovodno omrežje in sistemi zvez
V sklopu komunalne infrastrukture je možna ureditev
plinovodnega omrežja in dodatnega sistema zvez (kabelski
distribucijski sistem).

20. člen
Urejanje zelenih pasov
Na območjih hudourniških grap, ki so neprimerne za
pozidavo, se puščajo zeleni pasovi. Ti naj v čim večji meri
ostanejo kot naravno okolje. Možna je ureditev sprehajalnih
poti, s pripadajočo urbano opremo (klopi, koši za smeti).
Igrišče
Južno od gasilskega doma se uredi igrišče z zelenico, v
sklopu katere so možne tudi parkirne površine.
V graﬁčnem delu je določeno funkcionalno zemljišče za
predvideno igrišče.
Trg
Ob kapelici v osrednjem delu naselja se oblikuje prostor,
primeren za druženje prebivalcev. Uredi se kot manjši trg,
ki se ustrezno opremi (tlakuje, osvetli, zazeleni…), v smislu
parkovne ureditve.
20. člen
Za urejanje zelenih površin naj se uporablja avtohtono rastlinje. Priporoča se uporaba viskodeblnega sadnega
drevja kot členitvenega elementa v prostoru. Urbana oprema
na javnih površinah naj bo enotna in skladna z značajem
naselja.
VII. OMEJITVE IN POGOJI VAROVANJA IN ZAŠČITE
OKOLJA
22. člen
Varstvo pred prekomernim hrupom
Območje ureditvenega načrta spada po Uredbi o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju v III. Stopnjo varstva pred
hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je
manj moteč zaradi povzročanja hrupa. Dovoljena je maksimalna ekvivalentna raven hrupa za dan 60 dB (A) in za noč
50 dB (A).
Zmanjševanju vpliva hrupa cestnega prometa je poleg prometno varnostnih razlogov namenjena tudi omejitev
hitrosti vožnje skozi naselje.
23. člen
Varstvo zraka
V naselju ni dovoljena izgradnja objektov in lociranje
dejavnosti, ki lahko vplivajo na prekomerno onesnaženje
zraka.
24. člen
Varstvo voda
Za izboljšanje stanja so predvideni naslednji ukrepi:
– sanacija gnojnih jam in greznic,
– izgradnja in redno vzdrževanje ločenega kanalizacijskega sistema naselja,
– priključitev vseh »proizvajalcev odpadnih voda« na
kanalizacijski sistem,
– priključitev kanalizacijskega sistema na čistilno napravo.
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25. člen
Požarno varstvo
Za zagotovitev požarne varnosti se dogradi obstoječe
vodovodno omrežje ter ustrezni hidranti.
Preprečitev širjenje požara se zagotovi z ustreznimi
odmiki med objekti, ki so minimalno enaki višini višjega objekta.
Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih
poteh, ki potekajo po csetah, javnih poteh, peš površinah in
dvoriščih.

čami

26. člen
Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-

Vsi objekti na območju UN Zavrstnik morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VII. stopnje po
lestvici MCS.
27. člen
Varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine
Na območju ureditvenega načrta ni evidentiranih objektov in območij naravnih vrednot.
Ohranjati je potrebno zelene površine, drevesa in skupine dreves, stoječe in tekoče vode ter druge življenjske
prostore. Ob morebitnih posegih v gozdni rob na severu
območja naj se ta ponovno vzpostavi s sadnjo avtohtonih
grmovnih vrst.
Na območju ureditvenega načrta ni evidentiranih objektov ali območij kulturne dediščine.
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X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
30. člen
Investitorji in izvajalci del so v času gradnje in po končani gradnji dolžni:
– ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo in
jo začasno deponirati ter jo uporabiti za zunanjo ureditev,
– komunalnemu nadzorniku Občine Šmartno pri Litiji
podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim materialom, ki nastane ob izkopu,
– zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč
v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na
prometnicah zagotoviti varen promet,
– varovati obstoječe komunalne naprave elektroenergetske vode in sisteme zvez, da niso ob izgradnji poškodovane. Obstoječe naprave ob posegih zavarovati in zaščititi
po pogojih upravljavcev,
– sočasno z izgradnjo posameznih objektov izvesti tudi
zunanjo ureditev,
– gradbene parcele, ki ne bodo pozidane v začetni
fazi realizacije ureditvenega načrta, vzdrževati v urejenem
stanju, tako da ne bodo niti funkcionalno niti vizualno motila
značaja naselja,
– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami;
po končani gradnji odstraniti provizorije in odvečni gradbeni
material ter urediti okolico in višino zemljišča na parcelni meji
prilagoditi sosednjemu zemljišču,
– v primeru odkritja geološke naravne dediščine (nahajališča mineralov) pri zemeljskih delih je potrebno o najdbi
obvestiti pristojno organizacijo za varstvo narave, ki poda
usmeritve glede nadaljnjega ukrepanja.

VIII. TOLERANCE
28. člen
Novogradnje je možno locirati v okviru tolerančnih mej,
označenih v graﬁčnem delu. Pri tem se upoštevajo odmiki od
parcelnih mej, potrebni za vzdrževanje objekta in dovoljene
dimenzije objektov.
Tolerance za horizontalne gabarite so ± 10 % pri gospodarskih in poslovno-stanovanjskih objektih, pri stanovanjskih
objektih pa ± 25 %. Izjemoma so dopustne tudi večje tolerance, pod pogojem, da ne vplivajo negativno na sosednje
objekte, naprave ali krajinsko sliko naselja, kar se ugotovi v
postopku izdelave izrisa. Pri gospodarskih in poslovno – stanovanjskih objektih so možna odstopanja od toleranc, kolikor
to zahteva tehnologija oziroma vrsta dejavnosti.
Dopustne so tudi tolerance pri izvedbi komunalne, energetske in prometne infrastrukture ob pogoju, da ne spreminjajo vsebinskega koncepta ureditve.
IX. ETAPE IZVAJANJA
29. člen
V prvi fazi je možno realizirati novogradnje, za katere
je potrebno urediti le priključek na obstoječo prometno in
komunalno-energetsko infrastrukturo.
Možne so adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadomestne gradnje objektov pred izgradnjo komunalne in
energetske infrastrukture, če te ne povzročajo večjih obremenitev na obstoječi prometni in komunalno – energetski
infrastrukturi.
Za novogradnje, ki se bodo gradile pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja in priključitvijo na čistilno napravo,
je potrebno zagotoviti nepretočne, neprepustne, triprekatne
greznice na praznjenje.
Pred zagotovitvijo dodatnega vodnega vira so novogradnje dopustne, če obstoječ vir njihovo obremenitev
še prenese, o čemer presodi upravljavec vodovodnega
omrežja.

XI. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta opravljajo
pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini
Šmartno pri Litiji.
32. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Šmartno pri Litiji
in Upravni enoti Litija.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-03/2003
Šmartno pri Litiji, dne 27. januarja 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

647.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter Uradni list RS, št.
24/92 – odl. US), 218., 218.a–218.d členov Zakona o graditvi
objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 30/04) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03
in 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 18.
redni seji dne 27. 1. 2005 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 135/03, 67/04; v nadaljevanju:
odlok).
2. člen
V 5. členu se spremeni besedilo za prvim odstavkom in
se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
1. območje naselja Šmartno pri Litiji,
2. območje naselij: Črni Potok, Mala Kostrevnica, Zavrstnik,
3. območje drugih naselij.
3. člen
Črta se tretji odstavek 8. člena.
4. člen
Besedilo prvega stavka prvega odstavka 14. člena odloka se pravilno glasi:
Pisno zahtevo za oprostitev oziroma olajšavo plačila
nadomestila iz 13. člena odloka, mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. oktobra za naslednje obračunsko leto pristojnemu oddelku pri občinski upravi.
5. člen
Ta sprememba odloka začne veljati peti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-01/2003
Šmartno pri Litiji, dne 28. januarja 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

ŠTORE
648.

