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Leto XV

Obseg splošnega dela strokovnega izpita za inšpektorja, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek prijave
in opravljanja izpita, izpitni red, vodenje evidence o izpitih in
druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita določa Pravilnik
o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, 75/04).
2. člen
(področje posebnega dela izpita)
Posebni del izpita obsega enega od sledečih področij:
– varstvo kulturne dediščine,
– arhivi in arhivsko gradivo,
– knjižnice in knjižnična dejavnost in
– mediji.
3. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Program posebnega dela izpita na področju varstva
kulturne dediščine obsega:
– ureditev inšpekcijskega nadzora varstva kulturne dediščine,
– varstvo kulturne dediščine,
– urejanje prostora in graditev objektov,
– avtorsko in sorodne pravice,
– reproduktivno avdio in video dejavnost in
– kazniva dejanja na področju varstva kulturne dediščine.

PRAVILNIK
o posebnem delu strokovnega izpita
za inšpektorja Inšpektorata RS za kulturo
in medije

4. člen
(arhivi in arhivsko gradivo)
Program posebnega dela izpita na področju arhivov in
arhivskega gradiva obsega:
– pravno varstvo kulturne dediščine in arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika v RS,
– mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine in arhivskega gradiva,
– status, organizacijo in pristojnosti javnih in zasebnih
arhivov (arhivske službe) v RS,
– organizacijo, pristojnosti in delovanje inšpekcijskega
nadzora za področje arhivske dejavnosti v RS,
– varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva pri javnopravnih osebah pred prevzemom v pristojni javni arhiv,
– varstvo arhivskega gradiva v arhivih,
– varstvo zasebnega arhivskega gradiva,
– dostop in uporabo dokumentarnega in arhivskega
gradiva in
– materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega
gradiva.

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obseg in programe posebnega dela
strokovnega izpita za inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: posebni del izpita) na Inšpektoratu RS za kulturo in medije.

5. člen
(knjižnice in knjižnična dejavnost)
Program posebnega dela izpita na področju knjižnic in
knjižnične dejavnosti obsega:
– ureditev inšpekcijskega nadzora,

MINISTRSTVA
1306.

Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita
za inšpektorja Inšpektorata RS za kulturo in
medije

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 ZDT-B,
2/04 ZDSS-1 in 23/05), 12. člena Zakona o inšpekcijskem
nadzoru (Uradni list RS, 56/02 in četrtega odstavka 3. člena
Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS,
75/04) izdaja minister za kulturo
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– najpogostejša možna kazniva dejanja na področju
knjižnične dejavnosti ali v povezavi z izvajanjem nalog inšpekcijskega nadzora na področju knjižnične dejavnosti,
– splošno ureditev na področju knjižnic in knjižnične
dejavnosti,
– ureditev javne službe na področju knjižnične dejavnosti,
– ureditev avtorske in sorodnih pravic,
– ureditev opravljanja reproduktivne video in avdio dejavnosti,
– sistem dodeljevanja državnih pomoči
– ureditev zadolževanja javnih zavodov in
– ureditev javne rabe slovenščine.
6. člen
(mediji)
Program posebnega dela izpita na področju medijev
obsega:
– ureditev inšpekcijskega nadzora,
– najpogostejša možna kazniva dejanja na področju
medijev ali v povezavi z izvajanjem nalog inšpekcijskega
nadzora na področju medijev,
– ureditev na področju medijev,
– ureditev javne službe na področju razširjanja radijskih
in televizijskih programov,
– ureditev avtorske in sorodnih pravic,
– ureditev opravljanja reproduktivne video in avdio dejavnosti,
– sistem dodeljevanja državnih pomoči,
– ureditev zadolževanja javnih zavodov,
– ureditev na področju preprečevanja omejevanja konkurence,
– ureditev na področju varstva potrošnikov in
– ureditev javne rabe slovenščine.
7. člen
(podrobnejše vsebine programov)
Programi, ki so navedeni v členih 4, 5, 6, in 7 tega
pravilnika, so podlaga za določitev podrobnejših vsebin za
posebni del izpita.
Podrobnejše vsebine za posebni del izpita zajemajo
pravne vire in literaturo, potrebne za pripravo na izpit, in jih s
sklepom določi minister, pristojen za kulturo.
8. člen
(usklajevanje vsebin)
Minister, pristojen za kulturo, usklajuje vsebine posebnega dela izpita glede na spremembe zakonov in podzakonskih aktov na posameznem upravnem področju, na katerem
se izvaja inšpekcijski nadzor.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov za inšpektorje v Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo (Uradni list RS, 95/02,
42/04 in 75/04).
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-27/2005/3
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2005-3511-0013
dr. Vasko Simoniti l. r.
Minister
za kulturo

Uradni list Republike Slovenije
1307.

Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne
vzpenjače

Na podlagi 19. člena Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za
promet

PRAVILNIK
o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače
1. člen
Ta pravilnik določa tehnične zahteve za tirne vzpenjače.
2. člen
V tem pravilniku pomeni tirna vzpenjača žičniško napravo, pri kateri se vozila na kolesih vlečejo s pomočjo ene
ali več vrvi po tirnicah.
3. člen
Za tirne vzpenjače se obvezno uporablja Tehnična speciﬁkacija o varnostnih zahtevah za tirne vzpenjače (v nadaljnjem besedilu tehnična speciﬁkacija), ki določa tehnične
pogoje za tirne vzpenjače.
4. člen
Tehnična speciﬁkacija je zainteresiranim osebam na
voljo na ministrstvu, pristojnem za žičniške naprave za prevoz oseb.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2670-4/2004
Ljubljana, dne 31. marca 2005
EVA 2004-2411-0128
Minister
za promet
mag. Janez Božič l. r.

1308.

Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Hrašče
(1998–2007)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in
110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Hrašče (1998–2007)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme sprememba gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče
(1998–2007), št. 05-07/98 (Uradni list RS, št. 54/01). Spremembo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Hrašče (1998–2007), št. 05-07/05 z dne 27. oktobra
2004 (v nadaljnjem besedilu: sprememba načrta), je izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(1) S spremembo načrta je v gozdnogospodarski enoti Hrašče za obdobje od 1. januarja 1998 do 31. decembra
2007 določena sprememba najvišjega možnega poseka v
gospodarskem razredu Gozdovi iglavcev na rastišču Querco
luzulo-Fagetum (GR 228), ki sedaj znaša 10.062 m³, od tega
6.889 m³ iglavcev in 3.173 m³ listavcev. Skupni najvišji možni
posek v gozdnogospodarski enoti Hrašče tako znaša 55.802
m³, od tega 28.168 m³ iglavcev in 27.634 m³ listavcev.
(2) V spremembi načrta so spremembe najvišjega možnega poseka v gospodarskem razredu Gozdovi iglavcev na
rastišču Querco luzulo-Fagetum prikazane tudi na ravneh
odsekov.
3. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Hrašče v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2007 se morajo upoštevati spremenjeni ukrepi, določeni s
spremembo načrta.
4. člen
Po en izvod spremembe načrta je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna,
Vojkova ulica 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja spremembe načrta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-3/99/15
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
EVA 2005-2311-0128

Št.

Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Menišija
(2001–2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in
110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Menišija
(2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme sprememba gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Menišija
(2001–2010), št. 05-31/01 (Uradni list RS, št. 54/01). Spremembo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Menišija (2001–2010), št. 05-31/05 z dne 27. oktobra
2004 (v nadaljnjem besedilu: sprememba načrta), je izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
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2. člen
(1) S spremembo načrta je v gozdnogospodarski enoti
Menišija za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra
2010 določena sprememba najvišjega možnega poseka v
gospodarskem razredu Mešani in raznomerni gozdovi na
rastišču Omphalodo-Fagetum asaretosum (GR 401), ki sedaj
znaša 42.152 m³, od tega 35.779 m³ iglavcev in 6.373 m³
listavcev. Skupni najvišji možni posek v gozdnogospodarski
enoti Hrašče tako znaša 82.931 m³, od tega 64.368 m³ iglavcev in 18.563 m³ listavcev.
(2) V spremembi načrta so spremembe najvišjega možnega poseka v gospodarskem razredu Mešani in raznomerni
gozdovi na rastišču Omphalodo-Fagetum asaretosum prikazane tudi na ravneh odsekov.
3. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Menišija v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2010 se morajo upoštevati spremenjeni ukrepi, določeni s
spremembo načrta.
4. člen
Po en izvod spremembe načrta je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna,
Vojkova ulica 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska ulica 1, Cerknica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja spremembe načrta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-5/01/18
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
EVA 2005-2311-0129

Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.
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Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1310.

Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Slivnica
(1998–2007)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in
110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Slivnica (1998–2007)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme sprememba gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica
(1998–2007), št. 05-35/98 (Uradni list RS, št. 62/01). Spremembo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Slivnica (1998–2007), št. 05-35/05 z dne 27. oktobra
2004 (v nadaljnjem besedilu: sprememba načrta), je izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
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2. člen
(1) S spremembo načrta je v gozdnogospodarski enoti
Slivnica za obdobje od 1. januarja 1998 do 31. decembra
2007 določena sprememba najvišjega možnega poseka v
gospodarskih razredih:
– Jelovi gozdovi na rastišču Clematido-Abietetum (GR
101), ki sedaj znaša 1.981 m³, od tega 1.648 m³ iglavcev in
333 m³ listavcev, in
– Bukovi gozdovi na rastišču Ostryo-Fagetum (GR 119),
ki sedaj znaša 2.614 m³, od tega 2.121 m³ iglavcev in 493
m³ listavcev.
Skupni najvišji možni posek v gozdnogospodarski enoti
Slivnica tako znaša 82.315 m³, od tega 58.096 m³ iglavcev
in 24.219 m³ listavcev.
(2) V spremembi načrta so spremembe najvišjega možnega poseka v gospodarskih razredih Jelovi gozdovi na
rastišču Clematido-Abietetum in Bukovi gozdovi na rastišču
Ostryo-Fagetum prikazane tudi na ravneh odsekov.
3. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Slivnica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2007 se morajo upoštevati spremenjeni ukrepi, določeni s
spremembo načrta.
4. člen
Po en izvod spremembe načrta je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna,
Vojkova ulica 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska ulica 1, Cerknica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja spremembe načrta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-2/99/14
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
EVA 2005-2311-0127
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1311.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Gornji Grad
(2004–2013)

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

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Gornji Grad
(2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Gornji Grad (2004–2013), št. 1007/04 z dne 8. julija 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Gozdnogospodarska enota Gornji Grad, ki meri 11.075
ha, je v Gozdnogospodarskem območju Nazarje, v občinah
Gornji Grad, Nazarje, Ljubno in Mozirje, oziroma v katastrskih občinah Lenart pri Gornjem Gradu, Florjan pri Gornjem
Gradu, Radmirje, Homec, Šmartno ob Dreti, Bočna, Gornji
Grad, Šmiklavž in Tirosek.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Gornji Grad je z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 8.332,76 ha, od katere je:
– 7.883,71 ha večnamenskih gozdov, 142,37 ha gozdov
s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi
niso dovoljeni, in 306,68 ha varovalnih gozdov;
– 2.425,66 ha državnih gozdov in 5.907,1 ha zasebnih
gozdov v lasti ﬁzičnih oseb;
B) lesna zaloga:
366,7 m3/ha, od tega 271,2 m3/ha
iglavcev in 95,5 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek:
8,85 m3/ha, od tega
6,25 m3/ha iglavcev in 2,6 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Gornji Grad (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev
iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Nazarje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001
do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Gornji Grad določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.855,32 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.747,98 ha ter
– socialne funkcije na površini 158,81 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Gornji Grad (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gornji Grad
za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 462.897 m3, od tega
359.052 m3 iglavcev in 103.845 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 918,29 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 240,37 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 9,56 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita z ograjo v dolžini 150 m, s količenjem ali tulci v
obsegu 2.850 kosov in s premazom na površini 65,8 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 12,6 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Gornji Grad (2004–2013) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Gornji
Grad v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Gornji Grad (2004–2013).

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornji Grad (2004–2013) je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Gornji Grad, Kocbekova
cesta 23, Gornji Grad, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, kjer se
hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Gornji Grad (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-10-3/2001/6
Ljubljana, dne 15. marca 2005.
EVA 2004-2311-0409
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1312.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Poljane (2004–
2013)

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

P R A VI L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Poljane (2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Poljane (2004–2013), št. 07-11/04
z dne 29. decembra 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Poljane, ki meri 4.549,95
ha, je v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Dolenjske Toplice oziroma v katastrskih občinah Podturn,
Podstenice, Poljane in Stare Žage.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Poljane je z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.529,12 ha, od katere je:
– 4.477,92 ha večnamenskih gozdov, 5,37 ha gozdov
s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi
niso dovoljeni, in 45,83 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
– 4.502,25 ha državnih gozdov, 0,84 ha občinskih gozdov in 26,03 ha zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih oseb;
B) lesna zaloga: 398,8 m3/ha, od tega 237 m3/ha iglavcev in 161,8 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 9,01 m3/ha, od tega 5,32 m3/
ha iglavcev in 3,69 m3/ha listavcev.

Št.
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4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Poljane (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Poljane določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 4.322,28 ha,
– ekološke funkcije na površini 105,01 ha ter
– socialne funkcije na površini 125,59 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Poljane (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Poljane za
obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 382.926 m3, od tega
236.102 m3 iglavcev in 146.824 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.733,7 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 363,77 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 54,3 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 33,93 ha, vzdrževanje grmišč na
površini 31,32 ha ter postavitev valilnic in druga podobna
dela v obsegu 0,5 delovnega dne,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 6 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2004–2013) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Poljane v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Poljane (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane (2004–2013) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo
mesto, Gubčeva ulica 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Podturn, Podturn 73,
Dolenjske Toplice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane
(2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-8/2002/9
Ljubljana, dne 15. marca 2005.
EVA 2004-2311-0407
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.
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Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Požarje
(1998–2007)

Uradni list Republike Slovenije
Št. 322-01-05-1/99/14
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
EVA 2005-2311-0130
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in
110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Požarje
(1998–2007)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme sprememba gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Požarje
(1998–2007), št. 05-27/98 (Uradni list RS, št. 62/01). Spremembo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Požarje (1998–2007), št. 05-27/05 z dne 27. oktobra
2004 (v nadaljnjem besedilu: sprememba načrta), je izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
(1) S spremembo načrta je v gozdnogospodarski enoti
Požarje za obdobje od 1. januarja 1998 do 31. decembra
2007 določena sprememba najvišjega možnega poseka v
gospodarskih razredih:
– Jelovi gozdovi na rastišču Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (GR 104), ki sedaj znaša 63.227 m³, od tega
43.894 m³ iglavcev in 19.333 m³ listavcev,
– Mešani gozdovi na rastišču Abieti-Fagetum din. mercurialetosum (GR 307), ki sedaj znaša 48.004 m³, od tega
28.776 m³ iglavcev in 19.228 m³ listavcev, in
– Mešani in raznomerni gozdovi na rastišču Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (GR 504), ki sedaj znaša 9.158
m³, od tega 3.376 m³ iglavcev in 5.782 m³ listavcev.
Skupni najvišji možni posek v gozdnogospodarski enoti
Požarje tako znaša 167.969 m³, od tega 90.296 m³ iglavcev
in 77.673 m³ listavcev.
(2) V spremembi načrta so spremembe najvišjega možnega poseka v gospodarskih razredih Jelovi gozdovi na rastišču Abieti-Fagetum din. omphalodetosum, Mešani gozdovi
na rastišču Abieti-Fagetum din. mercurialetosum in Mešani
in raznomerni gozdovi na rastišču Abieti-Fagetum din. omphalodetosum prikazane tudi na ravneh odsekov.
3. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Požarje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2007 se morajo upoštevati spremenjeni ukrepi, določeni s
spremembo načrta.
4. člen
Po en izvod spremembe načrta je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna,
Vojkova ulica 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari trg, Cesta Notranjskega
odreda 6, Stari trg pri Ložu, in na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, kjer se
hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
spremembe načrta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1314.

Seznam sort krompirja, ki so odporne
proti krompirjevemu raku in krompirjevim
ogorčicam in imajo dovoljenje za trgovanje v
Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 ZVR-1
– UPB1) ter prve in druge alinee prvega odstavka 9. člena
Odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.)
Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll.
In Globodera pallida Stone) (Uradni list RS, št. 51/98 in
45/01 – ZZVR-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

SEZNAM
sort krompirja, ki so odporne proti
krompirjevemu raku in krompirjevim ogorčicam
in imajo dovoljenje za trgovanje
v Republiki Sloveniji
I
Sorte krompirja, ki imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji in za katere je z uradno preiskavo ugotovljeno, da so odporne proti določenim patotipom krompirjevega
raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.), so:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sorta krompirja
Accent
Aminca
Arkula
Asterix
Bright
Cosmos
Desiree
Escort
Fianna
Jaerla
Jemseg
Kondor
Lady Christl
Latona
Majestic
Minerva
Mirakel
Ostara
Primura
Riviera
Romano
Rosita
Sante
Sirtema

Patotip krompirjevega raka
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1
patotip 1

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
25.
26.

Sorta krompirja
Ukama
Vitesse

Št.

Patotip krompirjevega raka
patotip 1
patotip 1

II
Sorte krompirja, ki imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji in za katere je z uradno preiskavo ugotovljeno,
da so odporne proti določenim biološkim rasam krompirjevih
ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida
Stone), so:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sorta krompirja
Accent
Adora
Agria
Aladin
Aminca
Arinda
Asterix
Bistra
Carrera
Fabula
Felsina
Fiana
Fontane
Frisia
Hommage
Lady Christl
Latona
Marabel
Minerva
Mirakel
Navan
Remarka
Riviera
Rosita
Sante
Sinora
Solara
Tomensa

Biološka rasa krompirjevih
ogorčic
Ro 1 in Ro 4
Ro 1
Ro 1
Ro 1 in Ro 4
Ro 1 in Ro 4
Ro 1 in Ro 4
Ro 1
Ro 1 in Ro 4
Ro 1, Ro 2 in Ro 3
Ro 1
Ro 1 in Ro 4
Ro 1 in Ro 5
Ro 1
Ro 1 in Ro 5
Ro 1
Ro 1
Ro 1
Ro 1 in Ro 4
Ro 1
Ro 1
Ro 1
Ro 1
Ro 1
Ro 1
Ro 1, Ro 2, Ro 3, Ro 4 in Pa 2
Ro 1
Ro 1 in Ro 4
Ro 1

Zap.
št.
29.
30.
31.
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Sorta krompirja
Ukama
Vitesse
White Lady

Legenda:
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Biološka rasa krompirjevih
ogorčic
Ro 1
Ro 1 in Ro 4
Ro 1 in Ro 4

Ro 1 = Globodera rostochiensis Woll., biološka rasa 1
Ro 2 = Globodera rostochiensis Woll., biološka rasa 2
Ro 3 = Globodera rostochiensis Woll., biološka rasa 3
Ro 4 = Globodera rostochiensis Woll., biološka rasa 4
Ro 5 = Globodera rostochiensis Woll., biološka rasa 5
Pa 2 = Globodera pallida Stone, biološka rasa 2

III
Z dnem objave tega seznama preneha veljati Seznam
sort krompirja, ki so odporne proti krompirjevemu raku in
krompirjevim ogorčicam in imajo dovoljenje za trgovanje v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/04).
IV
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-135/2005
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2005-2311-0133
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1315.

Seznam registriranih ﬁtofarmacevtskih
sredstev v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena Zakona o ﬁtofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – prečiščeno besedilo) objavlja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

SEZNAM
registriranih ﬁtofarmacevtskih sredstev
v Republiki Sloveniji
I
Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za promet
in uporabo v Republiki Sloveniji, so:

1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

14 AQ - 10

15 ARCHER TOP 400 EC

16 ARION

17 AROMIT-MK

18 ARTEA 330 EC

19 ASEF 3V1

20 BAKRENI ANTRACOL

21 BAKRENI DITHANE

22 BANVEL 480 S

23 BASAGRAN 600

1

9 AMID THIN W

13 APOLLO 50 SC

1

8 ALIETTE FLASH

1

3

7 AKTIV - R

12 ANTRACOL WG 70

3

6 AKTIV

1

1

5 AGIL 100 EC

11 ANTRACOL COMBI

1

4 AFALON

380830270 bentazon (60,00%)

380830230 dikamba (48,00%)

380820100 baker (bak. oksiklorid)
(30,00%)
380820300 mankozeb (25,00%)

N

3

4

4

Xn

0

N, Xn

Xi

0

Xn

0

4

Xi

N, Xn

4

Xi

N

0

0

Xn

Xn

Xn

Stran 1

BASF

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

SCOTTS CELAFLOR

SYNGENTA

AGRORUŠE d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

SYNGENTA

LANCES LINK

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

ISAGRO

BAYER CS

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

AGAN CHEMICAL MAN.

AGAN CHEMICAL MAN.

SYNGENTA

SYNGENTA

BASF

Proizvajalec

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SILK d.o.o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.,
METROB d. o. o.
SYNGENTA AGRO d. o. o.

Zastopnik, distributer
327-02-256/00
327-02-217/03

Številka
odlo�be

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.

reg.
spr.

spr.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

327-02-219/00
327-02-215/03
327-02-227/01
327-02-227/01/5
327-02-272/00
327-02-226/03
327-02-272/00/7
327-02-231/01
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-231/01/3
SFS 5121
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-251/01/2
SFS 7119
327-02-265/01
SFS 7047
327-02-202/04/1

327-02-195/02
327-02-173/03
SFS 8045
327-02-252/01
327-02-133/01
327-02-223/03
327-02-221/00
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-221/00/2
327-02-241/00

327-02-303/02/14

327-02-303/01
327-02-374/04/3
327-02-262/02
327-02-223/03
SFS 9040
327-02-173/03

327-02-277/02/R

327-02-284/01
327-02-219/03
327-02-294/00
327-02-157/03/2
327-02-223/03
327-02-127/01
327-02-223/03
327-02-277/02

spr.+pod. 327-02-222/99

reg.
spr.

Vrsta
odlo�be

27.02.2001
24.07.2003
21.12.2001
25.11.2003
28.01.2002
24.07.2003
04.02.2005
08.08.2001
16.06.2003
24.07.2003
07.05.2004
23.08.1995
24.07.2001
03.10.2001
16.03.2004
02.12.1997
09.08.2001
24.03.1997
23.04.2004

03.06.2002
19.06.2003
06.03.1998
25.07.2001
17.04.2001
24.07.2003
19.12.2000
09.08.2001
24.07.2003
07.05.2004
10.5.2001

8.3.2004

27.03.2003
26.11.2004
20.12.2002
24.07.2003
16.03.1999
19.06.2003

28.1.2003

08.03.2002
24.07.2003
06.12.2000
30.05.2003
24.07.2003
16.03.2001
24.07.2003
28.1.2003

20.02.2002
24.07.2003
17.3.2003

24.3.2007

23.4.2006

23.8.2005

8.6.2011

14.12.2011

6.6.2006

27.2.2011

10.5.2011

19.12.2010

12.2.2011

6.3.2008

6.5.2012

8.3.2009

7.2.2007

13.12.2011

21.5.2012

25.11.2012

25.11.2012

26.1.2011

6.12.2005

25.1.2012

9.1.2006

22.1.2012

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti
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380820100 baker (bak. oksiklorid)
(17,50%)
380820300 propineb (45,50%)

380890900 železov (III) pirifosfat hidrat
(0,400%)
380890900 parfumsko olje DAPHNE
(27,50%)
380820500 ciprokonazol (8,00%)
380820500 propikonazol (25,00%)
380830110 MCPA (49,00%)
380830110 mekoprop - P (28,00%)

380820800 izolat M-10 glive
Ampelomyces quisqualis (58,00%)
380820600 fenpropidin (27,50%)
380820500 propikonazol (12,50%)

380810900 klofentezin (50,00%)

380820800 cimoksanil (6,00%)
380820300 propineb (70,00%)
380820300 propineb (70,00%)

380830900 alfanaftil acetamid (NAD)
(8,40%)
380820300 propineb (70,00%)

380820150 fosetil-Al (80,00%)

380810900 kalijev oleat (0,150%)

380810900 kalijev oleat (4,90%)

380830110 propakvizafop (10,00%)

380830230 linuron (45,00%)

380810400 pirimifos-metil (50,00%)

Xn

Skupina
nevarnosti

Št.

1

1

380820600 dimetomorf (9,00%)
380820300 mankozeb (60,00%)
380810900 tiametoksam (25,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

3552 /

10 ANTRACOL

1

3 ACTELLIC 50 EC

1

Mesto
prodaje*

2 ACTARA 25 WG

Zap.
Ime sredstva
št.
1 ACROBAT MZ

Stran

Uradni list Republike Slovenije

380810100 piretrin (0,0750%)
380820800 lecitin (25,00%)

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

3

3

3

1

27 BASUDIN 600 EW

28 BAVISTIN-FL

29 BAYCOR 25-WP

30 BAYCOR DC 300

31 BEETUP COMPACT SC

32 BEETUP TRIO SC

33 BELO OLJE - PINUS

34 BETANAL PROGRESS OF

35 BETANAL TANDEM

36 BETANAL TANDEM NEW

37 BETTER 65 WG

38 BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX
VERDE
39 BIOBLATT KONCENTRAT

40 BIOBLATT SPRAY

41 BIOFORMATOX

42 BIOMYCTAN SPRAY za sobne rastline

43 BION 50 WG

Xi

0

Xi

SYNGENTA AGRO d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

TAMPA d.o.o.

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

VETERINA d.o.o., Podružnica
Veterine Ljubljana

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

PINUS d. d.

PINUS d. d.

PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

Zastopnik, distributer

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.

327-02-176/00
327-02-297/01
327-02-219/03

SFS 9136
327-02-233/03
327-02-302/00/4
327-02-226/00

327-02-227/00

327-02-224/00

reg.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

pod.

327-02-386/01

SFS 6064
327-02-71/03/4
327-02-374/04/3
SFS 9109
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-197/04/1
SFS 7045
327-02-192/04/1
SFS 6058
327-02-173/03
327-02-191/04/1
SFS 9134
327-02-173/03
327-02-190/04/1
327-02-292/02

327-02-246/99
327-02-217/03
327-02-246/99/2
SFS 8005

Številka
odlo�be

327-02-5/01
327-02-228/03
SFS 9002
327-02-71/03/4
327-02-212/03
327-02-374/04/3
SFS 6121
327-02-173/03
327-02-374/04/3
327-02-225/01
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-47/01
327-02-391/01
327-02-227/03
327-02-74/04/2
327-02-359/01/14

reg.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

Vrsta
odlo�be

11.07.2000
09.10.2001
24.07.2003

10.11.1999
24.07.2003
17.09.2004
13.11.2000

13.11.2000

15.11.2000

30.01.2001
24.07.2003
20.01.1999
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
14.05.1996
16.06.2003
26.11.2004
03.07.2001
24.07.2003
26.11.2004
12.03.2001
17.12.2001
24.07.2003
06.02.2004
1.6.2004

17.2.2003

09.04.1996
01.04.2003
26.11.2004
14.07.1999
09.08.2001
24.07.2003
22.04.2004
21.03.1997
23.04.2004
25.03.1996
16.06.2003
22.04.2004
10.11.1999
16.06.2003
07.05.2004
15.4.2003

11.01.2000
24.07.2003
22.04.2004
13.1.1998

11.7.2005

13.11.2005

10.11.2009

13.11.2005

15.11.2005

4.6.2014

12.2.2011

5.6.2011

23.6.2005

20.1.2009

30.1.2011

25.11.2007

20.2.2013

25.3.2006

25.3.2006

21.3.2007

14.7.2009

9.4.2006

13.1.2008

11.1.2010

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti

Stran

Stran 2

SYNGENTA

NEUDORFF

AGRO*BIO

NEUDORFF

NEUDORFF

COPYR, UNICHEM d. o. o.

OXON, VETERINA

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

PINUS d. d.

UPL

UPL

BAYER CS

BAYER CS

BASF

SYNGENTA

BAYER CS

BASF

BASF

Proizvajalec

38 / 15. 4. 2005 /

380820800 acibenzolar-S-metil
(50,00%)

380820800 lecitin (0,0750%)
380810100 piretrin (0,0100%)

380810900 natrijev hidrogen karbonat
(NaHCO3) (75,00%)

0

0

0

Xi

0

3

Xi

0

N

N, Xi

4

4

3

Xn

4

3

Xn

Skupina
nevarnosti

Št.

380820800 lecitin (0,0375%)

380830270 kloridazon (65,00%)

380830270 etofumesat (19,00%)
380830170 fenmedifam (20,00%)

380830270 etofumesat (9,40%)
380830170 fenmedifam (9,70%)

380830170 desmedifam (7,10%)
380830270 etofumesat (11,20%)
380830170 fenmedifam (9,10%)

380830170 desmedifam (8,25%)
380830170 fenmedifam (8,25%)
380830170 desmedifam (6,00%)
380830270 etofumesat (6,00%)
380830170 fenmedifam (6,00%)
380810900 mineralno olje (93,00%)

380820500 bitertanol (30,00%)

380820500 bitertanol (25,00%)

380820400 karbendazim (50,00%)

380810400 diazinon (60,00%)

380830270 glufosinat-amonijeva sol
(15,00%)

1

380830270 dazomet (98,00%)

1

380830270 bentazon (20,00%)
380830110 MCPA (25,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

26 BASTA-15

1

Mesto
prodaje*

25 BASAMID GRANULAT

Zap.
Ime sredstva
št.
24 BASAGRAN TOP

Uradni list Republike Slovenije

3553

380820800 klorotalonil (51,50%)

380830270 bromoksinil (22,50%)

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

48 BOOM EFEKT

49 BORDOJSKA BROZGA CAFFARO

50 BORDOJSKA BROZGA-SCARMAGNAN

51 BRAVO 500 SC

52 BROMOTRIL 225 EC

53 BULLDOCK EC 25

54 BUMPER 25 EC

55 BUTISAN - S

56 CALLISTO 480 SC

57 CALYPSO SC 480

58 CAMBIO

380810900 granulozni virus Adoxophyes
orana (1,000%)
380820800 kaptan (45,00%)

1

1

2

1

1

1

1

1

60 CAPEX

61 CAPTANE 45 WP

62 CARAKOL

63 CASORON G

64 CHAMP FORMULA 2 FLO

65 CHAMPION 50 WP

66 CHESS 50 WG

67 CHORUS 75 WG

380820800 ciprodinil (75,00%)

380820100 baker v obliki bakrovega
hidroksida (24,40%)
380820100 baker v obliki bakrovega
hidroksida (50,00%)
380810900 pimetrozin (50,00%)

380830270 diklobenil (6,75%)

N

Xn

N, Xn

Xn

0

3

Xn

0

N, Xn

Xn

N, Xn

N, Xn

4

N, Xi

2

N, Xn

N, Xn

Xi

Xi

4

0

0

Stran 3

SYNGENTA

SYNGENTA

NUFARM

NUFARM

CROMPTON EUROPE

KOLLANT

CHEMIA

Andermatt Biocontrol

BASF

BASF

BAYER CS

SYNGENTA

BASF

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

AGAN CHEMICAL MAN.

SYNGENTA

SCARMAGNAN

ISAGRO

PINUS d. d.

AGRO*BIO

UNICHEM d. o. o.

COPYR

AGRO*BIO

Proizvajalec

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

BIOTEH d. o. o.

AGROCHEM d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.,
METROB d. o. o.
METROB d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

CLAREX GOLOB&Co.

KMETIJSKA ZADRUGA KRKA z.
o. o.

PINUS d. d.

TAMPA d.o.o.

UNICHEM d. o. o.

BIOTEH d. o. o.

TAMPA d.o.o.

Zastopnik, distributer

pod.

reg.
spr.

pod.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

327-02-269/00
327-02-116/02
327-02-79/03/4
327-02-269/00/5
327-02-281/01
327-02-223/03
327-02-25/00
327-02-25/00/2
327-02-336/02
327-02-336/02/2
327-02-136/02

327-02-353/01
327-02-353/01/2
327-02-53/01
reg.

327-02-343/02/4
reg.
spr.

SFS 9076
327-02-217/03
327-02-204/04/1
327-02-352/02/9

327-02-273/00

327-02-177/02

SFS 8004

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.

pod.

reg.

reg.

pod.

327-02-262/00
327-02-158/03/2
327-02-262/00/2
327-02-235/02

327-02-237/02
reg.
spr.
spr.

327-02-270/02/4

reg.

327-02-21/00
327-02-224/03
327-02-21/00/2

SFS 9138
327-02-233/03
327-02-302/00/4
SFS 5109
327-02-45/03/5
327-02-53/00
327-02-40/02
327-02-225/03
327-02-53/00/2

SFS 9137
327-02-233/03
327-02-302/00/4
327-02-220/00
327-02-218/03
327-02-237/00

Številka
odlo�be

pod.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

Vrsta
odlo�be

27.02.2001
15.03.2002
29.04.2003
24.03.2004
10.01.2002
24.07.2003
27.02.2003
16.03.2004
06.06.2003
07.05.2004
18.2.2003

16.01.2002
10.06.2004
6.2.2001

24.10.2003

21.05.1999
24.07.2003
22.04.2004
17.9.2004

12.3.2003

27.2.2003

13.1.1998

05.12.2000
30.05.2003
18.05.2004
17.4.2003

24.4.2003

28.10.2003

14.11.2000
24.07.2003
16.03.2004

11.11.1999
24.07.2003
17.09.2004
29.06.1995
12.07.2004
21.06.2000
17.05.2002
24.07.2003
16.03.2004

11.11.1999
24.07.2003
17.09.2004
04.04.2001
24.07.2003
22.11.2000

14.1.2013

31.10.2011

23.12.2012

6.6.2011

1.4.2006

21.5.2005

22.10.2011

31.3.2008

14.6.2007

21.5.2009

20.12.2005

25.11.2005

13.1.2008

25.2.2013

10.4.2006

31.1.2008

4.6.2008

14.11.2010

21.6.2010

29.6.2005

11.11.2009

22.11.2010

23.10.2010

11.11.2009

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti

38 / 15. 4. 2005

380890900 metaldehid (5,00%)

380820800 boskalid (50,00%)

59 CANTUS

380830270 bentazon (32,00%)
380830230 dikamba (9,00%)

380810900 tiakloprid (48,00%)

380830270 mezotrion (48,00%)

380830270 metazaklor (50,00%)

380820500 propikonazol (25,00%)

380810100 beta-ciflutrin (2,50%)

380820100 baker v obliki bakrovega
sulfata (20,00%)

380820100 baker v obliki bakrovega
sulfata (20,00%)

380830270 glifosat (48,00%)

380820800 lecitin (2,00%)
380810900 repi�no olje (55,00%)

0

0

Skupina
nevarnosti

Št.

380890900 poliizobutilen (100,00%)

3

47 BIOTON

380810100 piretrin (0,0750%)

380810900 repi�no olje (55,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

46 BIOTOLL DERATIZACIJSKO LEPILO

3

Mesto
prodaje*

3

Ime sredstva

3554 /

45 BIOTIP Ubij me nežno

Zap.
št.
44 BIOOL

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

70 CITOWETT

71 CLARINET

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

73 CONFIDOR SL 200

74 CORBEL

75 COSAN

76 COUGAR

77 CRYSTAL

78 CUPRABLAU-Z

79 CUPRABLAU-Z ULTRA

80 CURZATE M

81 CURZATE R

82 CYCOCEL 460

83 DECIS 2,5 EC

84 DECIS 6,25 EG

85 DELAN SC-750

86 DELFIN WG

87 DEMITAN

88 DEVRINOL 45 FL

72 COLLIS

1

1

Mesto
prodaje*

69 CHROMOREL P-2

Zap.
Ime sredstva
št.
68 CHROMOREL D

4

N, Xn

0

3

T

PINUS d. d.

PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o., PINUS
d. d.
KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

VANIR

VANIR

CINKARNA Celje d.d.

CINKARNA Celje d.d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

Zastopnik, distributer

SFS 7116

327-02-261/00
327-02-173/03
327-02-212/03
SFS 8008

327-02-206/02
327-02-206/02/4
327-02-351/02/13

SFS 6054
327-02-116/02
327-02-193/04/1
SFS 6053
327-02-116/02
327-02-195/04/1
SFS 8006

Številka
odlo�be

SFS 9049

SFS 8082
327-02-70/03/6
327-02-231/03
327-02-220/04/1
327-02-116/99
327-02-231/03
327-02-127/04/2
327-02-36/00
327-02-217/03
327-02-36/00/2
327-02-352/01
327-02-352/01/3
327-02-374/04/3
327-02-351/01
327-02-351/01/2
327-02-374/04/3
327-02-255/00

327-02-278/00
327-02-278/00/3

reg.

327-02-80/00

spr.+pod. 327-02-27/02

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

SFS 8051
327-02-71/03/5
327-02-212/03
327-02-374/04/3
reg.
327-02-215/99
spr.
327-02-223/03
spr.+pod. 327-02-357/02/5

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.

pod.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

Vrsta
odlo�be

15.3.2000

20.2.2003

24.3.1999

28.05.1998
26.03.2003
24.07.2003
07.05.2004
19.06.2000
24.07.2003
01.03.2004
22.02.2000
24.07.2003
07.05.2004
23.05.2002
10.06.2004
26.11.2004
05.06.2002
10.06.2004
26.11.2004
13.11.2000

03.07.2001
16.03.2004

19.03.1998
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
15.02.2002
24.07.2003
1.10.2004

1.12.1997

01.12.2000
16.06.2003
24.07.2003
13.1.1998

26.02.2003
11.01.2005
1.12.2004

15.03.1996
15.03.2002
22.04.2004
15.03.1996
15.03.2002
22.04.2004
13.1.1998

6.8.2006

17.12.2012

24.3.2009

4.11.2007

21.5.2012

15.5.2012

22.2.2010

19.6.2008

28.5.2008

5.6.2011

16.3.2006

31.1.2010

19.3.2008

29.4.2006

13.1.2008

1.12.2005

14.6.2007

23.12.2012

13.1.2008

15.3.2006

15.3.2006

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti

Stran

Stran 4

UPL

MARGARITA

AGRISENSE-BCS

BASF

BAYER CS

BAYER CS

BASF

DU PONT

DU PONT

CINKARNA Celje d.d.

CINKARNA Celje d.d.

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

PINUS d. d.

BASF

BAYER CS

BASF

BASF

BASF

CHROMOS AGRO

CHROMOS AGRO

Proizvajalec

38 / 15. 4. 2005 /

380830150 napropamid (45,00%)

380810900 Bacillus Thuringhiensis var.
Kurstaki (6,40%)
380810900 fenazakvin (20,00%)

380820800 ditianon (75,00%)

380810100 deltametrin (6,25%)

Xn

0

Xn

Xi

Xn

N, Xn

Xi

Xn

4

4

Xi

N, Xn

N, Xn

4

3

2

Skupina
nevarnosti

Št.

380810100 deltametrin (2,50%)

380820100 baker (bak.oksiklorid)
(40,00%)
380820800 cimoksanil (4,00%)
380830900 holinklorid (32,00%)
380830900 klormekvat klorid (46,00%)

380820100 baker v obliki bakrovega
hidroksida (35,00%)
380820150 cink (2,00%)
380820100 baker v obliki bakrovega
hidroksida (35,00%)
380820150 cink (2,00%)
380820800 cimoksanil (4,00%)
380820300 mankozeb (40,00%)

380820800 kvinoksifen (25,00%)

380830150 diflufenikan (10,00%)
380830230 izoproturon (50,00%)

380820150 žveplo (80,00%)

380820600 fenpropimorf (75,00%)

380810900 imidakloprid (20,00%)

380890900 alkilaril poliglikoleter
(100,00%)
380820500 flukvinkonazol (5,00%)
380820800 pirimetanil (15,00%)
380820800 krezoksim - metil (10,00%)
380820800 boskalid (20,00%)

380810100 cipermetrin (0,200%)
380810400 klorpirifos (1,80%)

380810100 cipermetrin (5,00%)
380810400 klorpirifos (50,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

Uradni list Republike Slovenije

3555

1

1

1

1

1

1

105 EQUIP

106 EUPAREN MULTI WG 50

107 EXTRAVON

108 FALCON EC 460

109 FASTAC 10 % SC

1

99 DUETT

1

1

98 DUAL GOLD 960 EC

104 EQUATION PRO

1

97 DOMINATOR ULTRA 360 SL

103 ENOVIT-M

1

96 DIVIDEND 030 FS

1

1

95 DITHANE S-60

102 EMINENT 125 EW

1

94 DITHANE M-45

1

1

93 DITHANE DG Neotec

101 ECLAIR 49 WG

1

92 DICURAN FORTE 80-WP

380810100 alfa-cipermetrin (10,00%)

380890900 etoksilirani oktilfenol
(100,00%)
380820800 spiroksamin (25,00%)
380820500 tebukonazol (16,70%)
380820500 triadimenol (4,30%)

380820800 tolilfluanid (50,00%)

3

Xn

4

Xi

Xi

N, Xn

4

0

N, Xi

Xn

Xn

Xi

0

N

Xi

Xi

Xi

0

3

Stran 5

BASF

BAYER CS

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

DU PONT

SIPCAM

ISAGRO

BAYER CS

NUFARM

BASF

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

NUFARM

MAKHTESHIM-AGAN

PINUS d. d.

Proizvajalec

BASF SLOVENIJA d. o. o.,
CINKARNA Celje d.d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

VANIR

AROPI d.o.o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

CINKARNA Celje d.d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

PINUS d. d.

Zastopnik, distributer

327-02-119/01
327-02-219/03
327-02-119/01/4
SFS 9113
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-223/03

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

spr.
spr.

327-02-26/00
327-02-223/03
SFS 7095

327-02-200/01
327-02-219/03
327-02-266/00
327-02-217/03
327-02-266/00/3
327-02-350/02/5
327-02-350/02/7
327-02-325/00

327-02-261/03/6

327-02-302/01
327-02-374/04/3
327-02-210/02
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-376/04/3
SFS 7080
327-02-265/01
SFS 9115
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-236/04/1
327-02-257/00
327-02-257/00/3

spr.+pod. 327-02-32/00
spr.
327-02-32/00/8

reg.

reg.
spr.

pod.

pod.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.

327-02-162/01
327-02-162/01/1
327-02-223/03
reg.
327-02-169/01
spr.
327-02-169/01/1
spr.
327-02-223/03
spr.
327-02-169/01/3
spr.+pod. 327-02-121/02

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

SFS 8017
327-02-196/04/1
327-02-176/01
327-02-223/03
327-02-176/01/3
SFS 8056

Številka
odlo�be

reg.
spr.

Vrsta
odlo�be

23.04.2003
02.11.2004
27.03.2003
26.11.2004
11.06.2002
16.06.2003
24.07.2003
14.01.2005
15.10.1997
09.08.2001
28.07.1999
16.06.2003
24.07.2003
10.06.2004
13.11.2000
07.05.2004

09.10.2000
24.07.2003
27.10.1997

17.05.2001
24.07.2003
15.01.2001
24.07.2003
23.04.2004
24.11.2003
09.11.2004
26.2.2003

17.3.2004

20.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
20.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
18.05.2004
26.3.2003

17.05.2001
24.07.2003
07.05.2004
23.07.1999
24.07.2001
03.10.2001
24.07.2003

16.01.1998
22.07.2004
25.04.2001
24.07.2003
10.06.2004
31.3.1998

23.6.2005

28.7.2009

3.6.2006

15.5.2007

5.6.2005

14.1.2013

27.10.2007

9.10.2010

10.12.2005

31.7.2013

15.1.2011

8.10.2006

30.6.2012

20.1.2013

18.7.2011

18.7.2011

10.2.2008

25.1.2006

31.3.2008

25.1.2011

16.1.2008

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti
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380820800 cimoksanil (30,00%)
380820800 famoksadon (22,50%)
380830230 foramsulfuron (2,25%)

380820400 tiofanat-metil (70,00%)

380820800 cimoksanil (24,00%)
380820800 trifloksistrobin (25,00%)
380820500 tetrakonazol (12,50%)

380830110 mekoprop - P (60,00%)

380820500 epoksikonazol (12,50%)
380820400 karbendazim (12,50%)

380830270 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,60%)
380830150 S-metolaklor (96,00%)

380820500 difenokonazol (3,00%)

380820300 mankozeb (60,00%)

380820300 mankozeb (80,00%)

380820300 mankozeb (75,00%)

380830110 2,4-D (13,00%)
380830110 mekoprop (43,00%)
380830230 klortoluron (79,25%)
380830230 triasulfuron (0,750%)

Xn

3

Skupina
nevarnosti

Št.

1

1

91 DICOFLUID MP COMBI

380810400 diazinon (50,00%)

380810400 diazinon (20,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

3556 /

100 DUPLOSAN KV

1

1

Mesto
prodaje*

90 DIAZOL 50 EW

Zap.
Ime sredstva
št.
89 DIAZINON 20

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

114 FOLPAN 80 WDG

115 FOLPAN WP-50

116 FORUM STAR

117 FRUTAPON

118 FURORE SUPER 75 EW

119 FUSILADE FORTE

120 GAUCHO FS 350

121 GAUCHO WS 70

122 GEOCID G-5

123 GLYF

124 GOAL

125 GOLTIX

126 GOLTIX WG 90

127 GRANSTAR 75 WG

128 GRODYL

129 GRODYL PLUS

130 HARMONY 75 WG

380830230 izoproturon (50,00%)
380830150 beflubutamid (8,50%)
380830110 2,4-D (46,00%)

380830230 amidosulfuron (1,50%)
380830230 izoproturon (60,00%)
380830230 tifensulfuron-metil (75,00%)

380830230 amidosulfuron (75,00%)

380830230 tribenuron-metil (75,00%)

380830130 metamitron (90,00%)

380830130 metamitron (70,00%)

380830270 oksifluorfen (24,00%)

380830270 glifosat (35,00%)

380810300 karbofuran (5,00%)

380810900 imidakloprid (70,00%)

380810900 imidakloprid (35,00%)

380830110 fluazifop-p-butil (15,00%)

380830270 fenoksaprop-p-etil (6,90%)

380820600 dimetomorf (11,30%)
380820800 folpet (60,00%)
380810900 mineralno olje (98,00%)

380820800 folpet (50,00%)

380820800 folpet (80,00%)

380820500 tebukonazol (25,00%)

380830270 cikloksidim (10,00%)

3

3

N, Xn

4

3

0

3

Xn

4

Xn

3

T

Xn

Xn

Xn

Xn

4

Xn

3

Xn

4

PINUS d. d.

AGRORUŠE d. o. o.

VANIR

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

VANIR

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

AGROCHEM d.o.o.

DEMETRA d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

AGRORUŠE d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

Zastopnik, distributer

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

Vrsta
odlo�be

SFS 7096

327-02-295/00
327-02-71/03/3
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-233/01
327-02-219/03
327-02-31/00
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-213/99
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-13/01
327-02-222/03
SFS 6013
327-02-213/03
327-02-6/01
327-02-223/03
SFS 6141
327-02-160/03/2
SFS 9093
327-02-159/03/2
327-02-3/00
327-02-70/03/2
327-02-33/00
327-02-71/03/4
327-02-212/03
327-02-374/04/3
SFS 8029
327-02-212/03
327-02-5/00
327-02-70/03/5
327-02-287/03/9

SFS 9122
327-02-213/04/1
327-02-160/01
327-02-217/03
SFS 8055

SFS 7021
327-02-173/03
327-02-233/99
327-02-223/03

SFS 9053
327-02-214/03
327-02-226/01
327-02-212/03
327-02-266/04/2
SFS 7044

Številka
odlo�be

27.10.1997

06.12.2000
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
13.11.2001
24.07.2003
05.04.2000
16.06.2003
24.07.2003
28.03.2000
16.06.2003
24.07.2003
13.02.2002
24.07.2003
13.02.1996
24.07.2003
23.01.2002
24.07.2003
06.06.1996
30.05.2003
02.06.1999
30.05.2003
23.02.2000
26.03.2003
05.04.2000
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
06.02.1998
24.07.2003
23.02.2000
26.03.2003
21.1.2005

10.09.1999
21.07.2004
17.04.2002
24.07.2003
31.3.1998

10.02.1997
16.06.2003
19.04.2000
24.07.2003

30.03.1999
24.07.2003
03.07.2001
24.07.2003
16.06.2004
21.3.1997

27.10.2007

21.1.2008

5.4.2005

6.2.2008

15.6.2009

5.4.2005

2.6.2009

6.6.2006

14.1.2012

13.2.2006

15.1.2007

28.3.2010

5.4.2010

6.6.2006

6.12.2010

31.3.2008

2.4.2007

10.9.2005

19.4.2010

10.2.2007

21.3.2007

5.6.2006

30.3.2009

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti

Stran

Stran 6

PINUS d. d.

STÄHLER INTERNATIONAL

DU PONT

BAYER CS

BAYER CS

DU PONT

AGAN CHEMICAL MAN.

AGAN CHEMICAL MAN.

DOW AGROSCIENCES

CHEMIA

CHROMOS AGRO

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

BAYER CS

NUFARM

BASF

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BASF

BASF

NEUDORFF

Proizvajalec
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132 HERBOCID

1

1

113 FOLICUR EW 250

Xn

0

Skupina
nevarnosti

Št.

131 HERBAFLEX

1

112 FOCUS ULTRA

380890900 železov (III) fosfat (1,000%)

2

380820500 flukvinkonazol (10,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

Mesto
prodaje*

1

Ime sredstva

111 FLAMENCO

Zap.
št.
110 FERAMOL

Uradni list Republike Slovenije

3557

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

134 IMPACT

135 INDAR 5 EW

136 KALINOMIX

137 KARATE 2,5 WG

138 KARATE ZEON 5 CS

139 KARATHANE (R) EC

140 KARATHANE (R) WP

141 KEMAKOL

142 KENYATOX VERDE

143 KERB 50-W

144 KIDAN

145 K-OBIOL EC 25

146 KOCIDE DF

147 KOFUMIN 50-EC

148 KOFUMIN-7

149 KOR DG

150 KUMULUS DF

151 KUPRO 190 SC

152 KUPROPIN

Mesto
prodaje*

1

Ime sredstva

Zap.
št.
133 HUSSAR

380820100 baker (bak. oksiklorid)
(50,00%)

380820100 baker (bak. sulfat) (19,00%)

380820150 žveplo (80,00%)

380820300 mankozeb (75,00%)

4

4

0

Xi

3

1

N, Xn

3

N, Xn

4

Xn

Xi

3

3

N, Xn

Xn

N, Xn

N, Xn

Stran 7

PINUS d. d.

AGRORUŠE d. o. o.

BASF

DOW AGROSCIENCES

VETERINA

VETERINA

DU PONT

BAYER CS

BASF

DOW AGROSCIENCES

COPYR

AGRORUŠE d. o. o.

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA

VETERINA

DOW AGROSCIENCES

PINUS d. d.