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
ter 7. poglavja Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99,
112/00 in 5/03) je Občinski svet občine Štore na 13. seji dne
21. 1. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Štore za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2005 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
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II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisočih SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI
449.222
TEKOČI PRIHODKI
277.378
70 DAVČNI PRIHODKI
245.492
700 Davki na dohodek in dobiček
168.243
703 Davki na premoženje
35.597
704 Domači davki na blago in storitve
41.652
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
31.886
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
4.736
711 Takse in pristojbine
1.883
712 Denarne kazni
100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
25.167
72 KAPITALSKI PRIHODKI
–
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dol. sredstev
–
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
171.884
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
171.844
II. SKUPAJ ODHODKI
430.522
40 TEKOČI ODHODKI
155.084
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
28.707
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4.560
402 Izdatki za blago in storitve
102.610
403 Plačila domačih obresti
17.707
409 Rezerve
1.500
41 TEKOČI TRANSFERI
205.209
410 Subvencije
820
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 100.933
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
17.309
413 Drugi tekoči domači transferi
86.147
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
32.694
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
32.694
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
37.535
430 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom –
431 Investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
37.535
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
18.700
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

–
–
–
–

–
–
–
–
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443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJTA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
X. NETO FINANCIRANJE

–
–

–
–
–
18.700
18.700
18.700
–
–18.700

Posebni del proračuna sestavlja ﬁnančni načrt neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna je priloga tega odloka.

9. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu dostavljati mesečna poročila o realizaciji nalog in uporabi sredstev.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke
za analizo poslovanja, ki jih lahko zahtevajo župan, direktor
občinske uprave ali nadzorni odbor.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Štore v letu
2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40305-0002/2005-001
Štore, dne 21. januarja 2005.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

III. 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), prihodki takse
za obremenjevanje vode ter takse za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 5%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
6. člen
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih
ﬁnancah do višine 200.000 SIT župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
Zakona o javnih ﬁnancah, lahko župan dolžniku do višine
30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
8. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren
župan Občine Štore. Odredbodajalec proračuna je župan
oziroma od njega pooblaščena oseba.

TIŠINA
649.

Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2005

Na podlagi zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99, 77/02), je Občinski svet občine
Tišina na 18. seji, dne 28. 1. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Tišina za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Tišina za leto
2005 (v nadaljevanju: proračun) določa višina proračuna,
postopki izvrševanja, upravljanje z občinskim premoženjem
in dolgovi, obseg zadolževanje občine in druga vprašanja.
Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za
ﬁnanciranje javne porabe v Občini Tišina za leto 2005.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
A)
I.
70

71

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davek na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku
in odhodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

Znesek v SIT
660,539.636
275,440.097
209,611.239
160,145.000
19,553.980
29,912.259
65,828.858
8,724.041
1,872.000
32.000
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72

73
74
II.
40

41

42
43
III.
B)
IV.
75
V.
44

VI.

713 Prihodki od prodaje
blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja
osnovnh sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)

Št.

27,895.939
27,304.878
7,601.803
1,200.000
6,401.803

377,497.737
377,497.737
693,507.277
147,358.018
50,498.877
9,120.319
83,738.822
1,500.000
2,500.000
180,514.887
7,255.643
104,028.637
24,590.358
44,640.249
341,952.872
341,952.872
23,681.500
23,681.500
- 32,967.641

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
2,800.000
Prejeta vračila danih posojil
2,800.000
750 Prejeta vračila danih posojil
2,800.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
440 Dana posojila
411 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
2,800.000

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Spremembe stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Stanje sredstev na računih
ob koncu preteklega leta

30,000.000
30,000.000
30,000.000
2,000.000
2,000.000
2,000.000
28,000.000
-2,167.641
2,167.641

Splošni del občinskega proračuna – odhodki in drugi
izdatki po funkcionalni klasiﬁkaciji, posebni del proračuna
(ﬁnančna načrta občinskih organov in občinske uprave ter
režijskega obrata Občine Tišina) ter načrt razvojnih programov so priloge k temu odloku.
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Zmanjšanje sredstev na računih proračuna Občine Tišina za leto 2005 se ﬁnancira iz naslova prenosa stanja
sredstev na računih preteklega leta. Posebni del proračuna
na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine
ali na oglasni deski občine.
3. člen
Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun
v skladu z zakonom in drugimi predpisi ne glede na obseg, ki
je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov ﬁnančnega načrta uporabnika in proračuna.
Namenski prejemki proračuna so vsi prejemki občine v
skladu z 43. členom ZJF, poleg tega so namenski prejemki,
ki zahtevajo namenske izdatke, izdatek tudi okoljske dajatve
za leto 2005, ter okoljska dajatev za odpadno vodo za leto
2004.
4. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so za to
izpolnjeni z ustavo, zakonom in drugimi predpisi določeni
pogoji, če z zakonom o javnih ﬁnancah in tem odlokom ni
drugače določeno.
Uporabniki proračuna smejo sredstva proračuna uporabljati le za namene in le v okviru sredstev, ki so za posamezni namen določena v proračunu.
V breme proračuna se ne smejo prevzemati nobene
obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva
v proračunu.
5. člen
Sredstva proračuna občine se nakazujejo proračunskim
uporabnikom do konca proračunskega leta. Med letom se
delijo enakomerno med vse uporabnike v odvisnosti od njihovih zapadlih obveznosti in ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.
6. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega
uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča
župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
7. člen
Župan lahko, poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev, znotraj posamezne dejavnosti
prerazporedi sredstva proračuna med postavkami-konti s
sklepom, če:
– nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe
po povečanju sredstev;
– se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastanejo potrebe po dodatnih sredstvih;
– to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.
V okviru skupnega obsega proračunskih sredstev lahko župan spremeni namen in višino sredstev za posamezno
dejavnost, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog,
za katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do
višine 20% sredstev, ki so za posamezno dejavnost namenjena.
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Župan mora o izvršenih prerazporeditvah občinskemu
svetu poročati polletno.
8. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo.
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo
v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primernem
zavarovanju predplačil v skladu s predpisom ministra za ﬁnance ter na podlagi predhodnega soglasja župana.
9. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki
bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen
že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne smejo presegati 25% izdatkov skupine 40 in 41 v
bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine.
Skupne prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere ne smejo presegati 75%, izdatkov skupine 42 in 43
v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine. Za prevzemanje investicijskih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
Obveznost, ki bodo zahtevale plačila v prihodnjih letih
se morajo vključiti v proračun leta na katerega se nanašajo.
10. člen
Občina Tišina iz proračuna za leto 2005 ne bo izločila
dodatnih sredstev v proračunsko rezervo. Izdatki za odpravo
posledic naravnih nesreč, opredeljenih v 49. členu zakona o
javnih ﬁnancah, se bodo v letu 2005 ﬁnancirali iz neporabljenih sredstev rezerv, ki so bila v proračunsko rezervo izločena
v preteklih letih.
O uporabi sredstev rezerv (zagotovljenih v preteklih
letih) odloča župan in obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
11. člen
V splošno proračunsko rezervacijo se izloči 2,500.000
SIT odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
Občinska uprava mora mesečno spremljati izvrševanje proračuna občine in o tem obveščati župana.
Odredbodajalec za uporabo sredstev proračuna občine
je župan.
13. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v skladu s 40. členom zakona o javnih ﬁnancah zadrži
izvrševanje posameznih izdatkov občinskega proračuna, če
prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v
predvideni višini;
– podpisuje pogodbe za ﬁnanciranje investicijskih objektov in opremo ter drugih materialnih stroškov v okviru
sprejetega proračuna;
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– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računih. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke in državne vrednostne papirje v skladu s predpisom
ministra pristojnega za ﬁnance.
14. člen
Občina Tišina se v letu 2005 lahko dolgoročno zadolži
do višine 30,000.000 SIT za ﬁnanciranje investicij v komunalno infrastrukturo.
15. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega
proračunskega uporabnika ﬁnančna služba proračuna občine
znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
16. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad ﬁnančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na
namen obseg in dinamiko porabe sredstev proračuna. Uporabniki so nadzornemu odboru dolžni predložiti zahtevane
podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.
17. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Tišina v letu
2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/05
Tišina, dne 4. februarja 2005.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

650.

Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri
OŠ Tišina

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98,
102/00, 111/00 in 120/03) in 16. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet
občine Tišina na 18. redni seji dne 28. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene v vrtcu
pri OŠ Tišina
1. člen
Ekonomska cena programa v vrtcu pri OŠ Tišina od
1. 1. 2005 dalje znaša mesečno po otroku 65.000 SIT.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev v vrtcu pri OŠ
Tišina, se določi cena v višini 60.730 SIT na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa v višini
4.270 SIT po otroku mesečno bo pokrivala Občina Tišina iz
sredstev občinskega proračuna za predšolsko vzgojo.
3. člen
Glede na razmere in položaj pri izvajanju dnevnih programov v vrtcu pri OŠ Tišina se upošteva najvišji normativ v
oddelkih, ki znaša 60 otrok.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.
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Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o soﬁnanciranju letnega programa športa v
Občini Tišina

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 17. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št.
23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na seji
dne 28. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o soﬁnanciranju letnega programa športa
v Občini Tišina
1. člen
V Pravilniku o soﬁnanciranju letnega programa športa
v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 18/04) se spremeni in dopolni 28. člen, tako da se glasi:
»Javni razpis in razpisno dokumentacijo za pripravo
vlog vlagateljev priprava občinska uprava najkasneje v roku
15 dni od dneva sprejema proračuna Občine Tišina za tekoče
proračunsko leto.«
2. člen
Spremeni in dopolni se 29. člen, tako da se glasi:
»Javni razpis za soﬁnanciranje programov športa objavi
Občina Tišina najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema
proračuna Občine Tišina, v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajni način.«
3. člen
Spremeni in dopolni se 31. člen, tako da se glasi:
»Komisijo za vodenje postopka javnega razpisa imenuje župan občine, najkasneje do roka objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije.«
4. člen
Spremeni in dopolni se 43. člen, tako da se glasi:
»Vrednost točke za vrednotenje programa športa določi
župan občine, najkasneje v roku 15 dni po odpiranju vlog.«
5. člen
Spremeni in dopolni se 45. člen, tako da se glasi:
»Če po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih pogodbah
z izvajalci ostanejo nerazporejena sredstva ali so ostala
sredstva zaradi ukinitve soﬁnanciranja določenega programa, župan občine ta sredstva s sklepom razporedi v skladu
z odlokom o proračunu Občine Tišina za tekoče proračunsko
obdobje.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Pravilnik o soﬁnanciranju letnega programa
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina

Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena Zakona o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 17. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je
Občinski svet občine Tišina na seji dne 28. 1. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o soﬁnanciranju letnega programa ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Pravilnik o soﬁnanciranju letnega programa ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Tišina (v nadaljevanju: pravilnik), določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
do sredstev za soﬁnanciranje programa ljubiteljske kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju: program kulture), programe, ki se
soﬁnancirajo, merila za vrednotenje programov in postopek
za dodelitev sredstev ki jih upravičencem zagotavlja Občina
Tišina v okviru sprejetega proračuna za tekoče proračunsko
obdobje ter sprejetega letnega programa.
2. člen
(upravičenci do sredstev za soﬁnanciranje programa
kulture)
Upravičenci do sredstev za soﬁnanciranje programa
kulture so izvajalci, in sicer:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje programov
na področju kulture,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo in
– neproﬁtne ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v kulturi ter izpolnjujejo pogoje, tako da:
– imajo sedež v Občini Tišina,
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi
predpisi za opravljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– Občini Tišina redno posredujejo poročila o realizaciji
programa kulture za preteklo leto, načrt programa kulture za
tekoče leto ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje
programa kulture,
– je njihova dejavnost neproﬁtna in
– je predloženi program kulture namenjen čim večjemu
številu uporabnikov.
3. člen
(način pridobitve sredstev)
Sredstva proračuna Občine Tišina, namenjena za soﬁnanciranje programa kulture lahko pridobijo izvajalci le na
osnovi prijave na javni razpis Občine Tišina (v nadaljevanju:
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vlagatelji) in izpolnjevanja pogojev tega pravilnika ter določil
javnega razpisa.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le
za tisti del vsebine dejavnosti iz 6. člena tega pravilnika, ki
ga dejansko sam izvaja.
II. LETNI PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI
4. člen
(namen programa kulture)
Program kulture določa:
– dejavnosti, ki se soﬁnancirajo iz sredstev proračuna
Občine Tišina,
– vsebine, ki se soﬁnancirajo iz sredstev proračuna
Občine Tišina,
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo za soﬁnanciranje
izvajanja posamezne dejavnosti.
5. člen
(dejavnosti, ki se soﬁnancirajo)
S sredstvi proračuna Občine Tišine se po tem pravilniku
lahko soﬁnancirajo naslednje dejavnosti:
1. Pevska dejavnost
2. Gledališka dejavnost
3. Folklorna dejavnost
4. Likovna dejavnost
5. Literarna dejavnost
6. Glasbena dejavnost
7. Plesna dejavnost.
6. člen
(vsebine dejavnosti, ki se soﬁnancirajo)
1. Priprave izvajalcev za javne nastope (vaje)
2. Javni nastopi domačih izvajalcev na območju Občine
Tišina
3. Javni nastopi domačih izvajalcev izven Občine Tišina
(Slovenija)
4. Javni nastopi domačih izvajalcev izven Slovenije
5. Organizacija gostovanj izvajalcev izven območja Občine Tišina
6. Strokovno izobraževanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
7. Založniška dejavnost na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti
8. Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programa.
7. člen
(priprava programa kulture)
Program ljubiteljske kulturne dejavnosti pripravi strokovna služba Občine Tišina, sočasno s pripravo občinskega
proračuna.
8. člen
(sprejem programa kulture)
Program ljubiteljske kulturne dejavnosti sprejme občinski svet, ob sprejemu vsakoletnega proračuna Občine Tišina,
na predlog odbora za negospodarstvo in negospodarske
javne službe Občine Tišina.
III. VREDNOTENJE PROGRAMA LJUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI
9. člen
(osnove za vrednotenje programa kulture)
Osnovo za vrednotenje programa kulture predstavlja izvajanje posamezne dejavnosti, glede na vsebino in obseg.