AGRORUŠE d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

VETERINA d.o.o., Podružnica
Veterine Ljubljana

VETERINA d.o.o., Podružnica
Veterine Ljubljana

VANIR

BAYER CS d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

VETERINA d.o.o., Podružnica
Veterine Ljubljana

KARSIA Dutovlje d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

Zastopnik, distributer

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

pod.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

pod.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

pod.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

Vrsta
odlo�be

327-02-181/00
327-02-232/03
SFS 5042
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-245/01
327-02-267/04/2
SFS 8081
327-02-278/04/2
327-02-207/04/1
327-02-370/02
327-02-74/04/2
327-02-370/02/6
SFS 6005
327-02-80/02
327-02-74/04/2
327-02-199/04/1
327-02-30/00
327-02-80/02
327-02-74/04/2
327-02-30/00/2
SFS 9043
327-02-251/01
327-02-251/01/1
SFS 7048
327-02-217/03
SFS 6025
327-02-153/04/1
SFS 5110
327-02-154/04/1

327-02-292/01
327-02-74/04/2
327-02-292/01/6
327-02-203/99
327-02-203/99/4
327-02-315/02/7
327-02-315/02/12
327-02-187/04/2
327-02-315/02/8
SFS 8137
327-02-251/01
327-02-251/01/1
SFS 7025
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-189/03/11

327-02-81/01
327-02-212/03
327-02-374/04/3
SFS 8076
327-02-283/03/2
327-02-241/02

Številka
odlo�be

13.11.2000
24.07.2003
16.05.1995
24.07.2001
03.10.2001
18.02.2003
16.06.2004
14.05.1998
30.06.2004
22.07.2004
10.06.2003
06.02.2004
10.11.2004
08.01.1996
27.02.2002
06.02.2004
07.05.2004
23.02.2000
27.02.2002
06.02.2004
07.05.2004
19.03.1999
24.07.2001
03.10.2001
26.03.1997
24.07.2003
13.03.1996
16.03.2004
29.06.1995
16.03.2004

02.04.2003
06.02.2004
07.05.2004
11.01.2002
23.04.2004
29.10.2003
07.07.2004
01.10.2004
11.10.2004
28.09.1998
24.07.2001
03.10.2001
19.02.1997
24.07.2001
03.10.2001
11.5.2004

23.02.2001
24.07.2003
26.11.2004
06.05.1998
28.10.2003
27.2.2003

29.6.2005

13.3.2006

26.3.2007

19.3.2009

18.5.2005

8.1.2006

31.3.2013

31.8.2005

26.11.2012

16.5.2005

13.11.2010

10.5.2014

19.2.2007

7.3.2007

31.12.2011

11.12.2006

3.1.2008

17.12.2012

6.5.2008

23.2.2006

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti
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380810400 diklorvos (7,00%)

380810400 diklorvos (50,00%)

380820100 baker v obliki bakrovega
hidroksida (40,00%)

380810100 deltametrin (2,50%)

380820800 iprodion (25,50%)

380830150 propizamid (50,00%)

380810100 piretrin (16,00%)

380890900 kremen�ev pesek (32,00%)

380820800 dinokap (19,20%)

380820800 dinokap (35,00%)

380810100 lambda-cihalothrin (5,00%)

380810100 lambda-cihalothrin (2,50%)

380820500 dinikonazol (1,50%)
380820400 karbendazim (15,00%)

CHEMINOVA

BAYER CS

Proizvajalec

Št.

380820500 fenbukonazol (5,00%)

3

Xi

Skupina
nevarnosti

3558 /

380820500 flutriafol (12,50%)

380830230 jodosulfuron-metil-natrij
(5,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

155 LENTAGRAN 45 WP

156 LINTUR 70 WG

157 LONTREL 100

158 MADEX

159 MATCH 050 EC

160 MAXIM 025 FS

161 MAXIM STAR 025 FS

162 MAXIM XL 035 FS

163 MELODY COMBI WP 43,5

164 MELODY DUO WP 66,8

165 MERLIN

166 MERPAN 50 WP

167 MERPAN 80 WDG

168 MESUROL FS-500

169 MESUROL GRANULAT

170 METASYSTOX-R

171 MICROTHIOL WP

172 MIKAL

173 MIKAL FLASH

174 MIMIC

175 MO�LJIVO ŽVEPLO

1

Mesto
prodaje*

154 LASER

Zap.
Ime sredstva
št.
153 LANNATE 25-WP

4

Xn

Xn

Xn

3

T

N, Xn

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o.

DEKRI d.o.o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

METROB d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

VANIR

Zastopnik, distributer

reg.

reg.
spr.

spr.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.
spr.

spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

Vrsta
odlo�be

327-02-304/01
327-02-374/04/3
327-02-277/01
327-02-223/03
SFS 8069

327-02-350/01

327-02-55/01
327-02-162/03/2
327-02-223/03
327-02-55/01/2
SFS 6016

SFS 6142
327-02-173/03
327-02-223/00/4

327-02-235/99
327-02-223/03
327-02-234/99
327-02-223/03

327-02-167/99
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-308/01
327-02-219/03
327-02-36/01
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-51/00
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-209/02
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-279/00
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-283/00/4

327-02-194/99
327-02-216/03
327-02-7/04/2
327-02-344/02/5

SFS 6084
327-02-370/04/2
327-02-155/02
327-02-7/04/2
327-02-258/01
327-02-219/03
327-02-258/01/2
327-02-180/02

Številka
odlo�be

31.03.2003
26.11.2004
12.03.2002
24.07.2003
15.4.1998

25.4.2002

04.04.2001
30.05.2003
24.07.2003
21.07.2004
15.2.1996

06.06.1996
16.06.2003
17.2.2004

11.01.2000
24.07.2003
11.01.2000
24.07.2003

13.06.2001
09.08.2001
24.07.2003
08.03.2002
24.07.2003
27.02.2001
09.10.2001
24.07.2003
24.02.2000
09.10.2001
24.07.2003
24.06.2002
16.06.2003
24.07.2003
19.01.2001
16.06.2003
24.07.2003
25.1.2005

28.02.2000
24.07.2003
19.01.2004
24.10.2003

06.05.1996
10.11.2004
27.05.2003
19.01.2004
10.04.2002
24.07.2003
07.05.2004
1.4.2003

15.4.2008

5.3.2007

16.5.2007

17.4.2007

15.2.2006

24.1.2011

7.2.2007

6.6.2006

11.1.2010

11.1.2010

25.1.2015

19.1.2011

24.6.2005

24.2.2010

27.2.2011

21.2.2012

12.6.2006

31.3.2008

27.7.2009

25.11.2007

25.2.2012

9.4.2006

9.9.2005

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti

Stran

Stran 8

SOLFOTECNICA

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

BAYER CS

ELF ATOCHEM

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER CS

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

Andermatt Biocontrol

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

DU PONT

Proizvajalec

38 / 15. 4. 2005 /

380820150 žveplo (80,00%)

380820800 folpet (25,00%)
380820150 fosetil-Al (50,00%)
380820800 folpet (25,00%)
380820150 fosetil-Al (50,00%)
380810900 tebufenozid (24,00%)

380820150 žveplo (80,00%)

380810400 oksidemeton-metil (25,00%)

2

Xn

Xn

N, Xn

0

Xn

0

0

0

Xn

0

Xi

N, Xi

Xi

N

2

Skupina
nevarnosti

Št.

380890900 metiokarb (4,00%)

380890900 metiokarb (50,00%)

380820800 kaptan (80,00%)

380820800 kaptan (50,00%)

380830270 izoksaflutol (75,00%)

380820800 iprovalikarb (5,50%)
380820300 propineb (61,30%)

380820800 folpet (37,50%)
380820800 iprovalikarb (6,00%)

380820800 fludioksonil (2,50%)
380820800 metalaksil-M (1,000%)

380820500 ciprokonazol (0,630%)
380820800 fludioksonil (1,88%)

380820800 fludioksonil (2,50%)

380810900 granulozni virus Cydia
pomonella (1,000%)
380810900 lufenuron (5,00%)

380830230 dikamba (65,90%)
380830230 triasulfuron (4,10%)
380830270 klopiralid (10,00%)

380810900 spinosad (spinosin A
D299+spinosin D) (22,00%)
380830270 piridat (50,00%)

380810300 metomil (25,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

Uradni list Republike Slovenije

3559

1

1

1

3

3

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

178 MOSPILAN 20 SP

179 MOTIVELL

180 NATUR - F

181 NATUR - F - R

182 NEEMAZAL - T/S

183 NEO - STOP

184 NEUDOSAN AF

185 NOMOLT

186 NORDOX 75 WG

187 NU LURE

188 NU-FILM-17

189 OCTAVE

190 OGRIOL

191 OLEODIAZINON

192 OMITE 30-WP

193 ORBIT

194 ORTUS 5 SC

195 PENNCOZEB 75 DG

196 PENNCOZEB 80 WP

197 PEPELIN

198 PERFEKTHION

199 PINOVIT-K

1

Mesto
prodaje*

380890900 polioksietilen-alkilamin
(87,00%)

380810400 dimetoat (40,00%)

380820150 žveplo (80,00%)

380820300 mankozeb (80,00%)

380820300 mankozeb (75,00%)

380810900 fenpiroksimat (5,00%)

3

3

4

Xi

Xi

N, Xn

Xn

4

Xn

0

3

Xi

0

N, Xi

N

0

0

0

0

0

Xn

Stran 9

PINUS d. d.

BASF

BASF

ELF ATOCHEM

CEREXAGRI ITALIA

NIHON NOHYAKU

BASF

CROMPTON EUROPE

PINUS d. d.

PINUS d. d.

BASF

LANCES LINK

LANCES LINK

Nordox Industrier AS

BASF

NEUDORFF

CHIMAC-AGRIPHAR

TRIFOLIO-M

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BASF

NIPPON

SCARMAGNAN

SYNGENTA

Proizvajalec

PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.,
CINKARNA Celje d.d.
BASF SLOVENIJA d. o. o.

DEKRI d.o.o.

DEKRI d.o.o.

AGRORUŠE d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

PINUS d. d.

PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SEMENARNA LJUBLJANA d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

METROB d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

CLAREX GOLOB&Co.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

Zastopnik, distributer

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.

327-02-192/00
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-18/00
327-02-224/03
327-02-18/00/2

Številka
odlo�be

327-02-374/01
327-02-221/03
327-02-90/01
327-02-221/03
SFS 6024
327-02-217/03
SFS 7064
327-02-217/03
327-02-209/04/1
SFS 7050

SFS 9069
327-02-223/03
SFS 8036
327-02-265/04/2
327-02-250/00
327-02-228/03
327-02-97/01
327-02-228/03
327-02-97/01/2
SFS 5114
327-02-116/02
327-02-79/03/3
327-02-34/00
327-02-217/03
327-02-4/03

327-02-24/03/8

327-02-276/01/3

327-02-293/02
327-02-293/02/5
327-02-211/01
327-02-232/03
327-02-45/01
327-02-214/03
327-02-325/02

327-02-278/02/R

327-02-234/00
327-02-217/03
327-02-278/02

spr.+pod. 327-02-42/02
spr.
327-02-215/03

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

Vrsta
odlo�be

16.01.2002
24.07.2003
26.02.2001
24.07.2003
11.03.1996
24.07.2003
05.05.1997
24.07.2003
10.06.2004
26.3.1997

20.04.1999
24.07.2003
16.02.1998
16.06.2004
15.01.2001
24.07.2003
23.01.2002
24.07.2003
07.05.2004
12.07.1995
15.03.2002
29.04.2003
23.02.2000
24.07.2003
31.3.2003

27.2.2004

27.10.2003

15.04.2003
16.07.2004
01.06.2001
24.07.2003
13.03.2001
24.07.2003
26.5.2003

27.2.2003

28.04.2003
24.07.2003
29.01.2001
24.07.2003
13.3.2003

27.02.2001
09.08.2001
24.07.2003
14.11.2000
24.07.2003
16.03.2004

26.3.2007

5.5.2005

11.3.2006

26.2.2006

12.10.2006

30.1.2008

23.2.2010

12.7.2005

4.12.2011

15.1.2011

16.2.2008

20.4.2009

27.2.2014

25.11.2012

31.3.2008

19.3.2009

28.5.2009

25.11.2012

25.11.2012

25.11.2012

29.1.2006

7.1.2007

14.11.2010

27.2.2011

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti

38 / 15. 4. 2005

380830270 cinidon-etil (20,00%)

380810900 propargit (30,00%)

380810400 diazinon (9,00%)
380810900 parafinsko olje (74,00%)

380810900 olje oljne ogrš�ice (92,00%)

380820100 baker iz bakrovega oksida
(75,00%)
380890900 hidrolizirana koruzna moka
(48,00%)
380890900 di-1-p-menten (smola
iglavcev) (96,00%)
380820500 prokloraz (50,00%)

380810900 kalijeve soli maš�obnih ksl.
(1,000%)
380810900 teflubenzuron (15,00%)

380830170 klorprofam (1,000%)

380820800 ekstrakt njivske preslice
(10,00%)
380820800 ekstrakt njivske preslice
(0,1000%)
380810900 azadirahtin A (1,000%)

380830230 nikosulfuron (4,00%)

Xn

Xn

Xi

Skupina
nevarnosti

Št.

380810900 acetamiprid (20,00%)

380820100 baker v obliki bakrovega
sulfata (25,00%)

380830900 trineksapak-etil (25,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

3560 /

177 MODRA GALICA-SCARMAGNAN

Zap.
Ime sredstva
št.
176 MODDUS 250 EC

Stran

Uradni list Republike Slovenije

3

1

1

1

1

1

1

2

3

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

203 PLATEEN WG 41,5

204 PLINSKA PATRONA KEMOCID

205 POLYRAM DF

206 PRESTIGE FS 290

207 PREVICUR 607 SL

208 PRIMA

209 PRIMA - R

210 PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

211 PROMANAL AF NEU

212 PROPLANT

213 PYRAMIN TURBO

214 QUADRIS

215 RACER 25 - EC

216 RADOTION E-50

217 RADOVIT-N

218 RAK 3

219 RAMIN 50

220 RATIMOR mehka vaba

221 RATIMOR žitna vaba

222 RAXIL FS 060

223 RAXIL VITAL

1

Mesto
prodaje*

202 PIRIMOR WG 50

Ime sredstva

201 PIPS BIO HERBAL

Zap.
št.
200 PINOVIT-N

380820500 tebukonazol (1,50%)
380820300 tiram (50,00%)

380820500 tebukonazol (6,00%)

380890100 bromadiolon (0,0050%)

380890100 bromadiolon (0,0050%)

Xn

0

Xn

Xn

Xn

N, Xi

4

4

N, Xn

N, Xi

4

0

0

Xi

0

0

Xn

Xn

4

O

Xn

N, T

0

4

Skupina
nevarnosti

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KRKA d.d.

PINUS d. d.

Zastopnik, distributer

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

AGROCHEM d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SEMENARNA LJUBLJANA d. d.

SEMENARNA LJUBLJANA d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.

reg.

pod.

327-02-263/00
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-324/02
327-02-234/02
SFS 8007
327-02-223/04/1
327-02-142/99
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-248/00
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-242/00
327-02-232/03
327-02-223/01
327-02-232/03
327-02-247/00
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-203/01
327-02-214/03
SFS 9044
327-02-430/02/3
SFS 6006

327-02-202/99

SFS 7007

SFS 7049

Številka
odlo�be

SFS 8117
327-02-173/03
327-02-212/03
SFS 9086
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-232/04/11

SFS 9103

327-02-19/00
327-02-213/03
327-02-213/03/2
SFS 9102

327-02-105/02

SFS 5123

SFS 5035

327-02-295/02

spr.+pod. 327-02-245/00
spr.
327-02-245/00/3

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

pod.

reg.

reg.

Vrsta
odlo�be

16.07.1998
16.06.2003
24.07.2003
27.05.1999
16.06.2003
24.07.2003
26.11.2004
17.01.2005

23.6.1999

14.11.2000
24.07.2003
16.03.2004
23.6.1999

19.6.2003

31.8.1995

26.4.1995

21.01.2003
22.07.2004
23.1.2003

13.12.2000
16.06.2003
24.07.2003
02.04.2003
24.07.2003
13.01.1998
07.05.2004
11.01.2000
16.06.2003
24.07.2003
27.02.2001
24.07.2003
26.11.2004
10.05.2001
24.07.2003
13.07.2001
24.07.2003
17.05.2001
09.08.2001
24.07.2003
20.09.2002
24.07.2003
19.03.1999
27.10.2003
22.1.1996

22.1.2003

15.1.1997

26.3.1997

27.5.2007

16.7.2008

23.6.2009

23.6.2009

14.11.2010

8.5.2013

31.8.2005

26.4.2005

23.1.2006

1.7.2008

22.1.2006

19.3.2009

10.12.2011

11.12.2005

10.5.2011

10.5.2011

27.2.2011

11.1.2010

13.1.2008

10.9.2012

13.12.2010

22.1.2013

15.1.2007

26.3.2007

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti
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Stran

Stran 10

BAYER CS

BAYER CS

ACTIVA, UNICHEM d. o. o.

ACTIVA, UNICHEM d. o. o.

CHEMIA

BASF

HERBOS

HERBOS

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA

BASF

CHIMAC-AGRIPHAR

NEUDORFF

SYNGENTA

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BAYER CS

BAYER CS

Zavod za zdravstveno varstvo Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor
Maribor
BASF
BASF SLOVENIJA d. o. o.

BAYER CS

SYNGENTA

KRKA d.d.

PINUS d. d.

Proizvajalec

Št.

380820100 baker (bak. oksiklorid)
(50,00%)

380810900 codlemone (100,00%)

380890900 alkilaril poliglikoleter (8,00%)

380810400 malation (50,00%)

380830270 flurokloridon (25,00%)

380820800 azoksistrobin (25,00%)

380830270 kloridazon (52,00%)

380820800 propamokarb (60,70%)

380810900 parafinsko olje (1,20%)

380830150 S-metolaklor (31,25%)
380830130 terbutilazin (18,75%)

380810900 olje oljne ogrš�ice (0,940%)

380810900 olje oljne ogrš�ice (75,00%)

380820800 propamokarb (60,70%)

380810900 imidakloprid (14,00%)
380810900 pencikuron (15,00%)

380820150 žveplo (24,00%)
380890900 natrijev nitrat (48,00%)
380820300 metiram (70,00%)

380830150 flufenacet (24,00%)
380830130 metribuzin (17,50%)

380810300 pirimikarb (50,00%)

380890900 etoksilirani alkil-fenol
(90,00%)
380810100 piretrin (0,0250%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

Uradni list Republike Slovenije

3561

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

1

226 RIAS 300 EC

227 RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

228 RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

229 RODEO

230 RONILAN DF

231 ROUNDUP ULTRA

232 RUNNER 240 SC

233 SCORE 250 EC

234 SEKATOR

235 SENCOR

236 SHIRLAN 500 SC

237 SPHERE 267,5 EC

238 SPRUZIT KONCENTRAT

239 SPRUZIT PRAH

240 SPRUZIT SPRAY za okrasne rastline

241 SPRUZIT SPRAY za sobne rastline

242 STARANE 250

243 STROBY WG

244 SUMI 8

245 SUMIALFA 5 FL

246 SUMILEX 50-FL

1

Mesto
prodaje*

225 REGLONE 200 SL

Zap.
Ime sredstva
št.
224 REGLONE 14

380820800 procimidon (50,00%)

380810100 esfenvalerat (5,00%)

380820500 dinikonazol (12,50%)

380820800 krezoksim - metil (50,00%)

N, Xn

2

3

N, Xn

Xn

0

0

0

0

N, Xn

N, Xn

4

Xi

3

0

0

4

4

N, Xn

Stran 11

SUMITOMO

SUMITOMO

SUMITOMO

BASF

DOW AGROSCIENCES

NEUDORFF

NEUDORFF

NEUDORFF

NEUDORFF

BAYER CS

ISK BIOSCIENCE

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

MONSANTO

BASF

MONSANTO

SYNGENTA

SYNGENTA

AGRORUŠE d. o. o., DEMETRA
d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

DEMETRA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

ZADRUŽNA KMETIJSKA
DRUŽBA d. o. o.
BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

Zastopnik, distributer

pod.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

pod.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.

reg.

pod.

reg.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.

spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.

327-02-271/00
327-02-216/03
327-02-7/04/2
327-02-271/00/2
327-02-44/01
327-02-44/01/5
SFS 6008
327-02-116/02
SFS 5030
327-02-116/02
327-02-211/04/1
327-02-16/01
327-02-16/01/9
327-02-16/01/11

327-02-228/00

327-02-225/00

327-02-305/02/7

327-02-249/02
327-02-233/04/7
SFS 9152

SFS 9147
327-02-297/01
327-02-288/00
327-02-212/03
327-02-374/04/3
SFS 7014
327-02-173/03
327-02-178/02

SFS 7043
327-02-217/03
327-02-238/04/1
SFS 9081
327-02-230/03
327-02-206/04/4
327-02-194/03/7
reg.
spr.
spr.

SFS 5126

reg.
spr.
spr.

327-02-209/99
327-02-297/01
327-02-219/03
SFS 9131
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-307/02/2
327-02-246/00

SFS 9080
327-02-297/01
327-02-269/02/3

Številka
odlo�be

reg.

pod.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

Vrsta
odlo�be

22.11.2000
24.07.2003
19.01.2004
18.05.2004
25.03.2003
07.05.2004
07.02.1996
15.03.2002
14.04.1995
15.03.2002
10.06.2004
26.03.2003
10.10.2003
07.05.2004

13.11.2000

13.11.2000

8.3.2004

08.05.2003
17.01.2005
27.12.1999

01.12.1999
09.10.2001
31.03.2003
24.07.2003
26.11.2004
07.02.1997
16.06.2003
21.1.2003

20.03.1997
24.07.2003
18.05.2004
24.05.1999
24.07.2003
10.06.2004
24.5.2004

9.10.1995

21.03.2001
09.10.2001
24.07.2003
13.10.1999
09.08.2001
24.07.2003
06.04.2004
15.4.2003

21.05.1999
09.10.2001
9.12.2003

31.1.2008

14.4.2005

12.5.2005

31.1.2009

22.11.2005

13.11.2005

13.11.2005

8.3.2014

27.12.2009

17.3.2006

22.1.2008

7.2.2007

23.2.2006

16.10.2007

24.5.2007

24.5.2009

20.3.2007

9.10.2005

17.3.2013

30.8.2006

29.11.2009

31.12.2011

17.6.2006

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti
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380830270 fluroksipir (25,00%)

380810100 piretrin (0,0100%)

380810100 piretrin (0,0100%)

380810100 piretrin (0,300%)

380820500 ciprokonazol (8,00%)
380820800 trifloksistrobin (18,75%)
380810100 piretrin (4,00%)

380820800 fluazinam (50,00%)

380830230 amidosulfuron (5,00%)
380830230 jodosulfuron-metil-natrij
(1,25%)
380830130 metribuzin (70,00%)

380820500 difenokonazol (25,00%)

380810900 metoksifenozid (24,00%)

380830270 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,00%)

380820800 vinklozolin (50,00%)

380820100 baker (bakrov oksiklorid)
(40,00%)
380820800 metalaksil-M (2,50%)
380830270 glifosat (48,00%)

N, Xi

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

380820300 mankozeb (64,00%)
380820800 metalaksil-M (4,00%)

Xn

N, T

3

Skupina
nevarnosti

3562 /

380820500 difenokonazol (15,00%)
380820500 propikonazol (15,00%)

380830270 dikvat (20,00%)

380830270 dikvat (14,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

250 SYLLIT 400 SC

251 SYSTHANE 12-E

252 SYSTHANE 6-FLO

253 TARGA - SUPER

254 TAROT 25 WG

255 TATTOO

256 TELDOR SC 500

257 TERMINATOR Insekticid za rastline

258 TERMINATOR Vaba za polže

259 THIODAN E-35

260 THIRAM 80 WG

261 TILT 250 EC

262 TOLUREX 50 SC

263 TOLUREX 80 WP

264 TOMIGAN 250 EC

265 TOPAS 100 EC

266 TOUCHDOWN SYSTEM 4

267 TREFLAN EC

Xn

N, Xn

Xi

Xi

Xn

Xi

Xn

N, Xn

Xn

3

3

0

N

Xi

3

4

4

N, Xn

N, T

,N

0

0

Skupina
nevarnosti

VANIR

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BIOTEH d. o. o.

BIOTEH d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o.

VANIR

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

Zastopnik, distributer

reg.

pod.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.

reg.
spr.

pod.

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.
spr.

spr.
spr.
spr.

reg.

pod.

reg.
spr.

reg.
spr.

Vrsta
odlo�be

327-02-349/02/9

327-02-58/03/6

SFS 9089
327-02-223/03
SFS 9090
327-02-223/03
327-02-249/00
327-02-223/03
327-02-249/00/3
327-02-169/99
327-02-297/01
327-02-312/03/3
327-02-298/02

SFS 8044
327-02-71/03/4
327-02-210/04/1
327-02-374/04/3
327-02-291/00
327-02-223/03
327-02-291/00/5
327-02-335/02

327-02-2/00
327-02-70/03/4
327-02-282/00
327-02-71/03/3
327-02-212/03
327-02-282/00/2
327-02-374/04/3
327-02-250/03/9
327-02-275/04/3
327-02-220/00
327-02-118/03
327-02-53/01

327-02-96/01
327-02-223/03
327-02-96/01/6
SFS 5150
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-225/04/1
SFS 7026

327-02-320/02/5

327-02-253/01
327-02-232/03
327-02-152/02
327-02-232/03
327-02-192/02

Številka
odlo�be

11.2.2005

12.2.2004

27.05.1999
24.07.2003
27.05.1999
24.07.2003
28.01.2002
24.07.2003
18.05.2004
07.09.2000
09.10.2001
11.10.2004
12.6.2003

04.03.1998
01.04.2003
18.05.2004
26.11.2004
15.01.2001
24.07.2003
18.12.2003
30.5.2003

23.02.2000
26.03.2003
27.02.2001
01.04.2003
24.05.2003
10.05.2004
26.11.2004
10.06.2004
13.10.2004
04.04.2001
24.07.2003
6.2.2001

28.05.2003
24.07.2003
07.05.2004
13.12.1995
24.07.2001
03.10.2003
07.05.2004
21.2.1997

17.7.2003

03.04.2003
24.07.2003
03.04.2003
24.07.2003
25.3.2003

11.2.2015

12.2.2009

30.6.2012

16.10.2007

13.12.2006

27.5.2009

27.5.2009

20.3.2013

15.1.2006

4.3.2008

21.5.2005

23.10.2010

10.6.2014

27.2.2011

16.5.2007

21.2.2007

13.12.2005

16.7.2011

31.3.2008

19.12.2012

28.11.2011

28.11.2011

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti

Stran

Stran 12

DU PONT

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA

AGAN CHEMICAL MAN.

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA

TAMINCO Italia Srl.

BAYER CS

KOLLANT

COPYR

BAYER CS

BAYER CS

DU PONT

NISSAN

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

CHIMAC-AGRIPHAR

SYNGENTA

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

Proizvajalec
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380890900 izodecil alkohol etoksilat
(90,00%)

380830270 glifosat v obliki amonijeve
soli (36,00%)
380830210 trifluralin (48,00%)

380820500 penkonazol (10,00%)

380830270 fluroksipir (25,00%)

380830230 klortoluron (80,00%)

380830230 klortoluron (50,00%)

380820500 propikonazol (25,00%)

380820300 tiram (80,00%)

380810200 endosulfan (35,00%)

380890900 metaldehid (5,00%)

380810100 piretrin (0,0750%)

380820800 fenheksamid (50,00%)

380820300 mankozeb (30,20%)
380820800 propamokarb (24,80%)

380830230 rimsulfuron (25,00%)

380830110 kvizalofop-p-etil (5,00%)

380820500 miklobutanil (6,00%)

380820500 miklobutanil (12,50%)

380820800 ciprodinil (37,50%)
380820800 fludioksonil (25,00%)
380820800 dodin (40,00%)

380820800 lecitin (0,150%)

380820800 lecitin (15,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

Št.

268 TREND 90

1

249 SWITCH 62,5 WG

2

Mesto
prodaje*

3

Ime sredstva

248 SUPER-F-R

Zap.
št.
247 SUPER-F

Uradni list Republike Slovenije

3563

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

275 VAPE GARDEN - sredstvo proti kaparjem

276 VERITA

277 VITAVAX 200-FF

278 VOLATON EC-500

279 VOLATON G 5 %

280 WEG

281 ZATO 50 WG

282 ZIRAM 76 WG

283 ZOLONE LIQUIDE

284 ŽVEPLENOAPNENA BROZGA

285 ŽVEPLO V PRAHU - SCARMAGNAN

380820150 žveplo (99,50%)

380820150 kalcijev polisulfid (18,50%)

380810400 fosalon (35,00%)

380820300 ciram (76,00%)

380820800 trifloksistrobin (50,00%)

380810900 jecoris oleum (0,800%)

380810400 foksim (5,00%)

380810400 foksim (50,00%)

380820150 fosetil-Al (66,70%)
380820400 fenamidon (4,44%)
380820800 karboksin (20,00%)
380820300 tiram (20,00%)

380810900 parafinsko olje (15,00%)

380810100 piretrin (0,500%)

380830110 MCPA (75,00%)

SCARMAGNAN

KARTUZIJA PLETERJE

CHEMINOVA

TAMINCO Italia Srl.

BAYER CS

EGON KRIEGER, s.p.

PINUS d. d.

BAYER CS

CROMPTON EUROPE

BAYER CS

GUABER

GUABER

NUFARM

VETERINA

KMETIJSKA ZADRUGA KRKA z.
o. o.
CLAREX GOLOB&Co.

AGRORUŠE d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

EGON KRIEGER, s.p.

PINUS d. d.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

DEMETRA d. o. o.

BAYER CS d.o.o.

BILKA d. o. o.

BILKA d. o. o.

METROB d. o. o.

VETERINA d.o.o., Podružnica
Veterine Ljubljana

DEKRI d.o.o.

PINUS d. d.

Proizvajalec
Zastopnik, distributer
Vrsta
Številka
4
SOLFOTECNICA
KARSIA Dutovlje d. o. o.
odlo�be
odlo�be

Xi

Xi

Xn

N, Xn

N, Xi

0

4

Xn

4

Xi

0

0

Xn

0

CEREXAGRI ITALIA

PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d. o. o.

Zastopnik, distributer

Pomen okrajšav v rubriki: Vrsta odlo�be:
reg. – registracija
spr. – sprememba
spr.+pod. – sprememba in podaljšanje
pod. – podaljšanje
-

Stran 13

327-02-298/00
327-02-291/00/5
327-02-27/01
327-02-27/01/2
327-02-215/03
327-02-290/01
327-02-225/03
327-02-20/00
327-02-224/03

327-02-326/00

SFS 9067

327-02-299/01
327-02-374/04/3
SFS 6195
327-02-116/02
327-02-79/03/2
327-02-232/01
327-02-173/03
327-02-212/03
SFS 7097

327-02-373/01
327-02-221/03
327-02-182/00
327-02-80/02
327-02-227/03
327-02-74/04/2
327-02-168/00
327-02-217/03
327-02-168/00/4
SFS 8111
327-02-253/03/11
SFS 8112
327-02-253/03/11

327-02-8/01
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-8/01/2
SFS 8075

Številka
odlo�be

23.01.2003
18.12.2003
04.06.2002
04.07.2003
24.07.2003
14.01.2002
24.07.2003
14.11.2000
24.07.2003

26.2.2003

16.4.1999

31.03.2003
26.11.2004
04.07.1996
15.03.2002
29.04.2003
05.09.2001
16.06.2003
24.07.2003
27.10.1997

16.01.2002
24.07.2003
11.07.2000
27.02.2002
24.07.2003
06.02.2004
07.07.2000
24.07.2003
29.10.2004
13.07.1998
13.04.2004
13.07.1998
13.04.2004

16.03.2001
09.10.2001
24.07.2003
21.07.2004
21.4.1998

16.4.2008

14.11.2010

23.3.2009

11.2.2007

22.1.2013

10.12.2005

16.4.2009

27.10.2007

8.6.2006

4.7.2006

5.6.2005

13.7.2008

13.7.2008

7.7.2010

11.7.2010

12.10.2006

21.4.2008

24.8.2010

Datum izdaje Datum prenehanja
odlo�be
veljavnosti

Datum izdaje Datum prenehanja
SFS 8070
16.4.1998
odlo�be
veljavnosti
reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

pod.
spr.

pod.

reg.

reg.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

spr.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.
spr.
spr.

Vrsta
odlo�be

*pomen oznak v rubriki: Mesto prodaje*:
1. Fitofarmacevtska sredstva se lahko prodajajo le v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi;
2. Fitofarmacevtska sredstva se lahko poleg v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi, prodajajo tudi v cvetli�arnah in trgovinah z neživilskim blagom;
3. Fitofarmacevtska sredstva se lahko poleg v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi, prodajajo tudi v cvetli�arnah, trgovinah z neživilskim blagom
in posebnem delu prodajaln z živili.

Carinska šifra, aktivna snov
Skupina
1
380820150 žveplo (99,00%)
in vsebnost (%)
nevarnosti

3

274 VAPE GARDEN - insekticid

Mesto

1

273 U 46 M-FLUID

380830170 klorprofam (1,000%)

3
Xn

SYNGENTA

Proizvajalec
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Ime sredstva

1

272 TUBERITE N

380820300 ciram (75,00%)

380830210 trifluralin (24,00%)

0

Skupina
nevarnosti

Št.

286 ŽVEPLO V PRAHU - SOLFOTECNICA
prodaje*

1

380810900 ciromazin (75,00%)

Carinska šifra, aktivna snov
in vsebnost (%)

3564 /

Zap.
št.

1

271 TRISCABOL DG

1

Mesto
prodaje*

270 TRIKEPIN

Zap.
Ime sredstva
št.
269 TRIGARD 75 WP

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
II
Z dnem objave tega seznama preneha veljati seznam
registriranih ﬁtofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 30/04).
III
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-83/2005/1
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2005-2311-0073
Marija Lukačič l. r.
Ministrica za kmetijstvo,
Gozdarstvo in prehrano

1316.

Program priprave državnega lokacijskega
načrta za ureditev Savinje za zagotavljanje
poplavne varnosti urbaniziranih območij od
Ločice ob Savinji do Letuša

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor

PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za ureditev
Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti
urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji
do Letuša
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Katastrofalne poplave v letih 1990 in 1998 so dokazale, da je prevodnost struge reke Savinje kljub poplavljanju
v srednjem toku in na pritokih v spodnjem toku manjša od
visokih vod s povratno dobo 50 let in več. V zadnjih 50 letih
se je možnost razlivanja reke Savinje iz rečne struge z urbanizacijo oziroma poselitvijo poplavnih območij bistveno
zmanjšala. Ob nastopu visokih voda so ogrožena velika
urbana področja: naselja Letuš, Podgora, Male Braslovče,
Preserje, Parižlje, Ločica, Dobrteša vas, Latkova vas, Zgornje in Spodnje Roje, Vrbje, Žalec, Petrovče, Levec, deli naselij Zgornje in Spodnje Grušovlje, Podlog, Gotovlje, Podvin,
Ložnica pri Žalcu, Arja vas, Drešinja vas, Levec ter mesti
Celje in Laško. Na obravnavanem območju so bila delno že
izvedena ureditvena dela, vendar z neposrednimi ureditvami
prizadetih območij ni možno zagotoviti dovolj velike oziroma
zadovoljive protipoplavne varnosti naselij v Spodnji Savinjski
dolini. Zato je edina možna rešitev zadrževanje visokih voda
v srednjem toku reke Savinje.
Minister za okolje, prostor in energijo je z dopisom št.
355-01-94/2004 z dne 1. 9. 2004 podal pobudo za izdelavo
državnega lokacijskega načrta za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice
ob Savinji do Letuša (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt). Pobuda je dokumentirana z elaboratom »Ureditev
Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša, strokovne podlage«, ki
ga je izdelal Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana,
v avgustu 2004.
Pobuda za izdelavo državnega lokacijskega načrta je
obrazložena in utemeljena v:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03), saj je ureditev, s katero se

Št.
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Stran
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zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem voda, kadar te
vplivajo na območje dveh ali več občin, določena kot prostorska ureditev državnega pomena.
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta so
vse prostorske ureditve, ki se nanašajo na usmerjanje visokih voda na poplavna območja in zmanjšanje visokovodne
konice z upočasnjenim tokom po poplavnih območjih ter zadrževanje voda na poplavnih območjih brez pretakanja.
Na območju od Ločice ob Savinji do Letuša se načrtuje:
– ponovna vzpostavitev prelivnih odprtin na nasipih
reke Savinje za kontrolirano vključitev še do sedaj poplavnih
površin v celovit sistem zadrževanja voda;
– nadvišanje obstoječih visokovodnih nasipov ob Savinji
na območju urbanizacije, ki je predvidena za varovanje pred
visokimi vodami Savinje s povratno dobo 100 let;
– izgradnja prečnih varovalnih visokovodnih nasipov za
zaščito urbanih območij pred poplavnimi vodami Savinje;
– sanacija že obstoječih visokovodnih nasipov in obrežnih zavarovanj na obeh bregovih Savinje;
– stabilizacija nivelete dna Savinje zaradi močnih erozijskih procesov v zadnjem obdobju.
Območje državnega lokacijskega načrta je razdeljeno
na štiri odseke:
– Odsek 1 – od glavne ceste Celje–Ljubljana do Orle
vasi;
– Odsek 2 – od Orle vasi do Pariželj–Polzela (do polzelskega praga);
– Odsek 3 – od Pariželj–Polzela (do polzelskega praga)
do Malih Braslovč in
– Odsek 4 – od Malih Braslovč do Letuša (zgornji letuški
jez).
Predlagane ureditve so na območju občin Prebold, Polzela, Braslovče in Šmartno ob Paki.
V primerjalno študijo se lahko na podlagi analize prostora vključijo tudi dodatne variante (variantne strokovne rešitve), za katere bo dosežen dogovor med Ministrstvom za
okolje in prostor, Direktoratom za prostor, Uradom za prostorski razvoj (v nadaljnjem besedilu: MOP UPR), Ministrstvom
za okolje in prostor, Direktoratom za okolje, ter lokalno skupnostjo v vsebini in obsegu, ki omogoča enako izhodiščno
osnovo za njihovo enakovredno medsebojno primerjavo.
Dne 6. 1. 2005 je MOP UPR v skladu z 28. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicalo prostorsko konferenco z namenom,
da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni
interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega
akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na podlagi priporočil s prostorske konference se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta:
– preveri ustreznost načrtovanega prečnega nasipa za
zavarovanje Zg. Pariželj;
– prouči možnost izvedbe pešpoti na bregovih Savinje
od Orle vasi do Letuša;
– prouči možnost večfunkcionalnosti načrtovanega jezu
v Parižljah (za šport in rekreacijo);
– prouči možnost vključitve ureditve Letuške struge in
razbremenilnika Ložnica v državni lokacijski načrt.
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– presoje in medsebojne primerjave variantnih rešitev
(primerjalna študija),
– strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave,
– državnega lokacijskega načrta,
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ki se izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in
občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
V postopku določitve planov, ki imajo lahko pomembne
vplive na okolje oziroma na zavarovana območja, posebna
varstvena območja ali potencialna posebna ohranitvena območja (v nadaljnjem besedilu: varovana območja), je bilo z
odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo, št. 354-1925/2004, z dne 17. 11. 2004, ugotovljeno, da državni lokacijski načrt lahko pomembno vpliva na okolje, ker vsebuje
posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje skladno z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) oziroma lahko
pomembno vpliva na varovana območja skladno z Zakonom
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZON). Pred sprejemom državnega lokacijskega načrta je treba izvesti celovito
presojo vplivov njegove izvedbe na okolje v skladu s 40.
do 49. členom ZVO-1 oziroma presojo sprejemljivosti njenih
vplivov na varovana območja v skladu s 101. do 101.b členom ZON. Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s petim
odstavkom 40. člena ZVO-1, obvesti javnost z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov,
ki pokrivajo območje cele države, da bo izvedena celovita
presoja vplivov na okolje.
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri ﬁnanciranju priprave državnega lokacijskega načrta
Pripravljavec državnega lokacijskega načrta je MOP
UPR, Dunajska 21, Ljubljana, ki zagotovi sredstva za recenzijo primerjalne študije variant in državnega lokacijskega načrta, revizijo okoljskega poročila ter drugih morebiti potrebnih
dokumentov.
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta in investitor načrtovanih prostorskih ureditev
je Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za okolje,
Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP DO),
ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo primerjalne študije variant, okoljskega poročila, poročila o vplivih na okolje, revizijo
poročila o vplivih na okolje, strokovnih podlag, geodetskega
načrta ter državnega lokacijskega načrta.
Načrtovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki ga MOP DO izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje,
določene v Zakonu o urejanju prostora. MOP DO v komisijo
za izbiro načrtovalca imenuje tudi člana, ki ga določi MOP
UPR. MOP UPR pred pričetkom postopka javnega naročila
za izbiro načrtovalca potrdi projektno nalogo.
IV. Nosilci urejanja prostora
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter
nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z Zakonom o urejanju
prostora predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave državnega lokacijskega načrta
odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lov in ribištvo,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
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čino;
gijo,

9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediš10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za ener-

11. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
13. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
14. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo;
15. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
17. Zavod za gozdove Republike Slovenije;
18. Zavod za ribištvo Slovenije;
19. Elektro-Slovenija d.o.o.;
20. Elektro Celje, Celje;
21. Geoplin plinovodi d.o.o.,
22. Telekom Slovenije d.d.;
23. DARS, d. d.;
24. Občina Prebold in njene javne gospodarske službe v
delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture;
25. Občina Polzela in njene javne gospodarske službe v
delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture;
26. Občina Braslovče in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture;
27. Občina Šmartno ob Paki in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge
infrastrukture,
28. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku
priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve
posegajo v njihovo delovno področje.
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
V.1 Na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic
in analize le-teh, priporočil s prostorske konference ter ob
upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. točki tega
programa priprave, lahko načrtovalec predlaga možne nove
variantne rešitve ali optimizacije predlaganih.
MOP UPR in MOP DO potrdita predlagan obseg variantnih rešitev, za katere izdelovalec strokovnih podlag v
primerni natančnosti izdela variantne rešitve kot celovite
urbanistične, krajinske in arhitekturne oziroma gradbenotehnične strokovne rešitve.
Načrtovalec izdela primerjalno študijo, v kateri presodi
in primerja variantne rešitve s funkcionalnega, varstvenega
in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem
okolju.
V zaključku primerjalne študije načrtovalec predlaga in
utemelji najustreznejšo variantno rešitev poteka trase ceste
in poda usmeritve za njeno optimizacijo v sklopu izdelave
strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta.
V.2 V fazi obravnave variantnih rešitev se opravi celovita presoja vplivov državnega lokacijskega načrta na okolje.
Zagotovi se:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo
in ovrednotijo vplivi izvedbe državnega lokacijskega načrta
na okolje oziroma varovana območja in možne alternative
ter navede stopnja upoštevanja okoljskih izhodišč oziroma
naravovarstvenih smernic;
– revizijo okoljskega poročila v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino okoljskega poročila in vsebino
ter metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov planov na
varovana območja.
MOP UPR pred javno razgrnitvijo predlagane najustreznejše variante okoljskega poročila in njegove revizije pridobi obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila in njegove
revizije.
Pri pripravi predloga državnega lokacijskega načrta se
morajo v čim večji meri upoštevati dana mnenja in pripombe
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javnosti na predlog variante in okoljskega poročila, ki sta bila
javno razgrnjena.
V.3 V fazi izdelave predloga državnega lokacijskega
načrta se izvede presoja vplivov na okolje na podlagi poročila o vplivih nameravanega posega v okolje (v nadaljnjem
besedilu: poročilo o vplivih na okolje).
DARS mora zagotoviti:
– poročilo o vplivih na okolje, ki mora biti izdelano v
skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino poročila
o vplivih na okolje, ter
– revizijo poročila o vplivih na okolje, ki je neodvisen
strokovni nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila o
vplivih na okolje.
S predlogom državnega lokacijskega načrta se hkrati
javno razgrnejo tudi poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje
o reviziji ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
MOP UPR mora pred sprejemom državnega lokacijskega načrta pridobiti okoljevarstveno soglasje.
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način
njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne
podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge
s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja
narave in varstva kulturne dediščine.
Pred izdelavo predloga državnega lokacijskega načrta
se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza ﬁzičnih lastnosti in pravnega stanja prostora,
problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja
(analiza stanja in teženj v prostoru), ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem
območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske
ureditve (analiza razvojnih možnosti), analiza pričakovanih
vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev
(študija ranljivosti prostora);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične,
krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve
z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske
ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest,
poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov
in ureditev;
– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno
rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in
živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo
ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih
vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Podlaga za izdelavo predloga državnega lokacijskega
načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog državnega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o
lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
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V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zagotovi izdelavo
strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje
MOP UPR.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Zavod Republike Slovenije za varstvo narave izdela naravovarstvene smernice v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje
narave, in jih posreduje MOP UPR.
VII. Postopek in roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
– MOP DO zagotovi gradivo za pridobitev smernic (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom).
– MOP UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani
nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh
po prejemu vloge.
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira. Ob
upoštevanju te analize, analize stanja in teženj v prostoru,
analize razvojnih možnosti ter študije ranljivosti prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
– MOP UPR in MOP DO potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava variantnih rešitev in primerjalna študija variant
– MOP DO zagotovi izdelavo variantnih rešitev.
– Načrtovalec izdela primerjalno študijo.
– MOP UPR zagotovi recenzijo primerjalne študije variant.
– K izdelani in po potrebi dopolnjeni primerjalni študiji in
predlogu najustreznejše variante pridobi MOP UPR stališče
MOP DO ter Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za kulturo ter
stališča lokalnih skupnosti.
– MOP UPR po končani izdelavi primerjalne študije
organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predlagano najustreznejšo rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane
javnosti.
– O variantni rešitvi, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega načrta, odloči Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra za okolje in prostor.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
– MOP DO na podlagi usmeritev ter v skladu s priporočili prostorske konference zagotovi izdelavo vseh strokovnih
podlag iz VI. točke tega programa.
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag izdela predlog državnega lokacijskega načrta.
– MOP UPR zagotovi strokovni pregled predloga državnega lokacijskega načrta.
– Načrtovalec po posredovanju pripomb s strani MOP
UPR dopolni predlog državnega lokacijskega načrta.
– MOP UPR seznani zadevne občine z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev in javne obravnave
– Minister za okolje in prostor s sklepom odredi javno
razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na Ministrstvu za okolje in prostor ter v zadevnih občinah.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– MOP UPR obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en
teden pred začetkom javne razgrnitve.
– MOP UPR v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane
prostorske ureditve.
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– MOP UPR v sodelovanju s zadevnimi občinami v
času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse
pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in
posameznikov.
– MOP UPR v sodelovanju z MOP DO, pobudnikom in
načrtovalcem prouči pripombe in predloge.
– Načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja.
– MOP UPR s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih
delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
– Minister za okolje in prostor odloči o upoštevanju pripomb in predlogov in z odločitvijo seznani zadevne občine.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
– MOP DO zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev
strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih
strokovnih podlag.
– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo
smernic ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu državnega
lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj.
– MOP DO zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
– MOP UPR pozove nosilce urejanja prostora iz IV.
točke tega programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu
predlogu državnega lokacijskega načrta.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge.
– MOP UPR pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s
področja prostorskega načrtovanja k dopolnjenemu predlogu
državnega lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.
– MOP UPR posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijsko mnenje MOP DO z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega
načrta.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
– Minister za okolje in prostor posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila
prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve.
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-27-5/2004
Ljubljana, dne 23. februarja 2005.
EVA 2004-2511-0307
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

1317.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o
označevanju živil in sestavin živil, ki vsebujejo
aditive in arome, ki so gensko spremenjeni
ali so izdelani iz gensko spremenjenih
organizmov

Na podlagi šestega odstavka 9. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrico za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in ministrom za okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o označevanju živil in sestavin živil, ki vsebujejo
aditive in arome, ki so gensko spremenjeni
ali so izdelani iz gensko spremenjenih
organizmov
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju živil in sestavin živil, ki vsebujejo aditive
in arome, ki so gensko spremenjeni ali so izdelani iz gensko
spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 105/02).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-66/2004
Ljubljana, dne 21. januarja 2005.
EVA 2004-2711-0113
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Soglašam!
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
Minister
za okolje in prostor

1318.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o
novih živilih

Na podlagi šestega odstavka 9. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrico za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in ministrom za okolje in prostor

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti pravilnika o novih
živilih
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o novih živilih (Uradni list RS, št. 105/02).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-58/2004
Ljubljana, dne 21. januarja 2005.
EVA 2004-2711-0098
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
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Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Janez Podobnik, dr. med. l. r.
Minister
za okolje in prostor

1319.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika
o označevanju živil, izdelanih iz gensko
spremenjene soje in gensko spremenjene
koruze

Na podlagi šestega odstavka 9. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrico za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in ministrom za okolje in prostor

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti pravilnika
o označevanju živil, izdelanih iz gensko
spremenjene soje in gensko
spremenjene koruze
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju živil, izdelanih iz gensko spremenjene soje
in gensko spremenjene koruze (Uradni list RS, št. 105/02).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-65/2004
Ljubljana, dne 21. januarja 2005.
EVA 2004-2711-0112
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Soglašam!
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
Minister
za okolje in prostor

1320.

Program specializacije iz klinične psihologije

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
(Uradni list RS, št. 37/04) minister za zdravje objavlja
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I. SPLOŠNO
1. Namen specializacije
Specializacija je učni in vzgojni proces, v katerem specializant pridobi taka teoretična in praktična znanja s področja klinične psihologije, da je po končanem usposabljanju
sposoben samostojno opredeliti večino bolnikov z akutnimi
in kroničnimi duševnimi motnjami ter boleznimi in opravljati
različne psihoterapevtske (zgolj tiste, ki so smiselni in upravičeni glede na naravo motnje), rehabilitacijske in preventivne
ukrepe. Specializant med učnim procesom sodeluje v kliničnem timu pri obravnavi duševnih motenj.
2. Pogoj za vstop v specializacijo iz klinične psihologije:
– zaključen univerzitetni študij psihologije,
– opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti,
– dve leti delovne dobe v zdravstveni dejavnosti po
opravljenem strokovnem izpitu iz prejšnje alinee.

leta.