Uradni list Republike Slovenije
lagi:

Vrednotenje posameznih dejavnosti se izvaja na pod-

– meril za vrednotenje in točkovnega sistema (10. člen
tega pravilnika) ter
– meril za vrednotenje in sorazmernega deleža soﬁnanciranja (11. člen tega pravilnika.
10. člen
(merila za vrednotenje in točkovni sistem)
1. Priprave izvajalcev za javne nastope (vaje)
1.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja število vaj posameznega izvajalca pri izvajanju posamezne vsebine dejavnosti
programa kulture, ki je predmet javnega razpisa.
Dejavnost se soﬁnancira, če ima izvajalec letno najmanj
26 pripravljalnih vaj za javne nastope. Izvajalcu se soﬁnancira letno največ 52 pripravljalnih vaj za javne nastope.
1.2. Točkovni sistem
Osnovo za vrednotenje predstavlja:
– do 5 točk za posamezno vajo / udeleženec.
2. Javni nastopi domačih izvajalcev
2.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja število javnih nastopov posameznega izvajalca pri izvajanju posamezne dejavnosti programa kulture, ki je predmet javnega razpisa.
Dejavnost se soﬁnancira, če ima izvajalec letno najmanj
5 javnih nastopov. Izvajalcu se soﬁnancirana največ 10 javnih
nastopov.
2.2. Točkovni sistem
Osnovo za vrednotenje predstavlja:
– do 10 točk za posamezni javni nastop na območju
Občine Tišina / udeleženec
– do 25 točk za posamezni javni nastop izven območja
Občine Tišina / udeleženec
– do 50 točk za posamezni javni nastop izven Republike
Slovenije / udeleženec
3. Organizacija gostovanj izvajalcev izven območja Občine Tišina
3.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja število organiziranih
javnih nastopov (gostovanj) izvajalcev, ki niso z območja Občine Tišina, pri izvajanju posamezne dejavnosti programa, ki
je predmet javnega razpisa, na območju Občine Tišina.
Dejavnost se soﬁnancira, če izvajalec organizira letno
najmanj 2 javna nastopa, na različnih prireditvah. Izvajalcu
se soﬁnancirana največ 4 javne nastope na različnih prireditvah.
3.2. Točkovni sistem
Osnovo za vrednotenje predstavlja:
– do 50 točk za enega izvajalca na javni prireditvi.
– do 30 točk za vsakega izvajalca, če na prireditvi nastopi največ 5 izvajalcev
– do 20 točk za vsakega izvajalca, če na prireditvi nastopi več kot 5 izvajalcev
11. člen
(merila za vrednotenje in sorazmerni deleža soﬁnanciranja)
1. Strokovno izobraževanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
1.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja uspešno zaključeno
strokovno izobraževanje strokovnih kadrov, ki delajo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine
Tišine, pri (veriﬁciranih) izvajalcih teh programov, na podlagi
javnega razpisa. Vsakemu izvajalcu se soﬁnancira strokovno
izobraževanje največ 2 članov.
1.2. Sorazmerni delež soﬁnanciranja
Občina Tišina soﬁnancira programe izvajalcev, ki izvajajo strokovna izobraževanja za delo v ljubiteljski kulturni
dejavnosti izvajalcev z območja Občine Tišina, v višini največ

Uradni list Republike Slovenije
do 30 % upravičenih stroškov (prevozni stroški, kotizacija in
prehrana).
2. Založniška dejavnost na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti
2.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja izdaja knjižnega dela,
ki je predmet javnega razpisa. Vsakemu izvajalcu se soﬁnancira izdaja samo enega knjižnega dela.
2.2. Sorazmerni delež soﬁnanciranja
Občina Tišina soﬁnancira izdajanje literature s področja
kulture, v višini največ do višine 30% upravičenih stroškov
(stroški tiskanja).
3. Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programa
kulture
3.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja javno predstavljena
dejavnost, ki se izvaja s pomočjo opreme, ki je bila nabavljena zaradi potrebe in soﬁnancirana na podlagi javnega
razpisa.
3.1. Sorazmerni delež soﬁnanciranja
Občina Tišina soﬁnancira sorazmerni delež nabavljene
opreme (največ do 30% predračunske vrednosti) ter vzdrževanja največ 20% knjigovodske vrednosti.
IV. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA
SOFINANCIRANJE PROGRAMA LJUBITELJSKIH
KULTURNIH DEJAVNOSTI
12. člen
(vsebina postopka)
Postopek za dodelitev sredstev iz proračuna Občine
Tišina za soﬁnanciranje programa kulture 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 soﬁnanciranja,
– sprejem predloga soﬁnanciranja,
– podpis pogodb o soﬁnanciranju,
– poročilo o namenski porabi sredstev in
– nadzor uporabe sredstev.
13. člen
(priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije)
Javni razpis in razpisno dokumentacijo za pripravo vlog
vlagateljev pripravi občinska uprava, najkasneje v roku 15
dni od dneva sprejema proračuna Občine Tišina za tekoče
proračunsko leto.
14. člen
(objava javnega razpisa)
Javni razpis za soﬁnanciranje programov kulture objavi
Občina Tišina najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema
proračuna Občine Tišina, v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajni način.
15. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
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– kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne
informacije,
– zahtevano dokumentacijo za popolnost vlog,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– rok za morebitne pritožbe.
16. člen
(imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa)
Komisijo za vodenje postopka javnega razpisa imenuje
župan občine, najkasneje do roka objave javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Komisija ima pet članov, sestavljajo pa jo: predstavnik
občinske uprave, predstavnik odbora za negospodarstvo in
negospodarske javne služb ter trije predstavniki izvajalcev.
Administrativne zadeve za potrebe dela komisije opravlja občinska uprava.
17. člen
(odpiranje vlog)
Najkasneje v roku 8 dni po roku, ki je v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji 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 članov vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o vlagateljih (ime, popolnost vlog…),
– pripombe prisotnih,
– čas zaključka odpiranja vlog,
– podpisi navzočih članov komisije in vlagateljev.
Nepopolne vloge komisija izloči.
Na javnem odpiranju vlog so lahko prisotni pooblaščeni
predstavniki zainteresiranih izvajalcev, ki morajo komisiji pred
odpiranjem predložiti pooblastila.
18. člen
(pregled vlog)
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa pregleda
popolne vloge in pripravi zapisnik o pregledu vlog, najkasneje
v roku 8 dni 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 vsebino programa,
– razvrstitev vlog, glede vsebine programa,
– podpisi prisotnih članov komisije.
19. člen
(priprava predloga)
Predlog za soﬁnanciranje programa kulture pripravi
komisija za vodenje postopka javnega razpisa, na podlagi
pogojev in meril tega pravilnika, najkasneje v roku 8 dni po
odpiranju vlog.
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20. člen
(sprejem predloga)
Predlog za soﬁnanciranje programa kulture sprejme
pristojni organ občinske uprave, najkasneje v roku 15 dni po
objavi odpiranju vlog.
Predlog sklepa prejmejo vsi vlagatelji.
21. člen
(možnost pritožbe)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva
neopravičeno niso bila dodeljena, 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 vrednotenje programov kulture,
– podpis odgovorne osebe pritožitelja.
O pritožbi odloči župan občine, s sklepom, v roku 8 dni
od prejema zahtevka. Sklep o izboru izvajalca in soﬁnanciranju programa kulture je s tem dokončen.
22. člen
(sklepanje pogodb z izvajalci)
Župan občine pozove izbrane izvajalce k podpisu pogodbe, najkasneje v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o
izboru izvajalcev.
Z izbranimi izvajalci programa kulture sklene župan občine pogodbe o soﬁnanciranju izbranih programov kulture.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa kulture,
– čas realizacije programa kulture,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programa kulture,
– rok predložitve poročil o poteku realizacije programa
kulture in porabi sredstev z dokazili,
– navedba vrste sankcij ob morebitni nenamenski porabi sredstev.
23. člen
(poročilo o namenski rabi sredstev)
Izvajalci so dolžni v roku, ki je naveden v pogodbi, občinski upravi posredovati poročilo o izvajanju programa kulture, za katerega so prejeli sredstva občinskega proračuna.
Izvajalci poročilo posredujejo na obrazcu Občine Tišina
(Poročilo o izvajanju letnega programa ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Tišina).
24. člen
(nadzor o uporabi sredstev)
Župan lahko kadarkoli zahteva od izvajalca, ki je prejel
sredstva na podlagi tega pravilnika, da mu poroča o namenski uporabi sredstev.
V primeru suma nenamenske porabe sredstev, lahko
župan ustavi soﬁnanciranje in sproži proti izvajalcu v pogodbi
navedene postopek sankcioniranja.
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26. člen
(sprejem višine sredstev)
Višino sredstev za soﬁnanciranje programa kulture
sprejme občinski svet, s sprejemom občinskega proračuna.
27. člen
(določitev vrednosti točke)
Vrednost točke za vrednotenje programa kulture določi
župan občine, najkasneje v roku 15 dni po odpiranju vlog.
28. člen
(prednost izvajalcev pod enakimi pogoji)
Prednost pri soﬁnanciranju programa po enakimi pogoji
imajo izvajalci, ki izvajajo največ posameznih dejavnosti.
29. člen
(nerazporejena sredstva)
Če po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih pogodb z izvajalci ostanejo nerazporejena sredstva ali so ostala sredstva
zaradi ukinitve soﬁnanciranja določenega programa, župan
občine ta sredstva razporedi v skladu z odlokom o proračunu
Občine Tišina za tekoče proračunsko obdobje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(spremembe in dopolnitve pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo
in veljajo na enako kot pravilnik.
32. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po njegovi objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/05
Tišina, dne 9. februarja 2005.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

TREBNJE
653.

Sklep o soglasju k spremembam in
dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma
Trebnje

Na podlagi 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), 46. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 19. člena Statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 12. redni seji dne 7. 7. 2004 sprejel

V. VIŠINA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI

SKLEP
o soglasju k spremembam in dopolnitvam
Statuta Zdravstvenega doma Trebnje

25. člen
(priprava predloga višine sredstev)
Predlog višine sredstev za soﬁnanciranje programa kulture pripravi občinska uprava, s pripravo proračuna Občine
Tišina za tekoče proračunsko leto.

I
Občinski svet občine Trebnje daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Trebnje,
sprejetega na svetu zavoda na 9. redni seji, dne 26. 2.
2004.

Uradni list Republike Slovenije
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 022-00-4/2004
Trebnje, dne 12. julija 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

654.

Pravilnik o načinu oddajanja zemljišč last
Občine Trebnje v najem

Na podlagi 21. in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96
– odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US 70/00, 87/01,
51/02 in 108/03 – odl. US), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 15. redni seji dne 28. 1. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o načinu oddajanja zemljišč last Občine Trebnje
v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa, katera zemljišča se dajo v najem,
postopek za oddajanje zemljišč last Občine Trebnje v najem,
pogoje za sklenitev najema, prenehanje najemnih pogodb ter
merila za določitev najemnine.
2. člen
Občina Trebnje ima v lasti zemljišča na podlagi naslednjih pridobitnih naslovov:
– zemljišča, ki so prešla v last občine na podlagi Zakona
o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti
– zemljišča, ki so prešla v last občine na podlagi Zakona
o dedovanju
– zemljišča, ki so postala last občine na podlagi Zakona
o javnih skladih
– zemljišča, ki so ostala last občine na podlagi Zakona o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
– ostala zemljišča, na katerih ima vpisano lastninsko
pravico Občina Trebnje.
3. člen
Občina je dolžna gospodariti s svojim stvarnim premoženjem v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03). Stvarno premoženje, ki ga ne potrebuje
noben od drugih upravljalcev po uredbi, se lahko odda v
najem razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače.
4. člen
Občina je dolžna v primeru oddaje v najem pripraviti
posamezen program upravljanja, ki mora vsebovati:
– namen in cilj oddaje v najem stvarnega premoženja
– razloge za oddajo v najem
– navedbo in opis stvarnega premoženja
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– dokumentacijo, ki izkazuje lastništvo stvarnega premoženja (pravni pregled stvarnega premoženja)
– predlog pravnega posla
– znesek najemnine in način po katerem je bila
najemnina izračunana.
II. POSTOPEK ODDAJANJA ZEMLJIŠČ V NAJEM
5. člen
Zemljišča, last občine, se oddajajo v najem praviloma
na podlagi metode javne ponudbe. Javna ponudba se objavi
na krajevno običajni način.
Zemljišča se lahko oddajajo v najem za nedoločen ali
določen čas.
Ne glede na določbo prvega odstavka občina lahko
odda zemljišča v najem na podlagi neposredne pogodbe v
primerih določenih s tem pravilnikom.
1. Oddajanje v najem na podlagi javne ponudbe
6. člen
Objava javne ponudbe za oddajo zemljišč v najem
vsebuje:
– naziv in sedež pravne osebe, ki objavlja javno ponudbo za oddajo zemljišč v najem
– lokacijo nepremičnine, velikost ter višino najemnine
– čas, za katerega se daje nepremičnina v najem
– rok za zbiranje pisnih vlog, ki ne sme biti krajši od 15
dni od objave
– druge pogoje v zvezi z nepremičninami
– način in kriterije, na podlagi katerih se bodo zemljišča
oddala v najem, če se za isto zemljišče prijavi več ponudnikov
– zahtevo o predložitvi dokazil ponudnikov
– druge podatke, za katere se izkaže, da so potrebni.
Vloge ponudnikov morajo biti poslane priporočeno po
pošti ali osebno izročene na naslov, ki je naveden v javni
objavi.
7. člen
Vrstni red ponudnikov, ki so se udeležili javne objave se
oblikuje na podlagi naslednjih meril:
– namen, za katerega zemljišče potrebuje
– če je zemljišče opredeljeno po vrsti rabe za nekmetijske namene ima najem za nekmetijske namene prednost
pred kmetijskim namenom
– če je interesent za najem zemljišča kmet in je mejaš
zemljišča, ki se oddaja v najem ima prednost pred ostalimi
interesenti
– bližina v najem vzetega zemljišča.
8. člen
Za vodenje postopkov oddaje zemljišč last občine v
najem je pooblaščena komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trebnje, ki jo je
imenovala županja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03).
Sklep o izbiri ponudnika se izda najkasneje v 30 dneh
od roka za oddajo vlog. Sklep izda županja po predhodnem
mnenju komisije in se posreduje vsem ponudnikom, ki so
sodelovali na javnem razpisu.
2. Oddaja zemljišč v najem na podlagi metode
neposredne pogodbe
9. člen
Zemljišče se lahko odda v najem na podlagi metode
neposredne pogodbe, in sicer:
– če je občina manj kot 50% solastnik zemljišča
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– če je glede na ocenjeno vrednost najemnine in trajanje najema predviden letni prihodek od oddaje nepremičnine
nižji od 1,000.000 SIT
– če javna ponudba ni uspela, v roku dveh mesecev po
neuspeli javni ponudbi
– če se zemljišče oddaja v najem za potrebe humanitarnih organizacij, oziroma društev, ki delujejo na področju
šolstva, športa, zdravstva, sociale, kulture
– če se zemljišče oddaja osebi, ki ji je podeljena koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki pa ne sme biti
daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti daljši od
dvajset let.
III. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA
RAZMERJA
10. člen
Na podlagi sklepa županje o oddaji zemljišč v najem,
skleneta Občina Trebnje kot najemodajalec in izbrani ponudnik kot najemnik pisno pogodbo o najemu zemljišča.
Pogodba se sklene najkasneje v 15 dneh po dokončnosti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. člen
Pogodba o najemu zemljišča mora vsebovati:
– navedbo zemljišča: parc. št., izmera, katastrska občina, vrsta rabe zemljišča, lokacija
– namen najema
– določilo o času trajanja najema
– določilo o višini najemnine in načinu usklajevanja
– obveznosti najemnika
– odpovedni rok in odpovedni razlogi
– druga določila, ki so pomembna za vsakokratno sklepanje najemnega razmerja.
Pogodbe o najemu zemljišč podpisuje županja.
12. člen
Najemnik ne sme dati v najem vzetega zemljišča v
podnajem.
13. člen
Najemna pogodba, ki je bila sklenjena za določen čas,
preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena.
Najemno razmerje preneha tudi:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe
– z odpovedjo najemne pogodbe
– s smrtjo najemnika
Odpovedni rok za prenehanje najemne pogodbe je tri
mesece.
14. člen
Najemodajalec lahko najemno pogodbo odpove in zahteva izročitev zemljišča, ne glede na pogodbene določbe
o trajanju najemnega razmerja in o odpovednem roku v naslednjih primerih:
– če najemnik odda zemljišče v podnajem
– če najemnik ne izkorišča zemljišča v skladu z namenom, za kar je bila sklenjena najemna pogodba
– če najemnik na najetem zemljišču izvršuje posege
brez soglasja najemodajalca
– če najemnik ne plača letne najemnine v 15 dneh po
prejetem opominu.
Najemnik mora zemljišče izročiti najemodajalcu v roku
30 dni po prenehanju najemne pogodbe. Ob izročitvi zemljišča mora najemnik poravnati tudi vse obveznosti do najemodajalca.