3. Trajanje in struktura specializacije
Program specializacije iz klinične psihologije traja 4

4. Zaključek specializacije
Glavni mentor ugotovi, da je specializacija opravljena,
ko preveri ustreznost trajanja specializacije, izpolnjevanje
predpisanih pogojev glede pridobljenega znanja, števila in
kakovosti opravljenih storitev in drugih predpisanih sposobnosti. Glavni mentor oceni znanje za pristop specializanta
k specialističnem izpitu in poda pisni pristanek za opravljanje
specialističnega izpita. Specializacija se konča s specialističnim izpitom.
5. Naziv po končanem programu specializacije iz
klinične psihologije
Specializantu, ki je opravil specialistični izpit, se podeli
naziv specialist klinične psihologije.
II. PREVERJANJE ZNANJA
Vsak specializant ima svoj list specializanta ter dnevnik,
v katerega vpisuje vse opravljene posege ter svoje strokovne, pedagoške in raziskovalne prispevke.
1. Sprotno preverjanje znanja
Za zagotavljanje ustrezne kakovosti specializacije se
preverjajo pridobljeno znanje in sposobnosti specializanta s
trajnim nadzorom in občasnimi preverjanji – kolokviji. Kolokviji se izvajajo po končanju usposabljanja na posamezni učni
enoti. V okviru posamezne učne enote mora biti izvedena
najmanj ena predstavitev bolnika. Pisanje članka ali sodelovanje pri raziskavi je fakultativno. Zaželeno je sodelovanje v
vsaj enem raziskovalnem timu.
Pogoj za nadaljevanje specializacije so uspešno opravljeni kolokviji.
2. Specialistični izpit
Specialistični izpit je sestavljen iz preverjanja praktičnega in teoretičnega znanja specializanta.
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III. PROGRAM SPECIALIZACIJE
1. Časovni in vsebinski okvir izvedbe posameznih
delov specializacije
TRAJANJE (v mesecih)
urgentna in intenzivna stanja
prolongirano zdravljenje duševnih motenj ter
bolezni in
rehabilitacija
geriatrična psihiatrija in klinična psihologija
bolezni odvisnosti
krizne intervencije
ambulantno oziroma izvenbolnišnično zdravljenje
duševnih motenj
forenzična psihologija
klinična psihologija otrok
klinična psihologija mladostnikov
psihoterapija
nevropsihologija
področja družinske medicine
program po izbiri

3
7
3
5
2
4
2
3
3
4
6
3
3

SKUPNO 48
Redni dopust specializant lahko izkoristi po dogovoru z
glavnim in neposrednim mentorjem.
2. Obseg znanja in veščin, ki jih mora specializant
obvladati do zaključka programa specializacije
Specializant mora do zaključka programa specializacije
spoznati in obvladati:
– teoretične osnove in znanja s področja inteligentnosti,
ki zajemajo oceno inteligentnosti in intelektualne storilnosti
ter oceno spremembe storilnosti glede na prisotnost duševnih ali drugih težav,
– znanja s področja ocenjevanja osebnosti, da je sposoben oceniti trajne lastnosti in variabilna stanja, ki so posledica
različnih dejavnikov,
– teoretične osnove in znanja iz klinično-psihološke
stroke ter z različnih področij psihopatologije: shizofrenija in
druge psihotične motnje, afektivne motnje, anksiozne motnje,
somatoformne motnje, demence in druge kognitivne motnje,
disociativna stanja, spolne motnje in motnje spolne identitete,
motnje hranjenja, motnje spanja, razvojne motnje, motnje
kontrole impulzov, prilagoditvene in stresne motnje, osebnostne motnje, z različnimi substancami pogojene motnje
ter odvisnosti in zlorabe, duševne motnje zaradi splošnega
somatskega stanja, urgentna stanja v psihiatriji, epilepsije in
mejna nevrološka stanja, področje preventive in mentalne
higiene,
– tehniko klinično-psihološkega intervjuja ter diagnostičnih postopkov, diferencialno diagnostičnih postopkov na
področju duševnih motenj.

slih,

A) Opraviti mora:
– 60 usmerjenih anamnez,
– 30 nevropsiholoških diagnostičnih obravnav odra-

– 10 nevropsiholoških diagnostičnih obravnav otrok in
mladostnikov,
– 30 posvetovanj s psihiatrom, 10 posvetovanj z nevrologom in 10 posvetovanj s specialistom splošne medicine,
– 10 posvetovanj z ustreznim specialistom ene od medicinskih strok,
– 20 primerov suportivne terapije,
– 10 primerov kognitivne terapije,

– 6 primerov vedenjske terapije,
– najmanj po 3 primere celostne obravnave oseb s shizofrensko psihozo, afektivno psihozo, kriznim stanjem, anksioznostjo, depresijo, motnjami hranjenja, boleznimi odvisnosti
– skupaj 40 primerov integrirane obravnave v timu,
– 3 primere relaksacijske terapije,
– 100 ur supervizije psihoterapevtskega dela,
– 200 obravnav oseb z duševnimi in vedenjskimi motnjami, od tega 50 na novo hospitaliziranih pacientov in 50
ambulantnih pacientov,
– vodenje 3 različnih skupin,
– predstavitev primera na 10 t. i. Case-konferencah.
B) Usposobiti se mora:
– za razumevanje rezultatov določenih psihiatričnih in
nevroﬁzioloških preiskav, spoznati osnove elektroencefalograﬁje, nuklearnomedicinskih in magnetnoresonančnih preiskav,
– za posredovanje potrebnih klinično psiholoških znanj
drugim članom strokovne skupine,
– integrirati in praktično uporabiti pridobljena znanja in
veščine ter se s tem usposobiti za sodelovanje v terapevtski
delovni skupini,
– za aktivno sodelovanje v terapevtskih skupnostih,
skupinah in klubih ter s službami v skupnosti.
C) Pridobiti mora:
– osnovna teoretična znanja s področja bioloških terapevtskih metod v psihiatriji,
– posebna znanja in veščine iz psihoterapevtskih metod
– individualnih, družinskih in skupinskih (vedenjska, kognitivna, psihodinamska, suportivna, kratka dinamska psihoterapija, osnove poglobljene psihoterapije, relaksacijske tehnike),
– posebna znanja s področja sociodinamike in socioterapije.
D) Spoznati mora:
– osnove in metode raziskovalnega dela v klinični psihologiji,
– osnovna znanja o kliničnopsihološkem izvedenstvu
in opraviti preizkus s področja etičnega kodeksa kliničnih
psihologov.
E) Sodelovati mora:
– v 2 znanstvenih raziskavah,
– v timu pri 3 družinskih terapijah,
– v 3 različnih terapevtskih skupnostih.
3. Natančnejši vsebinski okvir posameznih delov
programa specializacije
a) Urgentna in intenzivna stanja
Specializant pridobi teoretična in praktična znanja:
– iz psihopatologije, fenomenologije, z orientacijskim
in klasičnim kliničnopsihološkim intervjujem in se seznani z
oblikovanjem psihiatričnega statusa,
– iz načel in praktične izvedbe hospitalizacije psihiatričnega bolnika (tudi z zakonskimi določili hospitalizacije in
zdravljenja proti volji bolnika),
– iz diagnostičnih postopkov in kliničnopsiholoških
znanj, ki zadevajo urgentna in druga stanja v psihiatriji, ter
iz diferencialno diagnostičnih postopkov, ki zadevajo mejna
stanja z drugimi medicinskimi vedami.
Seznani se:
– z osnovno organizacijo in shemo akutnega in intenzivnega bolnišničnega zdravljenja psihičnih motenj, z delom v
strokovni delovni skupini, s sodelovanjem s svojci in drugimi
pomembnimi osebami iz bolnikove okolice ter s konferencami
in prikazi primerov bolnikov,
– z osnovami in specialnostmi zgodovinske in sodobne
psihofarmakologije, njenimi biološkimi osnovami, usposobi
se glede vpliva terapevtskih efektov na psihodiagnostične
procese.
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Usposobi se za razumevanje in ocenjevanje kognitivnih
funkcij v primerih urgentnih in intenzivnih stanj.
V času usposabljanja iz urgentnih in intenzivnih stanj
specializant dela na oddelkih, kjer se takšna obravnava izvaja.
b) Prolongirano zdravljenje duševnih motenj ter bolezni in rehabilitacija
Specializant pridobi teoretična in praktična znanja:
– iz prolongiranega bolnišničnega zdravljenja in o vzrokih za tovrstno obliko zdravljenja
– o terapevtskih načrtih in s pripravljanjem kriznih načrtov za bolnike, ki imajo pogoste recidive bolezni,
– o oceni razlik med intenzivnim in prolongiranim procesom zdravljenja ter indikacijskih posebnostih,
– o prognostični oceni bolnika ob uporabi kliničnopsihološkega znanja,
– o izvajanju in uporabi psihoterapevtskih metod in postopkov v prolongiranem zdravljenju.
Seznani se:
– z vzdrževalnim in proﬁlaktičnim medikamentoznim
zdravljenjem in drugimi ustreznimi doktrinarnimi metodami,
– z rehabilitacijskimi procesi, z njihovim začetkom v
bolnišnici in nadaljnjim izvajanjem na terenu, s slovenskimi
možnostmi celovite rehabilitacije (stanovanjske skupnosti,
delavnice pod posebnimi pogoji, zaposlovanje pod posebnimi
pogoji).
Usposobi se:
– za delo v skupini z delovnimi terapevti, za sodelovanje
s socialno službo bolnišnice in domačega okolja, spozna socialne intervencije in reševanje socialne problematike,
– za izvajanje in uporabljanje psihoterapevtskih metod in postopkov v prolongiranem zdravljenju (teoretično in
praktično).
V času usposabljanja iz področja podaljšanega psihičnega zdravljenja in rehabilitacije specializant dela v klinikah
ali kliničnih oddelkih bolnišnic.
c) Geriatrična psihiatrija in klinična psihologija
Specializant pridobi teoretična in praktična znanja:
– iz splošnih populacijskih posebnosti in značilnosti te
skupine,
– iz postopkov, kot je kliničnopsihološki intervju in status
pri bolnikih te starostne skupine, prav tako tudi iz psihičnih
motenj te skupine,
– iz okvirnih osnov farmakoloških načinov zdravljenja
v tem starostnem obdobju ter z uporabo drugih terapevtskih
tehnik in postopkov, ki se tukaj uporabljajo.
Seznani se z vlogo psihiatrije v domovih starejših občanov.
Usposobi se za razlago in uporabo posebnih diagnostičnih postopkov, uporabljenih v tej populacijski skupini, ter za
sodelovanje z drugimi strokovnjaki na tem področju.
V času usposabljanja iz geriatrične psihiatrije in klinične
psihologije specializant dela v klinikah ali kliničnih oddelkih
bolnišnic.
č) Bolezni odvisnosti
Specializant pridobi teoretična in praktična znanja o:
– uporabi, zlorabi in odvisnosti od psihoaktivnih substanc, o epidemioloških podatkih ter raziskavah na tem področju,
– prvem pregledu, triažiranju, detoksikaciji, ambulantnem in bolnišničnem zdravljenju ter nadaljevalnem zdravljenju različnih oblik in vrst zlorabe ter odvisnosti,
– delu v strokovni delovni skupini in o sodelovanju z
različnimi terapevtskimi sodelavci s tega področja,
– delovanju v terapevtskih klubih in skupnostih,
– zdravstveno preventivnem in vzgojnem delu na tem
področju.

Št.

38 / 15. 4. 2005 /

Stran

3571

V času usposabljanja iz zdravljenja bolezni odvisnosti
specializant dela v klinikah ali kliničnih oddelkih bolnišnic.
d) Krizne intervencije
Specializant pridobi teoretična in praktična znanja:
– s področja kriznih intervencij,
– s psihoterapevtskimi in socioterapevtskimi metodami,
uporabljanimi v stanjih kriznih intervencij, vključno s pojmom
in problemom samomora.
Specializant pridobi osnovna in specialna znanja iz
kriznih intervencij na specialnem oddelku bolnišnice za krizne
intervencije.
e) Ambulantno oziroma izvenbolnišnično zdravljenje duševnih motenj
Specializant pridobi teoretična in praktična znanja:
– iz dela v kliničnopsihološki ambulanti z uporabo triažnih in diagnostičnih postopkov,
– iz osnov uporabe in metod ambulantnega medikamentoznega zdravljenja (akutnega, prolongiranega, vzdrževalnega),
– iz ambulantnih kriznih intervencij in ambulantnega
zdravljenja posebnih populacijskih skupin,
– iz razvojne klinične psihologije v ambulantni praksi,
– iz socioterapevtskih in rehabilitacijskih metod, uporabljanih v ambulantnem in izvenbolnišničnem zdravljenju,
– iz problema suicidologije, ambulantnega prijavljanja
poskusov samomora in registra samomorov v Sloveniji (epidemiologija),
– iz problema spolnih motenj in motenj spolne identitete.
Specializant pridobi osnovna in specialna znanja iz
izvenbolnišničnega oziroma kliničnopsihološkega dela v ambulantah in v posebnih oziroma usmerjenih specialističnih
ambulantah.
f) Forenzična psihologija
Specializant pridobi teoretična in praktična znanja:
– iz osnov in specialnosti forenzične psihologije,
– iz najpogostejše psihopatologije, povezane s forenzično psihologijo,
– iz terapevtskih postopkov, ki se uporabljajo v forenzični psihiatriji (medikamentozni, psihoterapevtski, socioterapevtski),
– iz rehabilitacijskih postopkov v forenzični psihiatriji,
– o značilnostih sodnoizvedenskega strokovnega mnenja ter z vlogo forenzične psihologije v kazenskem, civilnem
in upravnem pravu,
– o posebnostih psihiatrično pomembnih varnostnih
ukrepov,
– o kliničnopsihološki in psihiatrični problematiki oseb v
prevzgojnih in kazenskih ustanovah.
Specializant pridobi osnovna in specialna znanja s
področja forenzične psihologije na Oddelku za forenzično
psihiatrijo in na oddelkih ali v ambulantah, ki se ukvarjajo s
forenzično problematiko.
g) Klinična psihologija otrok in mladostnikov
Specializant pridobi teoretična in praktična znanja:
– iz temeljnih osnov duševnega razvoja otrok in mladostnikov,
– iz kliničnopsihološke anamneze na področju otroške
in mladostniške psihologije,
– iz bolezenskih znakov, psihopatologije, diagnostike in
diferencialne diagnostike otrok in mladostnikov, z aktualno
problematiko na tem področju (npr. motnje hranjenja, psihoze
v razvojnem obdobju zlorabe in odvisnosti v tej populacijski
skupini),
– o značilnostih bolnišničnega zdravljenja,
– o uporabi terapevtskih metod (družinska terapija, druge psihoterapevtske in vedenjske tehnike ter se seznani z
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uporabo medikamentozne terapije v tej starostni populacijski
skupini),
– o organizaciji in povezavi ustanov in služb, ki obravnavajo psihično motene otroke (zlasti na področju duševne
manjrazvitosti),
– o organizaciji in povezavi ustanov in služb, ki obravnavajo psihično in vedenjsko motenega adolescenta.
Specializant pridobi osnovna in specialna znanja iz
klinične psihologije otrok in mladostnikov na specializiranih
usmerjenih oddelkih bolnišnic.
h) Psihoterapija
Specializant pridobi teoretična in praktična znanja
o uporabi psihoterapevtskih metod v praktičnem delu na
ustreznih bolnišničnih oddelkih in v drugih ustreznih oblikah
kliničnopsihološke prakse.
Specializant pridobi osnovna in specialna znanja iz
praktične uporabe psihoterapevtskih metod na oddelkih klinik
in drugih kliničnih oddelkih in izvenbolnišničnih ambulantah.
i) Nevropsihologija
Specializant pridobi teoretična in praktična znanja o
nevroloških obolenjih, grobo poznavanje nevrološke diagnostike in zdravljenja in diagnostičnih in diferencialno diagnostičnih nevropsiholoških problemov.
Seznani se s terapevtskimi postopki in s poglavitnimi
nevroﬁziološkimi diagnostičnimi postopki in njihovo uporabo.
Specializant pridobi osnovna znanja iz nevrologije in
nevroﬁziologije na specialnih oddelkih, ki so namenjenim
tem znanjem, ter v organiziranih izobraževalnih tečajih s
preverjanjem znanja.
j) Področja družinske medicine
Specializant pridobi teoretična in nekatera praktična
znanja iz stanj pri somatskih obolenjih, kjer je možnost prepleta psiholoških dejavnikov, in iz konteksta celostne zdravstvene oskrbe, ki jo omogoča družinska medicina.
Seznani se z nekaterimi diagnostičnimi postopki, ki se
uporabljajo v družinski medicini.
Specializant se seznani z osnovnimi znanji iz družinske
medicine v organizirani ambulantni dejavnosti za družinsko
medicino.
k) Izbirni program
Specializant po dogovoru z glavnim mentorjem izbere
področje, na katerem bo še dodatno poglobil svoja znanja:
rehabilitacija, razvojna klinična psihologija, bolezni odvisnosti, psihoterapija oziroma kakšno drugo področje.
IV. VELJAVNOST SPECIALIZACIJE
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-15/2005
Ljubljana, dne 30. marca 2005.
EVA 2005-2711-0097
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

1321.

Dopolnitev seznama nujnih zdravil za uporabo
v humani medicini

Na podlagi 8. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 1001/99, 70/00,7/02,13/02ZKrmi, 67/02 in 47/04-ZdZPZ) minister za zdravje objavlja

Uradni list Republike Slovenije
DOPOLNITEV SEZNAMA
nujnih zdravil za uporabo v humani medicini
1. člen
Seznam nujnih zdravil za uporabo v humani medicini
(Uradni list RS, št. 16/04) se v 2. členu dopolni tako, da se
doda besedilo:

C01AA08

metildigoksin

tableta

2. člen
Ta dopolnitev seznama se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-2/2005
Ljubljana, dne 1. aprila 2005.
EVA 2005-2711-0098
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

1322.

Odločba o pooblastitvi Zavoda za zdravstveno
varstvo Maribor

Na podlagi 24. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje naslednjo

ODLOČBO
1
Za opravljanje nalog v zvezi z izvajanjem zakona o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo
in 47/04 – ZdZPZ; v nadaljnjem besedilu: zakon) se pooblasti Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (v nadaljnjem
besedilu: ZZV Maribor).
2
ZZV Maribor opravlja naslednje naloge:
– ocenjevanje snovi in pripravkov oziroma proizvodov,
kot jih opredeljuje zakon, na podlagi teh snovi, ki pomeni
oceno nevarnosti (hazard assessment) oziroma posameznih
učinkov znotraj ocene nevarnosti in ocena tveganja (risk
assessment), za biocidne pripravke pa tudi učinkovitost (efﬁcacy assessment), za katere je pristojen Urad Republike
Slovenije za kemikalije, vključno snovmi, ki jih vsebujejo
kozmetični proizvodi in detergenti,
– sodelovanje v posameznih vprašanjih pri postopku
izdaje soglasja za ﬁtofarmacevtska sredstva po 49.a členu
zakona.
3
Stroški posameznih naročil na podlagi posebnih pogodb
za izvajanje posameznih del s področja zakona za potrebe
državnih organov se plačajo iz državnega proračuna.
Stroške za izvajanje nalog v zvezi z biocidnimi pripravki
iz tega pooblastila krijejo predlagatelji, na podlagi računa, ki
ga izda ZZV Maribor, v skladu s predpisom o stroških postopkov dajanja biocidnih pripravkov v promet.
4
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Sklep o spremembi in dopolnitvah sklepa o
pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni
posrednik

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/00, 41/04) in prvega
odstavka 38. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št.
104/04 – Uradno prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02
in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi in dopolnitvah sklepa o pogojih,
ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni
posrednik
1. člen
V 1. členu Sklepa o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
bančni kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 36/04), se doda
četrti odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za
podružnice tujih bank in banke držav članic, ki na območju
Republike Slovenije opravljajo storitve iz drugega odstavka
tega člena, ter njihove kreditne posrednike.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se doda nov stavek, ki se
glasi: »Pogoj za sklenitev pogodbe o kreditnem posredovanju s tujo banko ali banko države članice je, da je slednja
upravičena na območju Republike Slovenije opravljati posle
iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa.«
3. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Notranje revizijska služba banke je dolžna najmanj
enkrat letno opraviti pregled poslovanja banke z bančnimi
kreditnimi posredniki in izvajanja sklenjenih pogodb o kreditnem posredovanju. Pisno poročilo o ugotovitvah pregleda z
navedbo vrst, števila in obsega poslov, sklenjenih prek bančnih kreditnih posrednikov, mora banka posredovati Banki
Slovenije v roku 30 dni po koncu poslovnega leta.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru bank držav članic, ki storitve iz drugega
odstavka 1. člena tega sklepa opravljajo neposredno, izpolnijo obveznosti iz prvega odstavka 8. člena tega sklepa
sami kreditni posredniki. Dodatno morajo takoj po sklenitvi
pogodbe o kreditnem posredovanju z banko države članice
predložiti kopijo sklenjene pogodbe in v roku 30 dni po koncu poslovnega leta pisno poročati o vrsti, številu in obsegu
poslov, ki so bili sklenjeni na podlagi posamezne pogodbe o
kreditnem posredovanju.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Ljubljana, dne 7. aprila 2005.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1324.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
nadzoru nad zavarovalniško skupino

Na podlagi 151. člena in 2. točke 256. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZZavar-UPB1) izdaja strokovni
svet Agencije za zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o nadzoru
nad zavarovalniško skupino
1. člen
V Sklepu o nadzoru nad zavarovalniško skupino (Uradni
list RS, št. 6/01) se v drugem odstavku 1. člena besedilo
(Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00; v nadaljevanju: ZZavar)
spremeni tako, da se glasi:
»(Uradni list RS, št. 13/00, 31/00 – ZP-1, 91/00 – popr.,
21/02, 52/02 – ZJA, 29/03 – odločba US, št. 40/04 – ZDDPO1, 50/04 in 102/04; v nadaljnjem besedilu: ZZavar)«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve
pojmov:
1. Zavarovalniška skupina po tem sklepu je skupina,
v kateri je zavarovalnica ali zavarovalni oziroma mešani
zavarovalni holding s sedežem v Republiki Sloveniji nadrejena družba (v nadaljnjem besedilu: nadrejena zavarovalnica, zavarovalni oziroma mešani zavarovalni holding) eni ali
več zavarovalnicam s sedežem v Republiki Sloveniji, državi
članici ali tuji državi (v nadaljnjem besedilu: podrejene zavarovalnice).
Za zavarovalniško skupino gre tudi, če ima zavarovalni
oziroma mešani zavarovalni holding sedež v državi članici
in je ﬁnančnemu holdingu na enega od načinov iz 5. točke
tega člena podrejena najmanj ena zavarovalnica s sedežem
v Republiki Sloveniji.
2. Zavarovalni holding je pravna oseba, ki ni zavarovalnica in ki so ji podrejene izključno oziroma pretežno zavarovalnice oziroma pozavarovalnice, pri čemer za presojo
pretežno podrejenih družb ni odločilno njihovo število, temveč višina kapitala, knjigovodska vrednost deležev in druga
gospodarska merila.
3. Mešani zavarovalni holding je pravna oseba, ki ni zavarovalnica in ki ji je podrejena vsaj ena zavarovalnica.
4. Pozavarovalnica je zavarovalnica, ki opravlja izključno posle pozavarovanja.
5. Šteje se, da je zavarovalnica ali zavarovalni oziroma
mešani zavarovalni holding nadrejena družba drugi družbi v
smislu 1. točke tega člena:
– če ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi, ali
– če ima pravico imenovati oziroma odpoklicati večino
članov uprave ali nadzornega sveta druge družbe, ali
– če ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv nad drugo
družbo na podlagi podjetniške pogodbe oziroma na podlagi
drugega pravnega temelja, ali
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– če ima v drugi družbi najmanj 20% glasovalnih pravic in je bila večina članov uprave ali nadzornega sveta te
družbe, ki so opravljali funkcijo v preteklem poslovnem letu
in jo še opravljajo takrat, ko je treba izdelati konsolidirana
poročila, imenovana izključno zaradi izvrševanja glasovalnih
pravic nadrejene družbe, ali
– če je delničar oziroma družbenik v drugi družbi in če
na podlagi dogovora z drugim delničarjem oziroma družbenikom te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej
družbi, ali
– če je udeležena v kapitalu te družbe z najmanj 20%.
6. Posamezna zavarovalnica ali zavarovalni oziroma
mešani zavarovalni holding je udeležen(a) v drugi družbi, če
je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen(a)
pri upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe
z najmanj 20% deležem.
7. Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma
drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma
v kapitalu, je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma
druge pravice, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju.
8. S proporcionalnim (sorazmernim) deležem iz 9. in
10. člena sklepa o nadzoru nad zavarovalniško skupino se
razume delež v kapitalu, ki ga ima nadrejena zavarovalnica
oziroma nadrejeni zavarovalni holding posredno ali neposredno v podrejeni zavarovalnici.
9. Pristojni nadzorni organ je nadzorni organ posamezne države, ki je z zakonom pooblaščen za opravljanje nadzora nad zavarovalnico, ki je v tej državi pridobila dovoljenje
za opravljanje zavarovalnih poslov.«.
3. člen
V 3. členu se črta prvi odstavek.
V drugem odstavku 3. člena se za besedo »Sloveniji«
doda vejica, besedilo »oziroma drugi državi članici« se nadomesti z besedilom »državi članici oziroma tuji državi«,
besedilo »v tem poglavju tega sklepa« pa z besedilom »v
tem sklepu«.
4. člen
V 4. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Vsaka zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki je nadrejena eni ali več zavarovalnicam, je predmet nadzora nad zavarovalniško skupino.«
V drugem stavku prvega odstavka se za besedo »Sloveniji« doda vejica in se besedilo »ali državi članici« nadomesti z besedilom »državi članici oziroma tuji državi«.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
V 5. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Zavarovalnica, katere nadrejena oseba je zavarovalni
oziroma mešani zavarovalni holding s sedežem v Republiki
Sloveniji, je predmet nadzora nad zavarovalniško skupino po
ZZavar in tem sklepu.«
6. člen
V 7. členu se v petem odstavku pred besedo »zavarovalnica« doda beseda »nadrejena«.

si:

7. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se gla-

»Za izračun razpoložljivega kapitala nadrejene zavarovalnice se uporabljajo določila veljavnega sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih
zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic in tega sklepa.
Za izračun minimalnega kapitala nadrejene in podrejene
zavarovalnice se uporabljajo določila sklepa o podrobnejših
pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnice.«
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Nadrejena zavarovalnica je dolžna po stanju na zadnji dan v letu Agenciji predložiti izkaz prilagojene kapitalske
ustreznosti na obrazcih KUS PKZ–P in KUS PKZ–Ž, ki sta
sestavni del tega sklepa (PRILOGA 1, PRILOGA 2), in za
zavarovalnice držav članic in tujih držav izračun zahtevanega minimalnega kapitala na obrazcih MK in MKZ-1, ki sta
sestavni del sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic. V obrazcih KUS PKZ–P in
KUS PKZ–Ž nadrejena zavarovalnica prikaže znesek sorazmernega dela zahtevanega minimalnega kapitala za vsako
podrejeno zavarovalnico, pozavarovalnico ali pokojninsko
družbo posebej. Rok za predložitev obrazcev je štiri mesece
po izteku leta oziroma pet mesecev po izteku leta, če je ena
od oseb v zavarovalniški skupini pozavarovalnica.«
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. aprila 2005.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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PRILOGA 1
Zavarovalnica: __________________
Izkaz prilagojene kapitalske ustreznosti za premoženjska zavarovanja (KUS PKZ – P) na dan:
_______
Stran 1

Ra�unovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

v 1000 SIT
Znesek

TEMELJNI KAPITAL (106. �len ZZavar)
Teko�e leto
Vpla�ani osnovni kapital, razen na podlagi kumulativnih prednostnih
delnic vpla�anega osnovnega kapitala oziroma ustanovnega kapitala
Sredstva na ra�unih �lanov družbe za vzajemno zavarovanje
Kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv, povezanih s
kumulativnimi prednostnimi delnicami
Rezerve iz dobi�ka, razen rezerv za lastne deleže
Preneseni �isti dobi�ek iz prejšnjih let
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala postavk �1�, �2�, �3�, �4� in
�5�
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso
financirana iz zavarovalno-tehni�nih rezervacij
Odkupljene lastne delnice
Neopredmetena dolgoro�na sredstva
Prenesena �ista izguba iz prejšnjih let
Neporavnana izguba obra�unskega obdobja
Splošni prevrednotovalni popravek odkupljenih lastnih delnic
Splošni prevrednotovalni popravek prenesene �iste izgube iz prejšnjih
let
Razlika med nediskontiranimi in diskontiranimi škodnimi
rezervacijami
Temeljni kapital
(�1�+�2�+�3�+�4�+�5�+�6�+�7�-�8�-�9�-�10�-�11�-�12�-�13�-�14�)
Zajam�eni kapital
Izpolnjevanje zahteve iz �etrtega odst. 106. �lena ZZavar (�15��16�)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Znesek

DODATNI KAPITAL (107. �len ZZavar)
Teko�e leto
Vpla�ani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic
Kapitalske rezerve, povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami
Podrejeni dolžniški instrumenti
Izravnalne rezervacije (1. to�ka prvega odst. 8. �lena tega sklepa)
Izravnalne rezerv. (2. in 3. to�ka prvega odst. 8. �lena tega sklepa)
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala postavk �18� in �19�
Polovica nevpla�anega vpoklicanega kapitala oziroma ustanovnega
kapitala (druga alinea 2. to�ke drugega odst. 107. �lena ZZavar)
Dodatni kapital (�18�+�19�+�20�+�21�+�+�22�+�23�+�24�, vendar ne
ve� kot 50% glede na nižjega izmed temeljnega oziroma minimalnega
kapitala)

Predhodno leto

18
19
20
21
22
23
24
25

Predhodno leto

Stran

3576 /

Št.