Uradni list Republike Slovenije
IV. NAČIN IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN
15. člen
Najemnina se obračunava letno in se plača na podlagi
izstavljenega računa. Višina najemnine se usklajuje letno s
koeﬁcientom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja
Statistični urad Republike Slovenije. V najemnino ni vključen
davek na dodano vrednost, ki ga plača najemnik.
Najemnina za posamezno pogodbo ne more biti nižja
od 10.000 tolarjev.
16. člen
Višina najemnine po posameznih skupinah zemljišč:
1. Za zemljišča za kmetijsko rabo se uporablja cenik
Sklada Kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
2. Najemnine za nekmetijsko rabo:
Namen uporabe
Funkcionalno zemljišče
K stanovanjskemu objektu
(dvorišče, parkirišče,
dostopna pot, zelenica...)

Minimalna letna najemnina

150 SIT/m2 letno

Funkcionalno zemljišče
k poslovnemu objektu
(dvorišče, parkirišče,
dostopna pot…)

250 SIT/m2 letno

Zemljišča za opravljanje
poslovne dejavnosti

250 SIT/m2 letno
10 SIT/m2 letno

Športna igrišča

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Vse obstoječe najemne pogodbe se nadomestijo z novimi pogodbami.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem (Uradni list RS, št.
69/99).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Trebnje, dne 28. januarja 2005.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

VOJNIK
655.

Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18.
člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02)
je Občinski svet občine Vojnik na 18. redni seji dne 16. 2.
2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Vojnik za leto 2005

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA

B)

75

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina

70

71

72

73

74

40

41

42
43

v 1000 SIT

Proračun leta 2005

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.117.715
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
592.499
DAVČNI PRIHODKI
521.762
700 Davki na dohodek in dobiček
425.000
703 Davki na premoženje
52.537
704 Domači davki na blago in storitve
44.225
706 Drugi davki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
70.737
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
25.970
711 Takse in pristojbine
3.700
712 Denarne kazni
233
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.028
714 Drugi nedavčni prihodki
39.806
KAPITALSKI PRIHODKI
99.344
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
20.584
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
78.760
PREJETE DONACIJE
185
730 Prejete donacije iz domačih virov
185
731 Prejete donacije iz tujine
–
732 Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč
–
TRANSFERNI PRIHODKI
425.687
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
425.687
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
–
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.297.571
TEKOČI ODHODKI
278.330
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
73.750
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
12.620
402 Izdatki za blago in storitve
188.960
403 Plačila domačih obresti
2.000
409 Rezerve
1.000
TEKOČI TRANSFERI
435.200
410 Subvencije
29.180
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
270.750
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
42.650
413 Drugi tekoči domači transferi
92.620
414 Tekoči transferi v tujino
–
INVESTICIJSKI ODHODKI
558.024
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
558.024
INVESTICIJSKI TRANSFERI
26.017
431 Investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
26.017

C)

55

–
-179.856

Proračun leta 2005

IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
8.000
750 Prejeta vračila danih posojil
8.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
–
443 Povečanje namenskega premož.v jav.
skladih drugih prav. Osebah jav.prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
–
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
8.000
RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina
50

1481

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

Skupina/Podskupina

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

Stran

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2005 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

18 / 25. 2. 2005 /

Proračun leta 2005

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2004

138.800
138.800
3.200
3.200
-36.256
135.600
179.856
37.100

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Vojnik.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
Investicije, za katere so predvideni namenski prihodki,
se izvedejo v predvideni višini, če so ti namenski prihodki
realizirani.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim dotokom. Župan odloča o uporabi sredstev tekoče
proračunske rezervacije in o najemanju kratkoročnih kreditov
za zagotavljanje likvidnosti v okviru tekočega proračunskega
leta.
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Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika ima župan pravico prerazporejati proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru bilance
prihodkov in odhodkov.
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu ob polletju in po zaključnem računu.
5. člen
Če prejemki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini, ali če se med izvrševanjem proračuna zaradi
nastanka novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan
izvaja naslednje ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja
posameznih izdatkov proračuna:
– ustavi prevzemanje obveznosti
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.
O sprejetju ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja
poračuna mora župan obvestiti občinski svet.
Če med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega
ravnotežja, mora župan v roku 15 dni pred iztekom roka začasnega zadržanja izvrševanja poračuna občinskemu svetu
predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2005 ne oblikuje.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
4,000.000 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
2. sklad takse za obremenjevanje voda.
Sredstva se uporabijo namensko za gradnjo investicij,
ki bodo odobrene v odločbi s strani Ministrstva za okolje,
prostor in energijo za leto 2005.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži do višine 138.800 SIT.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2005 zadolžijo do
skupne višine 0 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Vojnik v letu
2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 138-02/2005-27
Vojnik, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

656.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 86/04 ter
Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) Občinski svet občine Vojnik na 18. seji dne 16. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o javni
snagi in videzu naselij v Občini Vojnik
1. člen
V Odloku o javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik
(Uradni list RS, št. 2/02) se v 36. členu v prvem odstavku
besedilo »denarno kaznijo najmanj« nadomesti z besedilom
»globo 300.000 SIT«.
V zadnjem odstavku pa se besedilo »denarno kaznijo
od 10.000 do 60.000 SIT« nadomesti z besedilom »globo
30.000 SIT«.
2. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo »denarno kaznijo 5.000 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 10.000 SIT«
– predlagana kazen 10.000 SIT.
Zadnji odstavek 37. člena se črta.
3. člen
V 38. členu se besedilo »denarno kaznijo od 10.00 do
60.000 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 30.000 SIT«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 141/02-05/7
Vojnik, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

657.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javnem redu in miru v Občini Vojnik

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
41/01), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/
93), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 86/04 ter Statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) Občinski
svet občine Vojnik na 18. seji dne 16. 2. 2005 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem
redu in miru v Občini Vojnik
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Vojnik (Uradni
list RS, št. 3/02) se v 5. členu črtajo 1., 2., 3., 7., 11., 12. in
13. točka.
2. člen
V VII. kazenske določbe se besedi »denarna kazen« v
ustreznem sklonu nadomestita z besedo globa.
3. člen
14. člen odloka se črta in nadomesti z novim, ki se
glasi:
Z globo 10.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši
določbe 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, in 12 člena. V prvem odstavku
14. člena se črta »od 5.000 do 50.000 SIT« in nadomesti z
10.000 SIT.
Z enako globo se kaznuje tudi odgovorni posameznik, ki
krši omenjene člene tega odloka v zvezi z drugim odstavkom
3. člena tega odloka.
4. člen
Doda se nov 14.a člen, ki se glasi:
Z globo 40.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši 10.
in 15. točko 5. člena tega odloka.
5. člen
15. člen odloka se črta in nadomesti z novim, ki se
glasi:
Z globo 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti krši določbe
tega odloka. Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba pravne osebe ki krši določbe tega odloka.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 140/02-05/7
Vojnik, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

658.

Odlok o lokacijskem načrtu Socka I.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 12. člena Statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 16. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu Socka I.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejeme se Odlok o lokacijskem načrtu Socka I. (v nadaljnjem besedilu lokacijski načrt), ki ga je izdelal AR projekt,
d.o.o., pod številko projekta LN 2/04 v juniju 2004.
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2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) TEKSTUALNI DEL
1. Upoštevana zakonodaja in predpisi
2. Uvodni del
3. Analiza ustvarjenih razmer
4. Ureditvena situacija
5. Urbanistično arhitektonski pogoji
6. Komunala infrastruktura
7. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje
8. Urejanje voda
9. Ohranjanje narave
10. Varstvo kulturne dediščine
11. Omejitve in pogoji glede zaščite okolja
12. Načrt gradbenih parcel
13. Etape izvajanja
14. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
15. Pridobljene smernice pristojnih nosilcev urejanja
prostora
B) ODLOK
C) GRAFIČNI DEL
1 Izsek iz planskega akta
2 Katastrski načrt
3 Geodetska podloga
4 Arhitekturna situacija
5 Geodetska zazidalna situacija
6 Situacija komunalnih vodov in naprav
7 Načrt gradbenih parcel

M 1:5000
M 1:2880
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500

II. OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja lokacijskega načrta meji na severni strani
z občinsko cesto na južni, vzhodni in zahodni strani pa s
kmetijskimi površinami.
Velikost območja lokacijskega načrta znaša 1861 m2
in zajema naslednje parc. št. k.o. Čreškova: 679/2, 679/8,
680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/7.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA
IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE
POSEGE V PROSTOR
4. člen
V območju lokacijskega načrta so pod predpisanimi pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja stanovanjskih objektov,
– gradnja dozidav, dopolnilna in nadomestna gradnja,
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav ter ostalih infrastrukturnih
objektov in naprav,
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije,
– spremembe namembnosti,
– tekoča vzdrževalna dela,
– gradnja pomožnih objektov,
– gradnja opornih zidov,
– gradnja vrtov, cvetličnjakov, zelenic ipd.
5. člen
Stanovanjski objekti
Predvidena je gradnja dveh enodružinskih stanovanjskih objektov, ki imata lahko poslovno funkcijo za opravljanje
manjše nemoteče dejavnosti.
Tlorisi novih objektov bodo podolgovate oblike, daljša
stranica je vzporedna z obstoječo dovozno potjo, oziroma
vzporedna s plastnicami.
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Znotraj gradbene parcele je možnost gradnje enostavnih objektov. Enostavni objekti morajo biti zgrajeni v skladu
s Pravilnikom o vrstah zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
Dovozi do objektov bodo urejeni z obstoječe ceste.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV IN NAPRAV
6. člen
Stanovanjski objekti:
– horizontalni gabarit:po geodetski zazidalni situaciji,
dovoljene so tolerance s tem, da se mora ohranjat min. razmerje med stranicami 1: 1.2.;
– vertikalni gabarit: podkleteno, delno podkletena ali
nepodkletena + pritličje + izkoriščeno ali neizkoriščeno podstrešje;
– kolenčni zid: skrit pod kapjo, maks. 1,20 m;
– kota pritličja: po geodetsko zazidalni situaciji;
– streha: simetrična dvokapnica s čopi, glavna slemenska os vzporedna z daljšo stranico objekta, naklon strehe
35–40 stopinj, kritina opečna ali temno rjave barve. Osvetlitev podstrešnih prostorov z izvedbo frčad ali strešnih oken;
– konstrukcija: klasična – zidana;
– fasada: členjena, svetle barve, s kombinacijo lesenih
elementov temno rjave barve.
7. člen
Zunanja ureditev:
Po končani gradnji je potrebno okolico hortikulturno
urediti.
Za boljšo integracijo načrtovanih objektov v prostor
je predvidena zasaditev okolice objekta z rastlinskim avtohtonim drevjem. Najmanj 10% gradbene parcele mora biti
ozelenjene.
Dovozne manipulativne površine se tlakujejo in zaključijo z robniki.
V primeru izvedbe opornih zidov morajo le-ti biti obloženi z naravnim kamnom.

2 m.

8. člen
Gradbena parcela:
Gradbene parcele so določene v graﬁčnih prilogah U7.
Predvideni odmik objektov od parcelne meje je min.