38 / 15. 4. 2005

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 1

Zavarovalnica: __________________

Izkaz prilagojene kapitalske ustreznosti za premoženjska zavarovanja (KUS PKZ – P) na dan:
_______
Stran 2
Ra�unovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

v 1000 SIT

RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI
(108. �len ZZavar)
Skupaj temeljni in dodatni kapital ([15]+[25])

26

Udeležba po 1. to�ki prvega odst. 108. �lena ZZavar, razen udeležbe
v zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v
zavarovalniško skupino

27

Naložbe po 2. to�ki prvega odst. 108. �lena ZZavar, razen naložb v
zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v
zavarovalniško skupino

28

Nelikvidna sredstva ([30]+[31] +[32])

29

Naložbe v delnice borze in klirinško depotne družbe (3. to�ka prvega
odst. 108. �lena ZZavar)

30

Terjatve iz naslova vpla�il v jamstveni sklad pri klirinško depotni
družbi (3. to�ka prvega odst. 108. �lena ZZavar)

31

Terjatve iz naslova vpla�il v sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
jamstvu za izpolnitev obveznosti ve� oseb (3. to�ka prvega odst. 108.
�lena ZZavar)

32

Razpoložljivi kapital zavarovalnice ([26] - [27] - [28] - [29])

33

Zahtevani minimalni kapital

34

Sorazmerni del zahtevanega minimalnega kapitala podrejene
zavarovalnice, pozavarovalnice, pokojninske družbe

35

Prilagojena kapitalska ustreznost ([33] - [34 + 35])

36

Znesek
Teko�e leto

Predhodno leto
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PRILOGA 2

Zavarovalnica: __________________

Izkaz prilagojene kapitalske ustreznosti za življenjska zavarovanja (KUS PKZ – Ž) na dan: _______
Stran 1

Ra�unovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

v 1000 SIT
Znesek

TEMELJNI KAPITAL (106. �len ZZavar)
Teko�e leto
Vpla�ani osnovni kapital, razen na podlagi kumulativnih prednostnih
delnic vpla�anega osnovnega kapitala oziroma ustanovnega kapitala
Sredstva na ra�unih �lanov družbe za vzajemno zavarovanje
Kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv, povezanih s
kumulativnimi prednostnimi delnicami
Rezerve iz dobi�ka, razen rezerv za lastne deleže
Preneseni �isti dobi�ek iz prejšnjih let
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala postavk �1�, �2�, �3�, �4� in
�5�
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso
financirana iz zavarovalno-tehni�nih rezervacij
Odkupljene lastne delnice
Neopredmetena dolgoro�na sredstva
Prenesena �ista izguba iz prejšnjih let
Neporavnana izguba obra�unskega obdobja
Splošni prevrednotovalni popravek odkupljenih lastnih delnic
Splošni prevrednotovalni popravek prenesene �iste izgube iz prejšnjih
let
Temeljni kapital
(�1�+�2�+�3�+�4�+�5�+�6�+�7�-�8�-�9�-�10�-�11�-�12�-�13�)
Zajam�eni kapital
Izpolnjevanje zahteve iz 4. odst. 106. �lena ZZavar (�14�-�15�)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Znesek

DODATNI KAPITAL (107. �len ZZavar)
Teko�e leto
Vpla�ani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic
Kapitalske rezerve, povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami
Podrejeni dolžniški instrumenti
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala postavk �17� in �18�
Vrednost matemati�ne rezervacije (prva alinea 2. to�ke drugega odst.
107. �lena ZZavar)
Polovica nevpla�anega vpoklicanega kapitala oziroma ustanovnega
kapitala (druga alinea 2. to�ke drugega odst. 107. �lena ZZavar)
Dodatni kapital (�17�+�18�+�19�+�20�+�21�+�22�, vendar ne ve� kot
50% glede na nižjega izmed temeljnega oziroma minimalnega
kapitala)

Predhodno leto

17
18
19
20
21
22
23

Predhodno leto
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PRILOGA 2
Zavarovalnica: __________________
Izkaz prilagojene kapitalske ustreznosti za življenjska zavarovanja (KUS PKZ – Ž) na dan: _______
Stran 2
Ra�unovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

v 1000 SIT

RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI
(108. �len ZZavar)
Skupaj temeljni in dodatni kapital ([14]+[23])

24

Udeležba po 1. to�ki 1. odst. 108. �lena ZZavar, razen udeležbe v
zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v
zavarovalniško skupino

25

Naložbe po 2. to�ki 1. odst. 108. �lena ZZavar, razen naložb v
zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v
zavarovalniško skupino

26

Nelikvidna sredstva ([28]+[29] +[30])

27

Naložbe v delnice borze in klirinško depotne družbe (3. to�ka 1.
odst. 108. �lena ZZavar)

28

Terjatve iz naslova vpla�il v jamstveni sklad pri klirinško depotni
družbi (3. to�ka 1. odst. 108. �lena ZZavar)

29

Terjatve iz naslova vpla�il v sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
jamstvu za izpolnitev obveznosti ve� oseb (3. to�ka 1. odst. 108.
�lena ZZavar)

30

Razpoložljivi kapital zavarovalnice ([24] - [25] - [26] - [27])

31

Zahtevani minimalni kapital

32

Sorazmerni del zahtevanega minimalnega kapitala podrejene
zavarovalnice, pozavarovalnice, pokojninske družbe

33

Prilagojena kapitalska ustreznost ([31] - [32 + 33])

34

Znesek
Teko�e leto

Predhodno leto
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
tarifnega pravilnika o nadomestilu za
kreditiranje naložb varstva okolja

Na podlagi 43. člena Ustanovitvenega akta Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS,
št. 85/04), uprava Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, izdaja

PRAVILNIK O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH TARIFNEGA
PRAVILNIKA
o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva
okolja
1. člen
V Tarifnem pravilniku o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja (Uradni list RS, št. 125/00, 106/01, 55/03
in 74/04) se v 1. členu besedi “Ekološko razvojnega” črtata
in nadomestita z besedo “Ekološkega”.
2. člen
V 4. členu (Tarifa nadomestil za kreditiranje naložb – tabela Kreditiranje naložb gospodarskih javnih služb varstva
okolja in okoljskih naložb gospodarskim družbam) se besedilo tarifne številke 4 v celoti črta in nadomesti z naslednjim
besedilom:
Tarifna
številka

Vrsta posla

»4

vodenje
kredita
4.1. Ostali
razpisi

Višina plačila

Način plačila

tolarska
protivrednost
6,14 EUR
mesečno

Znesek se
obračuna
trimesečno, za
preteklo trimesečje,
v tolarski
protivrednosti,
preračunan po
srednjem tečaju
Banke Slovenije
na dan obračuna,
to je 31. 3., 30. 6.,
30. 9., 31. 12.«

4.2. Razpis tolarska
34PO05A protivrednost
5,40 EUR
mesečno

3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 19-19/01
Ljubljana, dne 8. aprila 2005.
Marko Slokar l. r.
predsednik uprave
Franc Beravs l. r.
član uprave
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OBČINE

CELJE
1326.

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega
načrta »Tehnološki park Celje«

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00015/2003-0008
Celje, dne 9. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
»Tehnološki park Celje«
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
predloga Lokacijskega načrta »Tehnološki park Celje« (v
nadaljevanju: lokacijski načrt), ki ga je pod št. 788-B/03 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu z
odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 ter prostorskih sestavin 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 in Uradni list RS, št. 18/911,
54/94, 25/98, 86/01).
II
Lokacijski načrt se nanaša na urejanje severnega dela
območja mestnega središča Gaberje jug, tako opredeljenega
na osnovi izvedenega urbanistično arhitekturnega natečaja
in izdelanih strokovnih podlag (»Strokovne podlage za mestno središče Gabrje jug«, izdelal Razvojni center Planiranje
Celje, št. projekta 788-A/03, maj 2004). Lokacijski načrt obravnava severni, ožji del tega prostora, in sicer tri območja
(3, 4, 5) ob Kidričevi cesti.
III
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta se prične
osmi dan po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne
četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku
za okolje in prostor ter komunalo – Sektorju za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, ter traja
30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času razgrnitve predloga bo
javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje. Kraj
in datum javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju
javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren
način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja
stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb
ni, se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale ﬁzične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
Mestne občine Celje.

1327.

Sklep o javni razgrnitvi predloga PUP za
območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga PUP za območje
krajinske zasnove Šmartinsko jezero
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
predloga PUP za območje krajinske zasnove Šmartinsko
jezero(v nadaljevanju: PUP), ki ga je pod št. 01/04 izdelal
Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 ter prostorskih sestavin 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 in Uradni list RS, št.
18/911, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Vsebina PUP se prostorsko nanaša na širše območje
Šmartinskega jezera. PUP bodo določili merila in pogoje za
posege v prostor s prikazom stavbnih zemljišč, varovalnih
območij, infrastrukturnih ureditev ter varstva okolja. Vsebina
PUP je skladna krajinsko zasnovo Šmartinsko jezero (izdelal
RC Planiranje Celje, št. projekta 098/97–98).
III
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta se začne
osmi dan po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne
skupnosti Ostrožno, Šmartno v Rožni dolini ter Škofja vas
in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in
prostor ter komunalo – Sektorju za prostorsko načrtovanje in
evropske zadeve, Prešernova 27, ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
dajo vsi zainteresirani. V času razgrnitve predloga bo javna
obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje. Kraj in datum javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku
in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne
obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način
obvestiti krajane.

Uradni list Republike Slovenije
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve morajo
pristojni organi krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predlogi, ki so jih podale ﬁzične ali pravne osebe,
se pošljejo županu Mestne občine Celje. Ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne
občine Celje.
V
Sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00003/2003-8
Celje, dne 29. marca 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

1328.

Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 26/05 – prečiščeno besedilo) objavlja:

CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem
Tarifna skupina
cena v SIT/m3
1. Odjem plina do 250 m³ letno
115,64
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m³ letno
73,80
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m³ letno
73,04
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m³ letno 71,64
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1.
2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju
cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Višje cene veljajo od
1. 4. 2005 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi zvišanja
nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 4. 2005.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah
uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida (Uradni list št. 68/96, 24/98, 65, 98, 124/00, 91/02,
8/03, 58/03 in 67/03) se za vse tarifne porabnike zemeljskega
plina od 1. 1. 2005 zaračuna še omenjena taksa v višini 5,70
SIT/m³ zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno
z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20%
davek na dodano vrednost.
Celje, dne 5. aprila 2005.
Energetika Celje,
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
direktor
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Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 26/05 – prečiščeno besedilo) objavlja:

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
Občina Celje
– obračun po merilcih
– variabilni del cene
– priključna moč – ﬁksni
del cene

8,557 SIT/KWh
375,238 SIT/KW/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
občini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 4. 2005 in za
priključno moč od 1. 11. 2004.
Občina Štore
– obračun po merilcih
– variabilni del cene
– priključna moč – ﬁksni
del cene

10,505 SIT/KWh
377,861 SIT/KW/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
občini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 4. 2005 in za
priključno moč od 1. 11. 2004.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 38/04).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
Celje, dne 5. aprila 2005.
Energetika Celje,
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
direktor

ČRNA NA KOROŠKEM
1330.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz
proračuna Občine Črna na Koroškem za leto
2005

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
59/99, 70/00 in 100/00), 32. in 33. člena zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99) in ter 105. člena Statuta
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01
in 75/03) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na
17. redni seji, dne 23. 3. 2005 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Občine Črna na Koroškem za leto 2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črna na Koroškem za
leto 2005 se ﬁnanciranje funkcij Občine Črna na Koroškem

Stran

3582 /

Št.

38 / 15. 4. 2005

ter njihovih nalog in drugih s predpisih določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Črna na
Koroškem za leto 2004 in za iste programe kot v letu 2004.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2004.
4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za izvrševanje proračuna.
5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega ﬁnanciranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2005 in se
morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

Uradni list Republike Slovenije
II
7. člen se dopolni z naslednjim besedilom: »Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 45 dni.
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s
pravilnikom. Na razpolago mora biti od dneva razpisa dalje
na sedežu občine. Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se
upošteva le popolna dokumentacija, določena z razpisno
dokumentacijo. V roku 3 dni od odpiranja vlog se pisno
pozovejo tisti predlagatelji vlog, katerih vloga ni popolna,
da jo dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni od prejema
poziva.«
III
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-17-02/03
Črna na Koroškem, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab, inž. l. r.

6. člen
Župan Občine Črna je zadolžen za tekoče usklajevanje
potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa
za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih
sredstev v času začasnega ﬁnanciranja.
7. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja po tem sklepu traja do
sprejetja proračuna za leto 2005.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 31. 3. 2005.
Št. 403-04-01/05
Črna na Koroškem, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab, inž. l. r.

1331.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99, 40/01, 75/03 in 127/) ter 36. člena
Zakona o kmetijstvu Uradni list RS, št. 54/00) je Občinski
svet občine Črna na Koroškem na 17. redni seji, dne 23. 3.
2005 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA
o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Črna na Koroškem
I
V Pravilniku o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črna na Koroškem (Uradni list
RS, št. 100/03) se 2. členu pravilnika dodajo nove alineje,
in sicer:
– soﬁnanciranje splošnih veterinarskih uslug,
– soﬁnanciranje zavarovanja živine,
– soﬁnanciranje prevoza in klanja živine.

1332.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika
o merilih in kriterijih za soﬁnanciranje
izvedbe programov na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v
Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 1. in 97. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99 in 26/01),
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) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01, 75/03 in 127/03) je Občinski svet
občine Črna na Koroškem na 17. redni seji dne 23. 3. 2005
sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA
o merilih in kriterijih za soﬁnanciranje izvedbe
programov na področju socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na
Koroškem
I
V pravilniku o merilih in kriterijih za soﬁnanciranje
izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 127/03) se 6. člen dopolni z besedilom:
»Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od
45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v
skladu s pravilnikom. Na razpolago mora biti od dneva
razpisa dalje na sedežu občine. Pri razdelitvi razpoložljivih
sredstev se upošteva le popolna dokumentacija, določena
z razpisno dokumentacijo. V roku 3 dni od odpiranja vlog
se pisno pozovejo tisti predlagatelji vlog, katerih vloga ni
popolna, da jo dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni
od prejema poziva.
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II
V 12. členu se tretja alineja dopolni z besedo »statut
društva«, tako da se pravilno glasi:
– izkaz o zagotovljenih osnovnih pogojih za realizacijo
načrtovanih programov (fotokopija statuta društva).

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Gornji Petrovci za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter
račun ﬁnanciranja.

III
13. člen se v celoti spremeni in nadomesti z novim
členom, ki se glasi:
1. Število članov iz občine Črna:
a) do 50 članov – 5 točk
b) od 50 do 100 članov – 10 točk
c) od 100 do 200 članov – 20 točk
d) od 200 do 300 članov – 30 točk
e) nad 300 članov – 40 točk
f) društva s sedežem v Občini Črna na Koroškem – 100
točk.
Točka 1 se soﬁnancira v višini 60% namenjenih sredstev iz proračuna.
2. Program dela za razpisano leto:
– program ima postavljene jasne cilje, metode in način
dela, ki so v skladu s predmetom dela (do 5 točk)
– uporabniki razpisa so jasno opredeljeni, program izhaja iz potreb članov in drugih uporabnikov (do 3 točke)
– program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov (do 7 točk)
– izvajanje različnih aktivnosti za naše člane (do 7
točk)
– izvajanje programa je v interesu občine (do 3 točke)
– program ima pregledno in jasno ﬁnančno konstrukcijo
(do 3 točke)
– program z večletnim delovanjem, organiziranje dobrodelnih prireditev, sodelovanje na javnih prireditvah (do
3 točke)
– posebni dogodki oziroma reference v lanskem letu
(do 3 točke).
Točka 2 se soﬁnancira v višini 40% namenjenih sredstev iz proračuna.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za
leto 2004 je realiziran v naslednjih zneskih:

IV
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-02-03/03
Črna na Koroškem, dne 24. marca 2005.

A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

B)
IV.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.

Račun ﬁnanciranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Povečanje(zmanjšanje)sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=–III).
XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
preteklega leta

1333.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornji Petrovci za leto 2004

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je
Občinski svet občine Gornji Petrovci na 13. redni seji dne
24. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Gornji
Petrovci za leto 2004

–
–
–

240.000
–
2.241
240.000
237.759
2.705

3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2004
ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del
tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/2005-1
Gornji Petrovci, dne 25. marca 2005.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

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

GORNJI PETROVCI

v tisoč SIT
331.263
569.022
– 237.759

1334.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Gornji Petrovci za leto
2005

Na podlagi 29. 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, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99
– odl. US, 70/00 in 51/02), 13. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 133/03 in 38/04) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99 in 108/01) je
Občinski svet občine Gornji Petrovci na 13. redni seji dne
24. 3. 2005 sprejel

Stran

3584 /

Št.

38 / 15. 4. 2005

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Gornji Petrovci za leto 2005
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci v
letu 2005 znaša 0,40 SIT za pozidane gradbene parcele in
0,05 SIT za zazidljive gradbene parcele.
2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 2005 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-06/2005-1/16
Gornji Petrovci, dne 25. marca 2005.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

1335.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine
sredstev za najem prostora za grobove na
pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v
uporabi na območju Občine Gornji Petrovci

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90),
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 39/98), Sklepa o določitvi višine sredstev
za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi
mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 93/01) je Občinski svet občine Gornji
Petrovci na 13. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi višine sredstev
za najem prostora za grobove na pokopališčih
in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na
območju Občine Gornji Petrovci

Uradni list Republike Slovenije
GROSUPLJE
1336.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 38.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)
je Občinski svet občine Grosuplje na 28. redni seji dne 30. 3.
2005 sprejel

SKLEP
o soglasju k višini cene in načinu ﬁnanciranja
socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu za leto 2005
I
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Grosuplje znaša:
– za vodenje in koordinacijo 236.446,53 SIT mesečno
– za neposredno socialno oskrbo: 1.239.065,76 SIT
mesečno, od tega za upravičence do storitve, ki so se dogovorili samo za dostavo kosil 907.980,11 SIT mesečno.
Cena storitve pomoči družini na domu znaša 3.564,16
SIT/ efektivno uro in velja od 1. 4. 2005.
Cena dostave enega obroka znaša 751,46 SIT in velja
od 1. 4. 2005.
II
Občina Grosuplje subvencionira:
– ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu v višini 70%
– ceno dostave enega toplega obroka v višini 50%.
Cena storitve pomoč družini na domu za uporabnike
tako znaša 1.069,25 SIT / efektivno uro in velja od 1. 4.
2005.
Cena dostave kosila v okviru storitve pomoči družini
na domu znaša za uporabnike 375,73 SIT in velja od 1. 4.
2005.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40305-0033/05
Grosuplje, dne 30. marca 2005.

1. člen
V spremembi sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških
vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci se
1. člen spremeni in se glasi:
Višina enoletne najemnine za posamezni grob znaša
2.500 SIT.
V ceni ni vračunan davek na dodano vrednost.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-07/2005-6
Gornji Petrovci, dne 25. marca 2005.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

Sklep o soglasju k višini cene in načinu
ﬁnanciranja socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu za leto 2005

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

1337.

Pravilnik o vrednotenju programov društev in
organizacij na področju socialno humanitarnih
in ostalih neproﬁtnih dejavnosti

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št., 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je
Občinski svet občine Grosuplje na 28. redni seji dne 30. 3.
2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o vrednotenju programov društev in organizacij
na področju socialno humanitarnih in ostalih
neproﬁtnih dejavnosti
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbiro,
vrednotenje in razdelitev sredstev, ki so v proračunu Občine
Grosuplje namenjena za soﬁnanciranje programov na področju socialno humanitarnih in ostalih neproﬁtnih dejavnosti.
Financira se neproﬁtna in prostovoljna dejavnost društev in organizacij ter njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalci programov in projektov), ki delujejo na območju
Občine Grosuplje, imajo v Občini Grosuplje sedež ali so
njihovi člani občani Občine Grosuplje.
2. člen
(predmet soﬁnanciranja)
V okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine se
soﬁnancirajo:
– programi in projekti na področju socialne, zdravstvene
in humanitarne dejavnosti,
– ostali neproﬁtni programi na področju varstva naravne
dediščine, ohranjanja tradicije, organiziranja prostega časa,
vzgoje in izobraževanja otrok ter informiranja; izoblikovani na
podlagi speciﬁčnih potreb občanov,
– stroški redne dejavnosti izvajalcev programov in projektov (stroški najemnin, telekomunikacij, komunalnih storitev, stroški dela),
– projekti, katerih pokrovitelj bo Občina Grosuplje.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
Soﬁnanciranje programov in projektov s področja kulture in športa ni predmet tega pravilnika.
3. člen
(upravičenci do sredstev)
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so izvajalci
programov in projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Grosuplje oziroma delujejo
na njenem področju in so občani Občine Grosuplje njihovi
člani,
– da so registrirani za dejavnost, ki je predmet tega pravilnika, imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino
in ostalo zakonsko predpisano dokumentacijo,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
programov in projektov.
Fizične osebe niso upravičene do dodelitve sredstev,
razen v primeru, če kandidirajo s projekti, ki ustrezajo določilom tega pravilnika in se ocenijo kot izjemnega pomena
za Občino Grosuplje.
Izvajalci programov in projektov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisnih področij, lahko za enak namen kandidirajo
samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov
Občine Grosuplje.
POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi
javnega razpisa ali javnega poziva, ki se objavi na krajevno
primeren način po sprejetju občinskega proračuna, s katerim
se določi višina razpoložljivih sredstev. V tekočem letu lahko
občina glede na obseg in vsebino posameznih razpisnih področij objavi več razpisov ali pozivov.
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5. člen
(javni razpis)
Javni razpis oziroma poziv mora vsebovati najmanj:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– okvirno višino ﬁnančnih sredstev,
– rok za prijavo,
– razpisni oziroma pozivni rok,
– informacijo o obrazcih za prijavo.
6. člen
(postopek)
Postopek javnega razpisa oziroma javnega poziva vodi
tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
V primeru, če je na javni razpis oziroma poziv prijavljeno
več programov in projektov kot je na voljo proračunskih sredstev, lahko komisija določi prioriteto za vrednotenje prijav.
Komisija obravnava popolne in v roku prispele prijave
na razpis oziroma poziv in v skladu z določili tega pravilnika
pripravi predlog razdelitve sredstev. Komisija lahko vloge, ki
po vsebini ne ustrezajo predmetu javnega razpisa oziroma
javnega poziva, preusmeri na ustrezno razpisno področje, če
razpisi oziroma pozivi potekajo istočasno.
Vloge, prispele na javni poziv, se obravnava praviloma
enkrat mesečno oziroma po potrebi, do porabe sredstev.
Pristojni uslužbenec občinske uprave, vloge prispele na javni
poziv, odpre po vrstnem redu prispetja in pripravi poročilo o
njihovi ustreznosti in popolnosti.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan.
Izvajalci programov in projektov so o izidu razpisa oziroma poziva obveščeni v 30 dneh po končanem javnem
razpisu oziroma javnem pozivu.
7. člen
(pogodba)
Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe o soﬁnanciranju programov in projektov oziroma redne dejavnosti.
V pogodbi se opredeli izbran program, projekt oziroma
redna dejavnost društva ter višino in namen soﬁnanciranja,
dinamiko ﬁnanciranja, način nadzora namenske porabe proračunskih sredstev in določilo o vračilu sredstev v primeru
nenamenske rabe sredstev oziroma neizvedenih prevzetih
obveznosti.
Izvajalci programov in projektov morajo občinski upravi,
ki spremlja izvajanje programov in projektov, v pogodbenem
roku predložiti poročilo o izvedenih programih in projektih in
namenski rabi sredstev.
MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV
IN PROJEKTOV
8. člen
(merila in kriteriji javnega razpisa)
Merila in kriteriji, na podlagi katerih komisija oceni prijave na javni razpis in pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev izbranim izvajalcem programov in projektov, ki
ustrezajo pogojem tega pravilnika, so naslednji:
obseg in kvaliteta programa dela za tekoče
leto
jasnost postavljenih ciljev in skladnost s predmetom razpisa
nedvoumna opredelitev ciljne skupine uporabnikov
sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvedbi
programa

40
0 -30
0-5
0-5
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leta delovanja
nad 20 let
pod 20 let za vsako leto delovanja 0,5 točke

10
10

članstvo
sedež v Občini Grosuplje
nad 100 članov 10 točk
pod 100 članov za vsakega človeka 0,1 točke

30
20
10

realna ﬁnančna konstrukcija
jasno opredeljeni viri ﬁnanciranja
delež soﬁnanciranja s strani proračuna občine
do 50% – 10
nad 50% – 5

20
10
10

SKUPAJ

100

MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR FINANCIRANJA
OZIROMA SOFINANCIRANJA REDNE DEJAVNOSTI
DRUŠTEV IN PROJEKTOV POKROVITELJSTVA OBČINE
9. člen
(merila in kriteriji javnega poziva)
Merila in kriteriji, na podlagi katerih komisija oceni prijave na javni poziv in pripravi predlog dodelitve proračunskih
sredstev izbranim izvajalcem za ﬁnanciranje oziroma soﬁnanciranje dejavnosti, ki ustrezajo pogojem tega pravilnika,
so naslednji:
– ustrezen obseg kakovostnega programa (število izvedenih projektov v preteklih dveh letih),
– pomen dejavnosti izvajalca za Občino Grosuplje,
– neproﬁtnost dejavnosti izvajalca,
– uravnotežena in realna ﬁnančna shema odhodkov in
prihodkov.
Višina soﬁnanciranja je odvisna od višine proračunskih
sredstev za posamezna področja, ki so predmet javnega
poziva.
10. člen
Občinski svet občine Grosuplje lahko v okviru sprejemanja proračuna, brez upoštevanja meril in kriterijev iz 8. in 9.
člena tega pravilnika, odloča o dodelitvi sredstev programu
oziroma projektu, ki se oceni kot izjemno pomemben za občane in je v posebnem interesu Občine Grosuplje.
Izjemoma lahko župan iz interventnih sredstev brez
izvedbe javnega razpisa izda sklep o dodelitvi sredstev programu oz projektu, če je zaradi nujnosti odločitve o ﬁnanciranju to neizogibno. Višina interventnih sredstev se določi z
letnim proračunom.
11. člen
Za soﬁnanciranje stroškov rednega delovanja (stroški
najemnine, energije, ptt storitev in drugi materialni stroški,
stroški dela), lahko zaprosi društvo, ki kandidira tudi na
programska sredstva. Komisija bo na podlagi dokazil opredeljenih v besedilu javnega poziva oziroma razpisa pripravila
predlog o dodelitvi sredstev v odvisnosti od višine sredstev
zagotovljenih v proračunu in v skladu s tem pravilnikom.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po
enakem postopku kot sam pravilnik.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-1/05
Grosuplje, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

1338.

Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega
svetnika prešel na naslednjega kandidata

Na podlagi ugotovitvenega sklepa 27. seje Občinskega
sveta občine Grosuplje, z dne 23. 2. 2005, da je občinskemu
svetniku dr. Petru Hostniku na podlagi odstopne izjave, z dne
19. 1. 2005, prenehal mandat občinskega svetnika na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. razl., 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02 in 108/03), je Občinska volilna komisija
občine Grosuplje na 1. korespondenčni seji dne 25. 3. 2005
na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02, 11/03, 73/03,
54/04) sprejela

U G O T O V I T V E N I S K L E P,
da je mandat občinskega svetnika prešel na
naslednjega kandidata
1. člen
Ugotovi se, da zoper ugotovitveni sklep Občinskega
sveta občine Grosuplje o prenehanju mandata občinskemu
svetniku v predpisanem roku ni bila vložena tožba na upravno sodišče, zaradi česar se lahko postopki za nadomestitev
člana občinskega sveta začnejo.
2. člen
Ugotovi se, da je mandat občinskega svetnika, dr. Petra
Hostnika, prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov
stranke Nove Slovenije – NSi.
Ugotovi se, da naslednji kandidat na listi NSi Drago Zakrajšek v osmih dneh od prejema poziva k predložitvi pisne
izjave o sprejemu funkcije člana v Občinskem svetu občine
Grosuplje ni podal navedene izjave.
3. člen
Ugotovi se, da je naslednji kandidat na listi NSi, Janez
Kozlevčar, roj. 12. 7. 1954, stanujoč Podgorica pri Podtaboru
8, 1290 Grosuplje, dne 23. 3. 2005 podal pisno izjavo, da je
pripravljen opravljati funkcijo, na podlagi česar mu pripada
pravica do opravljanja funkcije člana Občinskega sveta občine Grosuplje do izteka mandata 2002–2006.
4. člen
Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika
prešel na naslednjega kandidata začne veljati s sprejemom
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00607-1/2002
Grosuplje, dne 25. marca 2005.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Jože Štrus l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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1339.

1340.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hodoš za leto 2004

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 16. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/97) je Občinski svet občine
Hodoš na 16. redni seji dne 20. 1. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Hodoš za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov
in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun
ﬁnanciranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine Hodoš je realiziran v
naslednjih zneskih:
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

B)
IV.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodanih kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

v tisoč SIT
118.625
116.794
1.830

Račun ﬁnanciranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Povečanje(zmanjšanje) sredstev na računih
(I+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)

2.405
-575
-2.405
-1.830

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
proračuna Občine Hodoš za leto 2004 se prenese med prihodke proračuna Občine Hodoš za leto 2005.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2004 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v
posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-1/05
Hodoš, dne 21. januarja 2005.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.
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Odlok o proračunu Občine Hodoš 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,
80/94 in 56/98), 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 in 30/02) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in
31/01) je Občinski svet občine Hodoš na 18. redni seji dne
31. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Hodoš za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hodoš 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.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun
ﬁnanciranja proračuna.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč tolarjih
Skupina/podskupina kontov
Proračun za leto 2005
I.
Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)
119.532
Tekoči prihodki (70+71)
24.724
70 Davčni prihodki (700+703+704+706)
10.714
700 Davki na dohodek in dobiček
5.124
703 Davki na premoženje
3.255
704 Domači davki na blago in storitve
2.335
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 14.010
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
210
711 Takse in pristojbine
500
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
13.300
72 Kapitalski prihodki (720+721+722)
100
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premoženja
–
73 Prejete donacije (730+731+732)
670
730 Prejete donacije iz domačih virov
670
731 Prejete donacije iz tujine
–
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč –
74 Transferni prihodki (740+741)
94.038
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnan. institucij
94.038
741 Prejeta sredstva
iz državnega proračuna iz sredstev EU
–
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
119.522
40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
32.510
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
10.500
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.880
402 Izdatki za blago in storitve
17.330
403 Plačila domačih obresti
700
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v tisoč tolarjih
Skupina/podskupina kontov
Proračun za leto 2005
409 Rezerve
2.100
41 Tekoči transferi (410+411+412+413+414)
22.347
410 Subvencije
1.200
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
13.150
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
5.220
413 Drugi tekoči domači transferi
2.777
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 Investicijski odhodki (420)
57.965
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
57.965
43 Investicijski transferi (431+432)
6.700
431 Investicijski transferi pravnim
in ﬁz. osebam, ki niso pror. upor.
–
432 Invest. transferi pror. uporabnikom 6.700
III. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
10
B)
IV.
75.

V.
44.

VI.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
–
Prejeta vračina danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
–
Prejeta vračila danih posojil
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
Dana posojila in povečanje kapital. deležev
(440+441+442+443)
–
Dana posojila in povečanje kapital. deležev
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
443 Povečanje nam. prem. v javnih skladih
in drugih pravn. os. javn. prava,
ki imajo prem. v svoji lasti
–
Prejeta minus dana posojila
in sprem. kapitalskih deležev (IV.-V.)
–

C) Račun ﬁnanciranja
–
VII. Zadolževanje (500)
15.000
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
15.000
VIII. Odplačila dolga (550)
2.405
55. Odplačila dolga
2.405
550 Odplačila domačega dolga
2.405
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
12.605
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
12.595
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
-10
XII. Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta
1.595
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasiﬁkacije javnoﬁnančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov
se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnoti
od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.
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5. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področji proračuna oziroma pri neposrednem
uporabniku:
– če nastanejo za to utemljeni razlogi,
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekujeta dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
6. 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 zagotovoljena sredstva, in za namene, za katere se med letom
izkaže, da zanje v proračunu niso bila zagotovoljena 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 s tem seznanja občinski svet.
7. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2005, izkazanih
v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% proračunske
rezerve Občine Hodoš.
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 (Uradni list RS, št. 79/99) župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna in se pooblašča, da odloča o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj
športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne
izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva
in organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev, razporejenih za investicije in druge
odhodke investicijskega značaja ter za amortizacijo,
– o izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro
izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in
storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovojenih sredstev po
posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja
občine v skladu s statutom občine.
9. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto
sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen
v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma
z sočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in
odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.
10. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah
skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu.
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IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Občina se lahko dologoročno zadolži v skladu z zakonom o ﬁnanciranju občin, zakonom o javnih ﬁnancah in
uredbo o zadolževanju občin. Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov
porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta.
Od najetja posojila pod 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
12. člen
Javna podjetja ali javnih zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna
dela in storitve je treba oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
14. člen
Na predlog župana lahko občinski svet določi udeležbo
oziroma soﬁnanciranje občanov pri posameznih delih širšega
pomena.
15. člen
Občinski svet lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
16. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na TRR proračuna po načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
17. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Hodoš v letu
2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep župana.
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18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 022/05-BK
Hodoš, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

JESENICE
1341.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Jesenice za leto 2004

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 10. in 33. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) in 90. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97, 38/99, 13/01)
je Občinski svet občine Jesenice na 25. seji dne 24. 3. 2005
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice
za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice
za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb, račun ﬁnanciranja, zaključni
račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna za leto 2004 so realizirani v naslednjih
zneskih:

Proračun

Krajevne skup.

v 000 SIT
Konsolid. izkaz

Prihodki

2,830.817

16.616

2,836.779

Odhodki
Proračunski presežek (primanjkljaj)

2,734.130
96.687

15.095
1.521

2,738.571
98.208

401

–

401

–

–

–

401
97.088

–
1.521

401
98.609

Post.

Opis

A)

Izkaz prihodkov in odhodkov

I.
II.
III.
B)

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prod. kap. deležev

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

VI.
VII.

Prejeta minus dana posojila in pov. kap. deležev
Skupni presežek (primanjkljaj)

C)

Račun ﬁnanciranja

VIII.

Zadolževanje

IX.

Odplačilo dolgov

X.

–

–

43.659

–

43.659

Neto zadolževanje

-43.659

–

-43.659

XI.
XII.

Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
Stanje sredstev na računih konec preteklega leta

53.429
327.777

1.521
4.079

54.951
331.856

XIII.

Sredstva na računih

381.206

5.600

386.807
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3. člen
Ostanek sredstev v višini 381.206 tisoč tolarjev se prenese na račun proračuna občine naslednjega leta. Sredstva
v višini 68.190 tisoč tolarjev se v skladu s 43. členom Zakona
o javnih ﬁnancah kot namenska sredstva razporedijo:
1.
2.
3.
4.
5.

prenos požarne takse
za Čistilno napravo ZBČN (okoljska dajatev)
za povečanje rezervnega sklada za obresti
za počitniško dejavnost
za stanovanjsko gospodarstvo

v tisoč SIT
1.319
29.884
4.318
9.765
22.904

Sredstva v višini 19.418 tisoč tolarjev se namenijo za
poravnavo obveznosti iz leta 2004, ki zapadejo v plačilo v
letu 2005, in sicer:
v tisoč SIT
1. za spomenik Belo polje
216
2. za Spomeniško varstvene akcije – oprema
v arhivu Kasarne za Gornjesavski muzej
1.233
3. za tekočo porabo za Mladinski center
375
4. za Investicijsko vzdrževanje
javnih zavodov Mladinski center
745
5. za izgradnjo vodovoda Javorniški rovt
1.191
6. za ostale infrastrukturne objekte
450
7. za intervencije v kmetijstvo
978
8. za urbanizem – kolesarsko pot
2.950
9. za ureditev in pridobitev uporabnega dovoljenja za
Kurirski dom na Pristavi
5.000
10.
za ureditev kanalizacije na Kidričevi 37 c in izdelavo
centralnega ogrevanja KS Podmežakla
4.000
11. za načrte in drugo projektno dokumentacijo
za PCJ in Črno vas
1.310
12.
za poravnavo obveznosti za GIS iz leta 2004
970
Ostanek sredstev v višini 293.598 tisoč tolarjev se nameni za pokrivanje planiranega proračunskega primanjkljaja
v letu 2005.
Ostanek sredstev posamezne krajevne skupnosti se
prenese na račun te krajevne skupnosti. Sredstva se prenesejo v naslednje leto.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1.
2.
3.
4.

Stanje rezervnega sklada 1. 12. 2003
Oblikovanje v letu 2004 – obresti
Poraba sredstev v letu 2004
Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2004

v tisoč SIT
32.291
4.318
19.826
16.783

5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti
do virov sredstev v višini 17,597.295 tisoč tolarjev.
6. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 401-1/03
Jesenice, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

1342.

Sklep o merilih za določanje plač direktorjev
oziroma ravnateljev javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Jesenice

Na podlagi desetega odstavka 100.b 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, 63/95
obv. razl., 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 10. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 25. redni seji dne 24. 3.
2005 sprejel

SKLEP
o merilih za določanje plač direktorjev
oziroma ravnateljev javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Jesenice
I
S tem sklepom se določajo merila za določanje plač
direktorjev oziroma ravnateljev (v nadaljevanju: direktorjev)
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, če
z zakonom ni določeno drugače.
II
Plača obsega osnovna plačo, dodatek za delovno dobo
in del plače za delovno uspešnost. V pogodbah ni mogoče
določiti drugih dodatkov k plači.
Višino plače direktorjev na podlagi meril, določenih v
tem sklepu, na predlog sveta javnega zavoda določi župan.
Na podlagi meril določena plača direktorja brez dodatka za
delovno dobo, lahko dosega največ 90% plače župana brez
dodatka za delovno dobo.
Dodatek za delovno dobo se določi v višini, določeni z
zakonom oziroma s kolektivno pogodbo.
III
Pri določanju osnovne plače direktorja javnega zavoda
se, če ni z zakonom oziroma predpisi drugače določeno,
upoštevajo naslednja merila:
– zahtevana strokovna izobrazbe,
– zahtevnost dela,
– pomen organizacije.
Na višino osnovne plače direktorja vpliva zahtevana
stopnja izobrazbe z največ 40%, zahtevnost dela z največ
40% in pomen organizacije z največ 20%.
Osnovna plača direktorja se določi na podlagi osnove
za obračun plač in količnika, določenega s tem sklepom.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni
razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti.
Količnik za določitev osnovne plače se določi po naslednjih merilih:
1. zahtevana strokovna izobrazba
Stopnja izobrazbe
Višja
Visoka

Število
koeﬁcientov
2,8
3,3

2. zahtevnost dela
Poprečno število zaposlenih
Do 15
Od 16 do 45
Nad 45

Število
koeﬁcientov
0,7
0,8
0,9
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Skupni prihodki zavoda

Št.

Do 100 mio
Nad 100 mio

Število
koeﬁcientov
0,7
0,8

Delež izvenproračunskih virov za ﬁnanciranje javne službe
Do 10%
Nad 10%

Število
koeﬁcientov
0,7
0,8

Vrednost aktive

Število
koeﬁcientov
0,7
0,8

Do 100 mio
Nad 100 mio
3. Pomen organizacije
Raven
Lokalna
regijska

Število
koeﬁcientov
1,5
1,7

Količnik za določitev osnovne plače direktorja predstavlja seštevek vseh koeﬁcientov po zgornjih merilih.
IV
Osnovna plača direktorja se lahko poveča zaradi delovne uspešnosti na podlagi naslednjih meril:
– izpolnjevanje programa dejavnosti,
– pridobivanje izvenproračunskih virov ﬁnanciranja.
1. Izpolnjevanje programa dejavnosti
Merilo
Javni zavod izvede dogovorjeni program do
5% nad planiranim
Javni zavod izvede dogovorjeni program
nad 10% nad planiranim

% povečanja osnovne
plače
10%

% povečanja
osnovne
plače
5%
Delež izvenproračunskih sredstev dosega
5% celotnega prihodka javnega zavoda
10%
Delež izvenproračunskih sredstev dosega
10% celotnega prihodka javnega zavoda
15%
Delež izvenproračunskih sredstev dosega
15% celotnega prihodka javnega zavoda
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VI
Ne glede na merila iz tega sklepa, dejansko izplačana
plača direktorja brez dodatka za delovno dobo ne sme presegati 90% plače župana brez dodatka za delovno dobo.
VII
Sedaj veljavne pogodbe direktorjev javnih zavodov
ostanejo v veljavi do izteka mandata direktorja, razen, če
se je pri posameznem zavodu občutno povečal obseg dela,
o čemer odloči župan na podlagi programa dela javnega
zavoda.
Delovna uspešnost direktorjev se začne določati po
novih merilih z uveljavitvijo tega sklepa.
VIII
Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem podpiše predsednik
sveta zavoda, če ni z zakonom drugače določeno.
Kolikor ni podpisnik pogodbe o zaposlitvi direktorjev
javnih zavodov župan, daje k njej soglasje.
IX
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 110-8/2005
Jesenice, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

Ugotavljanje izpolnjevanja programa se nanaša na zadnje zaključno koledarsko leto, upošteva pa se za tekoče
leto.

Merilo

Stran

na predlog sveta javnega zavoda po predhodnem soglasju
župana. Ob tem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. letni program dela oziroma letni delovni načrt javnega
zavoda je bil izpolnjen v celoti
2. tekoče poslovanje javnega zavoda je bilo pozitivno;
v primeru, da je javni zavod posloval z izgubo je izjemno priznanje nagrade možno le v primeru, da je izguba nastala iz
objektivnih razlogov
3. javni zavod je del sredstev za poslovanje pridobil s
prodajo blaga in storitev na trgu.

15%

2. pridobivanje izvenproračunskih virov ﬁnanciranja.
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KAMNIK
1343.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta B8-Zg. Perovo

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in 27. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03) je
župan Občine Kamnik 8. 4. 2005 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Odloka
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta B8-Zg. Perovo

Višino dela plače za delovno uspešnost se določi najmanj enkrat letno.
Merila iz prvega odstavka tega člena se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 30% osnovne plače direktorja.
Delovno uspešnost direktorja določi svet javnega zavoda ob predhodnem soglasju župana.

I
Župan Občine Kamnik objavlja javno razgrnitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
B8-Zg. Perovo.

V
Direktorju se enkrat letno lahko izplača nagrada za
uspešno poslovanje po sprejemu letnega poročila, in sicer v
višini največ ene poprečne plače direktorja v preteklem letu,

II
Javna razgrnitev predloga Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta B8-Zg. Perovo bo potekala
od 29. aprila do 30. maja 2005.

Stran
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Javna razgrnitev dokumenta bo na sedežu Občine
Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju za vse zainteresirane
občane in tudi za občane KS Novi trg.
III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v knjigo pripomb, oziroma jih
v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik, Oddelku za okolje
in prostor, Glavni trg 24, Kamnik.
Javna obravnava predloga prostorskega akta bo v ponedeljek, 9. maja ob 18. uri, v sejni sobi Občine Kamnik – II.
nadstropje.

RS.

3. člen
Stanje sredstev proračunske rezerve v višini 6,094.502
SIT se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu
2005.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa ﬁnančnih
terjatev in naložb in izkaz računa ﬁnanciranja so sestavni del
tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Št. 405-03/03-3
Kidričevo, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

Št. 35005-1/2004
Kamnik, dne 8. aprila 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

1345.

KIDRIČEVO
1344.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kidričevo za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 94. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list št. 10/04) je Občinski svet
občine Kidričevo na 18. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kidričevo za leto 2005

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 110. člena Statuta
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04) je Občinski svet
občine Kidričevo na 18. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Kidričevo za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Kidričevo za leto 2004, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Kidričevo.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Kidričevo so bili
v letu 2004 realizirani v naslednjih zneskih:
A)
1.
2.
3.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj (1- 2)

B)
4.
5.
6.
7.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
Prejeta minus dana posojila
Skupni primanjkljaj (1+4)-(2+5)

C)
8.
9.
10.

Račun ﬁnanciranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje (8-9)

Zmanjšanje sredstev na računih

v tisoč SIT
932.940
1,104.565
– 171.625
7.291
1.637
5.654
– 165.971
107.000
–
107.000
– 58.971

Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto
2005

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kidričevo 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
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter v
računu ﬁnanciranja (splošni del proračuna) ter v posebnem
delu proračuna.
Občinski proračun za leto 2005 se določi v naslednjih
zneskih:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov

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

70

71

v tisoč tolarjih
leto 2005
1,218.121
504.650
468.250
301.424
121.190
45.636
36.400
21.000
4.000
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72

73
74
II.
40

41

42
43

III.

Št.

712 Denarne kazni
400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
11.000
Kapitalski prihodki
290.091
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 130.507
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
159.584
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
423.380
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
423.380
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1,242.895
Tekoči odhodki
310.871
58.472
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 9.555
402 Izdatki za blago in storitve
233.344
403 Plačila domačih obresti
5.000
409 Rezerve
4.500
Tekoči transferi
312.826
410 Subvencije
16.850
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
174.342
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
35.700
413 Drugi tekoči domači transferi
85.934
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
554.471
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
554.471
Investicijski transferi
64.727
431 Investic. transferi
prav. in ﬁz. oseb., ki niso prorač. upor.
38.800
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
25.927
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
-24,774.000

B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
8.000
75 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+441+442)
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
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s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov
proračuna. Proračunska rezerva se oblikuje v letu 2005 v
višini 500.000 SIT.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih ﬁnancah do višine 1,000.000 tolarjev odloča župan in o tem pisno obvešča občinski
svet.
4. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske
rezervacije, ki 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. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je
župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje
proračuna je odgovoren župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta
drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le v mejah sredstev in za namene, ki so jim odobreni z občinskim proračunom.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno
področje.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva
za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna
za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, odredbe oziroma
sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije
skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve
v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
8. člen
Uporabniki proračuna se morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati za roke plačil, ki so najmanj 30 in največ
60 dni od prejema računa.
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje
po posameznih situacijah, se mora uporabnik dogovoriti za
60-dnevni rok plačila.
Neposredni uporabnik se lahko v pogodbi dogovori za
krajše plačilne roke, če na ta način doseže nižjo ceno.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti se morajo uporabniki dogovoriti za najmanj 30-dnevni rok plačila, razen za
izjeme iz 3. točke 23. člena Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so
v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.

3. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prihodkov proračuna v višini, ki je določena

10. člen
Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o
uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev za ohra-

-16.774
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nitev njihove realne vrednosti in zagotovitev tekoče likvidnosti
proračuna.
11. člen
Župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
O prerazporeditvi sredstev med posameznimi konti v
okviru proračunske postavke odločajo pristojni delavci.
12. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
13. 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.
14. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema
in plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih postavkah v
svojem ﬁnančnem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov
prihodnjih let pa lahko prevzema obveznosti za investicije, ki
so že začete 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 20%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
15. člen
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kidričevo, v letu
2005 ne bo izdajala poroštev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Kidričevo v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-02-2/05-1
Kidričevo, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

1346.

Odlok o režijskem obratu v Občini Kidričevo

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kidričevo (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 19/95) in 17. členom Statuta Občine
Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04) je Občinski svet občine
Kidričevo na 18. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
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ODLOK
o režijskem obratu v Občini Kidričevo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Kidričevo, s sedežem Ul. Borisa
Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, ustanavlja režijski obrat kot
svojo notranjo organizacijsko enoto občinske uprave Občine
Kidričevo in določa njegove pristojnosti ter način izvajanja
gospodarskih javnih služb glede na določbe veljavnega Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kidričevo.
2. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Kidričevo in
po potrebi tudi izven nje. Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske
uprave in ni pravna oseba.
Režijski obrat vodi delavec, ki ga imenuje s sklepom
župan za vodjo in mu je odgovoren za svoje delo.
Viri ﬁnanciranja režijskega obrata so:
– prihodki na postavkah proračuna, ki se nanašajo na
posamezna področja javnih služb,
– prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– prihodki od komunalnih taks,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– prihodki ustvarjeni s prometom v okviru posameznega
področja javne službe
– drugi prihodki po zakonu.
Prihodki, ki jih režijski obrat ustvari oziroma pridobiva,
se stekajo v proračun Občine Kidričevo.
Režijski obrat je davčni zavezanec, ki opravlja promet
blaga oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje
DDV.
Ne glede na 2. odstavek 41. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) lahko davčni
zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje
dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako področje
dejavnosti in če pridobi dovoljenje davčnega organa.
Sistemizacija delovnih mest znotraj režijskega obrata
je določena v okviru Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kidričevo oziroma Pravilnika
o sistemizaciji delovnih mest v Občinskem uradu občine
Kidričevo.
3. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi
pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem
mestu in drugo, se določijo na isti osnovi, kot veljajo za občinsko upravo.
II. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
1. javna snaga in čiščenje javnih površin;
2. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin;
3. izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest
in javnih poti;
4. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih;
5. urejanje in vzdrževanje pokopališč;
6. pogrebne storitve;
7. oskrba s plinom;
8. urejanje javnih parkirišč;
9. javna razsvetljava v naseljih;
10. upravljanje javnih stanovanj;
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tov;
dela;

11. upravljanje poslovnih prostorov;
12. zimska služba;
13. vzdrževanje športnorekreacijskih objektov;
14. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objek-
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Št. 015-03-42/05
Kidričevo, dne 25. marca 2005.