Meja lokacijskega načrta v celoti poteka po obstoječih
parcelnih mejah investitorja.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA
9. člen
Prometno omrežje:
Obstoječa javna pot je makadamske izvedbe.
Predvidena je izvedba dveh priključkov na javno pot
širine vozišča 3,50 m do stanovanjskih objektov.
Ceste in dovozi bodo v asfaltni izvedbi.
10. člen
Vodovodno omrežje:
Na območju izven lokacijskega načrta je predvidena izvedba črpališča v bližini javnega vodovoda PEHD ∅ 80 mm
preko katerega se predvideni objekti priključijo na javni vodovod. Direktna priključitev na obstoječi vodovod ni možna
zaradi premajhnega tlaka na tem območju. Za priključitev na
javni vodovod si je potrebno pridobiti soglasje krajanov, ki so
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investirali v izgradnjo vodovoda. Od glavnega vodovoda, do
posameznih stanovanjskih objektov so predvideni hišni priključki PEHD ∅ 32 z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani
izven objekta na vedno dostopnem mestu.
Pri prečkanju cest in utrjenih manipulativnih površin se
vodovodne cevi dodatno zaščitijo.
11. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Na obravnavanem območju ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja.
Komunalne odpadne vode je potrebno pred izpustom
v meteorni odvodnik očistiti na individualni čistilni napravi
(Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode Uradni list RS, št. 105/02). Investitor si
mora za čistilno napravo zagotoviti izvajanje obratovalnega
monitoringa v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni
list RS, št. 103/02).
Meteorne vode s strešin, utrjenih voznih površin in
prečiščene odpadne vode iz dveh individualnih čistilnih naprav se speljejo preko predvidene meteorne kanalizacije in
predvidenega zadrževalnega bazena v obstoječo meteorno kanalizacijo, ki poteka po trasi občinske ceste v naselju
Socka in preko obstoječega izpusta v vodotok Hudinja. Trasa meteorne kanalizacije PVC Ø 250 bo potekala delno
po parceli investitorja, parceli soseda in obstoječi občinski
cesti do obstoječega meteornega kanalizacijskega omrežja
v naselju Socka. Dolžina predvidene meteorne kanalizacije
znaša ca. 160 m.
12. člen
Električno omrežje:
Objekta se bosta napajala iz obstoječe transformatorske postaje Socka grad-izvod Graščina.
Predvidena je izvedba NN električnega omrežja od obstoječega droga tč.B do predvidene prostostoječe omarice
PO1R ter sekundarni kabelski razvod do glavnih razdelilcev
R1, R2 in R3. Priključek na NN omrežje mora biti v kabelski
izvedbi. Pri prečkanju NN električnega kabla s prometno infrastrukturo mora biti kabel položen v zaščitne cevi in dodatno obbetoniran. Dolžina priključnega NN električnega kabla
na območju lokacijskega načrta bo ca. 70 m.
Nizkonapetostno električno omrežje zunaj območja zazidalnega načrta ni predmet tega izvedbeno prostorskega
načrta.
13. člen
Telefonsko omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba
telefonskega omrežja skladno z obstoječo traso telekomunikacijskih vodov in upravljavcev le teh.
Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zemljo
minimalno 0,80 m globoko. Pri prečkanju cest in drugih voznih površin je minimalna globina vodenja kabla 1 m.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami
se izvedejo z dodatno zaščito.
14. člen
Odpadki
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi
upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine
Vojnik.
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15. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz lastnih
kotlovnic z možnostjo na utekočinjeni naftni plin, s kurilnim
oljem in na trda goriva.
VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
16. člen
Hrup
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva
pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje,
ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovskoposlovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim
ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje),
območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče,
kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske
dejavnost.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.
17. člen
Požarno varstvo
Na območju lokacijskega načrta ni strjene pozidave s
stanovanjskimi objekti. Objekta sta med sabo odmaknjena
ca. 17 m. zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni
možno zagotoviti požarno varstvenega odmika, oziroma med
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi
zidovi-zid brez odprtin, v primeru eventualnih odprtin morajo
le-te biti izdelane iz ognje odpornega materiala. Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen
po dovozni cesti neposredno do objektov.
18. člen
Varstvo voda
Ob uporabi kurilnega olja za ogrevanje prostorov, mora
biti cisterna za shrambo dvo plaščna, opremljena z vsemi
potrebnimi kontrolnimi napravami ali eno plaščna vgrajena
v poseben prostor v objektu, ki mora biti izdelan kot lovilna
posoda.
19. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih
površin
Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z
urbanih površin se manipulativne površine izvedejo iz tlaka
(travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v
podtalje.
V južnem delu območja lokacijskega načrta je predvidena izvedba zbirnega jaška za odvod predhodno očiščenih
komunalnih vod in meteornih vod v površinski odvodnik.
20. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v zazidalnem načrtu morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po
lestvici MCS.
21. člen
Stabilnost terena:
– posegi se izvajajo na podlagi predhodnega geološkega poročila
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– v nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in
drenažne vode nekontrolirano po pobočju navzdol.
VII. TOLERANCE
22. člen
Tlorisna zasnova objektov v območju lokacijskega načrta (situacija U5 Geodetska zazidalna situacija) lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 10%, ob upoštevanju sanitarno tehničnih, varstvenih, požarno-varstvenih in obrambnih
predpisov ter minimalnega odmika od gradbene parcele.
Pri določanju kote objekta so dovoljene tolerance do
± 50cm s tem, da kota objekta in dovoz ne vplivajo na varnost
cestnega prometa.
Dovoljene so tudi tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši
obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega
koncepta LN.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
23. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju lokacijskega
načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in kmetijskih zemljišč v času gradnje, racionalno
urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti
varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno
obvestiti upravljavce komunalnih naprav ki so tangirani pri
predmetni gradnji.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Vojnik.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
26. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenj
pridobiti lokacijska informacija pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Vojnik.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-129/2005-15
Vojnik, dne 18. februarja 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
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POPRAVKI

–

Popravek
Pravilnika
o oskrbi
kurilnih naprav,
dimnih
vodov naprav,
in zračnikov
privodov
opravljanju
javne službe
izvajanja
meritev,malih
pregledovanja
in čiščenja
kurilnih
dimnih
in
zračnikov

Popravek
V pravilniku o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 128-5353/04 z
dne 30. 11. 2004, se v četrti alinei prvega odstavka 11. člena
besedilo pravilno glasi: »50 kW do 250 kW«.
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
–

Popravek
Sklepajavnih
o spremembah
in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu
objave sporočil
družb

Popravek
V Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13-395/05 z dne 11. 2.
2005, se 7. člen pravilno glasi:
»V prvem stavku 8a. člena sklepa se črta besedilo od
besede »zlasti« do vključno besede »odkup« iz zadnje alinee
in vejica.«.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
–

Popravek
Programav priprave
lokacijskega
za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in
širitev kamnoloma
Predstrugah
v Občini načrta
Dobrepolje

Popravek
V Programu priprave lokacijskega načrta za sanacijo
obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 9-262/05 z dne 31. 1. 2005, se v tretjem odstavku 3.
točke črta četrta alinea.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

Stran
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Sklep o načinu ﬁnanciranja političnih strank v Občini Polzela za leto 2005
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VSEBINA

616.
617.
618.

619.

620.
621.

622.
623.
624.

625.
626.
627.
628.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

638.
1429
1429
639.

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo

1429

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij ter o načinu in postopku
za pridobitev in izgubo licence
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o nomenklaturi poklicev
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in
obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za
odpravo posledic škode v kmetijstvu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o potrditvi učnega gradiva Pogonski stroji
Sklep o potrditvi učnega gradiva Praktični pouk
Sklep o potrditvi učnega gradiva Snovanje in konstruiranje 3
Sklep o potrditvi učnega gradiva Tehnologija žagarstva

641.
642.

1431

643.

1431
1434

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi 34. člena Poslovnika Državnega sveta
Odločba o delni razveljavitvi 4. člena Zakona o
denacionalizaciji
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča,
sodbe Upravnega sodišča in odločbe Komisije za
pogojni odpust in o vrnitvi zadeve Komisiji za pogojni odpust v novo odločanje

640.

644.

645.
1434
1436

646.
647.

1438
648.
1440
1441

649.
650.

1441

651.

1441

652.

OBČINE
629.

630.
631.

632.
633.
634.
635.
636.

637.

CELJE

Program priprave lokacijskega načrta Slatina –
cona A – del (dopolnitev zazidalnega načrta)

653.
1442

MIRNA PEČ

Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto
2005
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna peč

1443
1445

OPLOTNICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2003
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih
ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja in proračuna Občine Oplotnica
Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvene pomoči
v Občini Oplotnica

POLZELA

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2005

654.

655.
656.
657.

1446
1446

658.
–

1448
1448
1450
1451

–
–

SEŽANA

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2005

1453

SODRAŽICA

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto
2005
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica

1456
1458
1461

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Odlok o proračunskem skladu za izgradnjo kanalizacije Vitomarci

1463

ŠKOFJA LOKA

Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto
2005

ŠKOFLJICA

Odlok o proračunu Občine Škoﬂjica za leto 2005

1463
1465

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne
gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji

ŠTORE

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2005

TIŠINA

Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2005
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ
Tišina
Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
soﬁnanciranju letnega programa športa v Občini
Tišina
Pravilnik o soﬁnanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina

1466
1470
1471
1472
1474
1475
1475

TREBNJE

Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam
Statuta Zdravstvenega doma Trebnje
Pravilnik o načinu oddajanja zemljišč last Občine
Trebnje v najem

VOJNIK

Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni
snagi in videzu naselij v Občini Vojnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Vojnik
Odlok o lokacijskem načrtu Socka I.

1478
1479
1480
1482
1482
1483

POPRAVKI

Popravek Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne
službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb
Popravek Programa priprave lokacijskega načrta
za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev
kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje

1486
1486
1486
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