16. gospodarjenje z zazidanimi in nezazidanimi stavbnimi zemljišči;
17. vzdrževanje in obnavljanje občinskih objektov;
18 vodenje javnih del;
19. urejanje in vzdrževanje plakatnih mest in reklamnih
objektov;
20. druga dela in naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ki jih določi občinski svet.

6. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb, kot so navedene v 4. členu tega odloka, lahko občina ustanovi javno
podjetje ali podeli koncesijo v skladu z zakonom in občinskim
predpisom pravni ali ﬁzični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
če teh dejavnosti režijski obrat v okviru svojih tehničnih in
strokovnih možnosti ne more opravljati.
Delo javnih služb in koncesionarjev koordinira režijski
obrat.

Stran

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.

15. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena

5. člen
Režijski obrat opravlja dejavnosti iz 4. člena, kadar bi
bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti
koncesijo.
Poleg dejavnosti iz 4. člena režijski obrat s področja
javnih služb opravlja naslednje naloge:
1. strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi z upravljanjem, načrtovanjem, vzdrževanjem in
izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih
služb;
2. investicijsko načrtovanje, gospodarjenje z objekti in
napravami gospodarske infrastrukture in javnimi površinami,
vodenje investicij, gradbeni nadzor;
3. nadzor nad kakovostjo in ekonomičnostjo poslovanja
gospodarskih javnih služb;
4. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb
in osebami, ki izvajajo dejavnost javnih gospodarskih služb;
5. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo
za potrebe gospodarskih javnih služb;
6. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z izvedbo javnih razpisov in izbiro izvajalcev za koncesioniranje javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje
kapitala ter pripravo pogodb;
7. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
s ﬁnanciranjem javnih služb;
8. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte
in naprave ter če to ni kot javno pooblastilo preneseno na
izvajalce javnih služb;
9. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
javnih služb;
10. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks,
prispevkov in nadomestil v primerih, ko to ni preneseno na
izvajalce javnih služb;
11. druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine ali programi dela.
V primerih, ko zaradi racionalnosti in ekonomičnosti
ali ko so potrebna posebna strokovna znanja in oprema, se
lahko naročijo dela pravni ali ﬁzični osebi, ki je za opravljanje
takšnih nalog registrirana in izpolnjuje zanje vse pogoje.
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Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

KOZJE
1347.

Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00), 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, 51/02) in na podlagi 16. člena Statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski
svet Občine Kozje na 19. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kozje za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ureja ﬁnanciranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja občina.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
I.
70

71

72

73
74

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 davki na dohodek in dobiček
703 davki na premoženje
704 domači davki na blago in storitve
706 drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
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+721+722)
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 prihodki od prodaje zalog
722 prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 prejete donacije iz domačih virov
731 prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih
institucij

487.892
199.434
166.249
112.253
19.584
34.412
–
33.185
16.294
2.141
150
–
14.600
3.200
–
–
3.200
–
–
–
285.258
285.258

Stran

3596 /

II.
40

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
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+411+412+413+414)
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)
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
430 investicijski transferi
431 investicijski transferi

41

42
43

Št.
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505.225
117.445
30.722
5.056
78.957
510
2.200
229.915
12.702
116.945
16.485
83.783
114.133
114.133
43.732
7.500
36.232

III.

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

B)
IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
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
443 povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

75

V.
44

VI.

C)
VII.
50

–17.333

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–

RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE (500)
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. PRETEKLEGA LETA
9009 splošni sklad za drugo

12.000
12.000
2.808
2.808
–8.141
9.192
17.333

8.141

Splošni del po ekonomski klasiﬁkaciji sestavljajo:
– bilanca odhodkov in prihodkov
– račun ﬁnančnih terjatev in naložb
– račun ﬁnanciranja.
Posebni del proračuna – odhodki po področjih proračunske porabe – sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javnoﬁnančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov,
ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, načrt razvojnih programov, kadrovski načrt so priloga k temu odloku in se objavijo na oglasni deski občine.

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
vode, taksa za obremenjevanje okolja ter druge predpisane
namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni
višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov
proračuna.
4. člen
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.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporeditev pravic porabe in 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
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katero se nanašajo.
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:
– proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, se v letu
2005 oblikuje v višini 1,000.000 SIT.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 SIT 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 100.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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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 v skladu z določili ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Kozje, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine dovoljenega
zadolževanja.
V letu 2005 se javni zavodi in javno podjetje, katerih
ustanoviteljica je Občina Kozje, ne smejo dolgoročno zadolževati ali izdajati poroštev drugim pravnim ali ﬁzičnim
osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Kozje v letu
2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.

Št.

Odlok o spremembi odloka o priznanjih
Občine Kozje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 19.
redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o priznanjih Občine Kozje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o priznanjih Občine
Kozje (Uradni list RS, št. 17/05).
2. člen
Spremeni se 12. člen odloka, in sicer tako, da se glasi:
»Priznanje grb občine se podeljuje s spremno listino in
trodimenzionalno oblikovanim priznanjem. Nosilna steklena
oblika ima dimenzije podnožja v merah 116 mm x 27 mm,
višina spodnje ploskve v podnožju je 40 mm. Na to ploskev
je vgraviran napis imena grba (ZLATI, SREBRNI, BRONASTI
GRB OBČINE KOZJE). Od tu naprej se oblika proti vrhu zoži
s posnetimi robovi 5 mm in doseže višino 80 mm. Zožena
oblika se na vrhu zaključuje v 70 mm dolžine x 10 mm debeline. Oblika je izvedena tako, da jo je mogoče samostojno
postaviti na ustrezen prostor.
Da bi stvaritev bila stabilna, ima za to posebej spodrezano spodnjo ploskev do 2 mm, kar njeno stabilnost okrepi.
Estetski videz trodimenzionalno oblikovanega priznanja
je v ustreznem odnosu med napisom in grbom, ki ima do-
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3. člen
V 13. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Spremna listina – originalni graﬁčni list vsebuje poleg
okrasne spremljave tudi ustrezen tekst z imenom nosilca
priznanja in podpisom župana.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2005-19/03
Kozje, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

Št. 06202-0001/2005-19/02
Kozje, dne 24. marca 2005.

1348.

Stran

minanten poudarek. Višina grba znaša 670 mm, širina pa 50
mm. Grb je vkomponiran v sredino zgornjega dela v ustrezni
barvi (zlati, srebrni ali bronasti), za katero je namenjen. Grb
je reliefno oblikovan na kovinsko folijo, prilepljen in umeščen
v ploskev nad napisom.
Priznanje je spravljeno v posebej oblikovano šatuljo (cca
165 mm x 135 mm x 40 mm) svetlo zelene barve (simbolna
barva naše občine). Na pokrov je v rahlo diagonalo položena
zastavica, široka 30 mm, v temno zeleni in beli barvi.«

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.
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KRANJ
1349.

Spremembe Poslovnika Sveta Mestne občine
Kranj

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, številka 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01,
16/02 in 51/02) in na podlagi 18. in 95. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in
85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 23. 3.
2005 sprejel

SPREMEMBE POSLOVNIKA
sveta Mestne občine Kranj
1. člen
V Poslovniku Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 3/96) se spremeni 20. člen tako, da se glasi:
„Člani sveta posredujejo pobudo skupaj s postopkom v
zvezi z njo pisno ali ustno na seji sveta.
Če je pobuda člana sveta skupaj s postopkom v zvezi
z njo podana ustno ali pisno na seji sveta, se mora župan ali
občinska uprava do pobude in postopka v zvezi z njo opredeliti praviloma na tej seji. Če tega ni mogoče storiti, je treba
to na tej seji obrazložiti. O tej pobudi skupaj s postopkom v
zvezi z njo člani sveta glasujejo potem, ko se župan ali občinska uprava opredeli do te pobude in postopka v zvezi z njo.
Če je pobuda člana sveta skupaj s postopkom v zvezi
z njo posredovana pisno in je poslana najkasneje štirinajst
dni pred sejo, se mora župan ali občinska uprava do pobude
in postopka v zvezi z njo opredeliti na tej seji. Opredelitev
do pobude in postopka v zvezi z njo se članom sveta v pisni
obliki posreduje najkasneje sedem dni pred sejo. Če tega ni
mogoče storiti, je treba to na tej seji obrazložiti.
O pobudi in postopku v zvezi z njo odloči svet s sklepom.”

Stran
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2. člen
Spremeni se 21. člen Poslovnika Sveta Mestne občine
Kranj tako, da se glasi:
„Člani sveta postavijo vprašanje pisno ali ustno na seji
sveta.
Če je vprašanje člana sveta posredovano pisno najkasneje štirinajst dni pred sejo, mora župan ali občinska uprava
odgovoriti nanj pisno ali ustno na tej seji. Pisni odgovor se
članom sveta posreduje najkasneje sedem dni pred sejo. Če
tega ni mogoče storiti, je treba to na tej seji obrazložiti.
Če je vprašanje člana sveta zastavljeno ustno ali pisno
na seji sveta, mora župan ali občinska uprava nanj odgovoriti
na tej seji. Če tega ni mogoče storiti, je treba to na tej seji
obrazložiti. V takem primeru mora župan ali občinska uprava
na vprašanje odgovoriti pisno najkasneje do prve naslednje
seje sveta ali ustno na prvi naslednji seji. Če tega ni mogoče
storiti, je treba to na tej seji obrazložiti.
Potem ko je član sveta na seji dobil odgovor na svoje
vprašanje, ima pravico postaviti dopolnilno vprašanje, ki ne
sme trajati več kot dve minuti.”
3. člen
Te spremembe Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-000/2003-43/06
Kranj, dne 23. marca 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

1350.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedna zveza »denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 SIT nadomesti z besedno
zvezo »globo 350.000 tolarjev«.
V drugem in tretjem odstavku 12. člena se besedni zvezi »denarno kaznijo od 80.000 do 100.000 SIT« nadomestita
z besedno zvezo »globo 100.000 tolarjev«.
4. člen
V tariﬁ komunalnih taks se tarifna številka 2 spremeni
tako, da se:
– v prvem odstavku besedna zveza: »za uporabo javnih
površin pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske,
turistične in druge dejavnosti« nadomesti z besedno zvezo
»za uporabo javnih pločnikov in javnih površin pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinske, trgovske in druge dejavnosti, ter za potrebe gostinske, trgovske in druge dejavnosti
na teh površinah«
– v celoti črta točka 2 v prvem odstavku te tarifne številke
– točka 3 postane točka 2 in se glasi:
»V poletni turistični sezoni (od 1. 5. do 30. 9.) 1 točka«
– v četrtem odstavku opomb pa se besedna zveza »po
kriterijih 1., 2. in 3. sešteje«, nadomesti z besedno zvezo »po
kriterijih 1. in 2. sešteje«.
5. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 42304-0024/2005-43/07
Kranj, dne 23. marca 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnih taksah v Mestni občini Kranj

Na podlagi 1., 2., in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in (Uradni list RS,
št. 18/91) ter 13. in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne
občine Kranj na 23. seji dne 23. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnih taksah v Mestni občini Kranj
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 35/00) se v 2. členu 2. točka spremeni
tako, da se glasi:
»2. za uporabo javnih pločnikov in javnih površin pred
poslovnimi prostori za opravljanje gostinske, trgovske in druge dejavnosti, ter za potrebe gostinske, trgovske in druge
dejavnosti na teh površinah.«
2. člen
V 9. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru neprijave nastanka taksne obveznosti, navajanja neresničnih podatkov, ki vplivajo na odmero taksne
obveznosti, ali zaradi neplačevanja komunalne takse odredi za
komunalne zadeve pristojen občinski organ odstranitev taksnega predmeta z javne površine na stroške taksnega zavezanca, za čas do prijave nastanka taksne obveznosti, navedbe
resničnih podatkov, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
ali do celotnega poplačila zapadle komunalne takse.«

LJUBLJANA
1351.

Odredba o določitvi meril za določanje plač
ravnateljev in direktorjev javnih zavodov,
javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov
in agencij ter plačil za opravljanje nalog
predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih

Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba
US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00,
51/02 in 108/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je mestni svet na 18. seji
dne 4. 4. 2005 sprejel

ODREDBO
o določitvi meril za določanje plač ravnateljev
in direktorjev javnih zavodov, javnih
gospodarskih zavodov, javnih skladov in agencij
ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov
ustanovitelja v njihovih organih
1. člen
S to odredbo se določajo merila za določanje osnovnih
plač in delovne uspešnosti ravnateljev in direktorjev (v nadaljevanju: direktor) javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in agencij (v nadaljevanju: organizacija)

Uradni list Republike Slovenije
ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja,
katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

Št.

4. člen
V okviru merila »zahtevana strokovna izobrazba« se
upoštevajo poleg zahtevane stopnje šolske izobrazbe tudi
potrebna dodatna funkcionalna znanja.
V okviru merila »zahtevnost dela« se upošteva odgovornost, predvsem materialna odgovornost, obseg sredstev s
katerimi organizacija upravlja in razpolaga ter odgovornost za
pravilnost odločitev, obseg storitev in velikost organizacije.
V okviru merila »pomen organizacije« se upošteva ali
je dejavnost organizacije namenjena območju občine ali regije.
5. člen
Osnovna plača direktorja se lahko poveča zaradi delovne uspešnosti na podlagi naslednjih meril:
– izpolnjevanje programa dejavnosti,
– pridobivanje izvenproračunskih virov ﬁnanciranja.
Merila iz prvega odstavka tega člena se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 50% osnovne plače direktorja
organizacije.
Delovno uspešnost direktorja določi organ iz drugega
odstavka 2. člena te odredbe ob soglasju župana.
Merila iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo le
za organizacije, katerih področna zakonodaja ne ureja meril
za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev.
6. člen
Ne glede na merila iz te odredbe, plača direktorja organizacije ne sme presegati plače župana.
7. člen
Predstavnikom v svetih javnih zavodov in upravnih odborih javnih gospodarskih zavodov ustanovitelj ne zagotavlja
sejnin.
Sejnine ustanoviteljevim predstavnikom v nadzornih
svetih javnih skladov in svetih agencij se plačujejo skladno
z vladno Uredbo o sejninah in drugih stroških v javnih skladih.
8. člen
Pogodbe o zaposlitvi direktorjev organizacij je treba
uskladiti s to odredbo v roku šestih mesecev od njegove
uveljavitve.
9. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stran
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Št. 300-5/2005-4
Ljubljana, dne 4. aprila 2005.

2. člen
Osnovna plača direktorja organizacije lahko dosega
najmanj 50% in največ 94% osnovne plače župana Mestne
občine Ljubljana.
Višino osnovne plače direktorja organizacije na podlagi
meril, določenih v tej odredbi, določi svet organizacije oziroma za to pristojen organ.
3. člen
Pri določanju osnovne plače direktorja se upoštevajo
naslednja merila:
– zahtevana strokovna izobrazba,
– zahtevnost dela,
– pomen organizacije.
Na višino osnovne plače direktorja vpliva zahtevana
strokovna izobrazba z največ 40%, zahtevnost dela z največ
40% in pomen organizacije z največ 20% v okviru limita 94%
osnovne plače župana.
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Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

1352.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja CR 1/17 Kongresni trg in del območja
urejanja CT 10 Slovenska cesta in osnutka
Odloka o zazidalnem načrtu za del območja
urejanja CO 1/27 Šumi

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je županja
Mestne občine Ljubljana dne 11. 4. 2005 izdala

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17
Kongresni trg in del območja urejanja CT 10
Slovenska cesta in osnutka Odloka o zazidalnem
načrtu za del območja urejanja CO 1/27 Šumi
I
Javno se razgrneta:
1. osnutek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg in del območja urejanja CT 10 Slovenska cesta, ki ga je izdelal City studio d.o.o.
pod št. projekta 740 v marcu 2005, in
2. osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja
urejanja CO 1/27 Šumi, ki ga je izdelal City studio d.o.o. pod
št. projekta 628 v februarju 2005.
Osnutka bosta javno razgrnjena od 25. aprila 2005 do
27. maja 2005 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v
poslovnem času), in na sedežu Četrtne skupnosti Center,
Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka pod točko 1 bo v sredo,
18. maja 2005, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana, obravnava osnutka pod točko 2
pa po koncu prve obravnave.
II
Pisne pripombe k osnutkoma se lahko poda kot zapis
v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za
urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov
urbanizem@ljubljana.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne
besede »PUP Kongresni trg« oziroma »ZN Šumi«) do konca
javne razgrnitve.
Št. 350-11/2005-1
Ljubljana, dne 11. aprila 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.
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1353.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine območni Obrtni zbornici Ljutomer za
leto 2005

Skladno z določili 39. člena Obrtnega zakona (Uradni
list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi določil Statuta Območne obrtne zbornice Ljutomer, je
skupščina OOZ Ljutomer na seji, dne 11. februarja 2005,
sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
območni Obrtni zbornici Ljutomer za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ljutomer (v nadaljevanju besedila: zbornica) s statusom ﬁzične
in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica – na obrtni, obrti podoben način ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in
oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane
odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino kot sledi:
– ﬁzična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3,9 odstotka od najnižje pokojninske osnove, povečane za
povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
nominalnega zneska 2.800 SIT;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
in umetnostne obrti (16. člen Obrtnega zakona), v višini nominalnega zneska 2.800 SIT;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtne zadruge
in oblike njihovega združevanja) v višini nominalnega zneska
2.800 SIT.
III
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
IV
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine s prvim dnem naslednjega meseca oziroma, ko preneha
z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha obveznost
plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z
opravljanjem dejavnosti.
V
Člani s statusom ﬁzične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam zbornica določi letno višini članarine
skladno z II. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te poravnajo v
dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo
31. 3. 2005, drugi obrok pa 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom
se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe
drugega odstavka te točke.

Uradni list Republike Slovenije
VI
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak
primer posebej ter v primeru bolniškega staleža člana, če je
ta daljši od 30 delovnih dni in obratovalnica ne posluje. Članarina se lahko odpiše tudi iz drugih objektivnih razlogov.
Članu, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, v
času prekinitve ne plačuje članarine.
VII
Območna obrtna zbornica Ljutomer pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
VIII
Davčna uprava Republike Slovenije skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
IX
Ta sklep začne veljati in se uporablja od sprejema na
skupščini, dne 11. 2. 2005.
Ljutomer, dne 11. februarja 2005.
Predsednik
skupščine OOZ Ljutomer
Zvonko Mord l. r.

MAJŠPERK
1354.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoči družini na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92 in spremembe), 41. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02), objavljenih rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2005 (Uradni list
RS, št. 8/05) ter 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk
na 22. redni seji dne 22. 3. 2005 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoči družini na domu
I
Občina Majšperk daje soglasje k ceni socialnovarstvene
storitve pomoči družini na domu v višini 950 SIT na efektivno
uro, ki jo je predlagal izvajalec, Center za socialno delo
Ptuj.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. 3. 2005.
Št. 154-05/05-01
Majšperk, dne 22. marca 2005.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1355.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o oddaji
neproﬁtnih stanovanj Občine Majšperk v
najem

Na podlagi 87. člena stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk
na 22. redni seji dne 22. 3. 2005 sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o oddaji neproﬁtnih stanovanj Občine Majšperk
v najem
1. člen
V Pravilniku o oddaji neproﬁtnih stanovanj Občine Majšperk v najem (Uradni list RS, št. 48/03) se spremeni šesta
alinea 2. člena, ki se glasi:
– da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v
letu dni pred objavo razpisa gibljejo v mejah, določenih v Pravilniku o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/04), in ne presegajo naslednjega merila:
Št. članov gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Dohodek ne sme presegati
naslednjih % od povprečno
neto plače v državi
200%
250%
315%
370%
425%
470%

2. člen
V 5. členu se spremeni tabela, ki se glasi:
Št. članov gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja brez plačila
lastne udeležbe in varščine
od 20 do 30 m²
nad 30 do 45 m²
nad 45 do 55 m²
nad 55 do 65 m²
nad 65 do 75 m²
nad 75 do 85 m²

3. člen
V 15. členu se črta prva alineja, v drugi alineji pa se črta
besedilo »potrdilo o stalnem bivališču in«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-01/05-01
Majšperk, dne 22. marca 2005.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.
Priloga
V celoti se spremeni priloga pravilnika »točkovnik za oceno
stanovanjskih razmer prosilcev za neproﬁtno stanovanje«.

Št.
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I. STANOVANJSKE RAZMERE

– točk
1. Stanovanjski status
– udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
ali živi v prostorih za začasno bivanje oziroma
v drugih nestanovanjskih prostorih
180
– udeleženec razpisa, ki je podnajemnik
ali najemnik tržnega stanovanja
140
– udeleženec razpisa prebiva v delavskem domu
130
– udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih 120
– udeleženec razpisa je najemnik stanovanja,
odvzetega po predpisih o podržavljenju
in vrnjenega prvotnemu lastniku
120
2. Kvaliteta bivanja
– bivanje v neprimernem stanovanju

30

3. Utesnjenost v stanovanju
– do 4 m2 na družinskega člana
– od 4 do 8 m2 na družinskega člana
– od 8 do 12 m2 na družinskega člana

20
15
10

4. Funkcionalnost stanovanja
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča

50
10

II. SOCIALNE RAZMERE
5. Število članov gospodinjstva
– za vsakega mladoletnega otroka
– družina s članom gospodinjstva, starim nad 65 let
6. Ločeno življenje
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok
zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini ali zavodu)
– status roditelja, ki sam preživlja otroka
(samohranilec)
7. Zdravstvene razmere
– trajna obolenja mladoletnih otrok,
pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami
– trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi
razmerami
III. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
Mlade družine, mladi:
starost družine do 35 let z najmanj 1 otrokom
starost prosilca do 30 let, ki nima družine
Družina z večjim številom otrok:
najmanj trije otroci
za vsakega nadaljnjega otroka
Invalidi in družine z invalidnim članom:
invalidnost, priznana na osnovi zakonitih odločb
Družina z manjšim številom zaposlenih:
najmanj tričlanska družina in samo eden zaposlen
Državljani z daljšo delovno dobo:
brez stanovanja ali podnajemniki z najmanj 13 leti
delovne dobe

30
30

60
40
80
60

90
60
60
20
90
40
50

Čas bivanja v občini
do 5 let
0
od 5 do 10 let
20
od 10 do 15 let
40
od 15 do 20 let
60
nad 20 let
80
Prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost
pomembni za občino:
100
Ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja
Na podlagi strokovnega mnenja CSD ter drugih organizacij,
ki nudijo žrtvam nasilja psihosocialno pomoč
80
Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja
40
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Spremembe in dopolnitve pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Majšperk

Na podlagi 5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk
na 22. redni seji dne 22. 3. 2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
za vrednotenje športnih programov v Občini
Majšperk
1. člen
V 3. členu Pravilnika za vrednotenje športnih programov
v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 21/03) se v prilogi pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v
Občini Majšperk v tabeli 1, točki A1, spremeni besedilo prve
vrstice »manj kot devetnajst članov« v besedilo »do devet
članov«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati osmi
dan po objavi.
Št. 650-01/05-01
Majšperk, dne 22. marca 2005.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

1357.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o
merilih in načinu izbire projektov, programov
in dejavnosti na področju kulture, ki se
soﬁnancirajo iz proračuna Občine Majšperk

Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in
17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99
in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 22. redni seji
dne 22. 3. 2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o merilih in načinu izbire projektov, programov
in dejavnosti na področju kulture, ki se
soﬁnancirajo iz proračuna Občine Majšperk

1. člen
V prilogi kriteriji in merila za vrednotenje dejavnosti
projektov in programov na področju kulture, Pravilnika o
merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti
na področju kulture, ki se soﬁnancirajo iz proračuna Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 48/03) se doda nova 3.a točka,
ki se glasi:
»3.a Krajša gledališka dela:
– pavšal za programske stroške na sezono: 100–200
točk,
– pavšal za materialne stroške na sezono: 150–200
točk,
– pogoj za soﬁnanciranje je vsaj tri krajša gledališka
dela na leto v občini.«.
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2. člen
Prvi dve alineji v točki 6 se spremenita in se glasita:
»– priznano je 40–80 vaj na leto,
– honorar strokovnega sodelavca na vajo (dve šolski
uri); 10 – 30 točk,«.
3. člen
Spremeni se naziv 8. točke, ki se glasi:
»Likovna, fotografska, ustvarjalna, video in ﬁlmska skupina:«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati osmi
dan po objavi.
Št. 660-03/05-01
Majšperk, dne 22. marca 2005.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

MORAVSKE TOPLICE
1358.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2004

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/2001,
24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na seji dne 31. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Moravske Toplice za leto 2004, ki zajema bilanco
prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter
račun ﬁnanciranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih
skupnosti za leto 2004.
2. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in
odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2004 znašajo:
SIT
Prihodki

1.231.931.858,80

– Prihodki in drugi prejemki proračuna
1.167.205.001,44
70 DAVČNI PRIHODKI
378.252.976,89
700 Davki na dohodek in dobiček
227.593.475,07
703 Davki na premoženje
58.448.095,10
704 Domači davki na blago in storitve
92.211.406,72
71 NEDAVČNI PRIHODKI
167.708.374,75
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
72.456.269,86
711 Takse in pristojbine
4.511.967,75
712 Denarne kazni
158.881,50
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.934.398,54
714 Drugi nedavčni prihodki
86.646.857,10
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72
720
722
73
730
74
740
71
710
714
72
722
73
730
74
740

KAPITALSKI PRIHODKI
21.469.010,00
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
13.000,00
Prihodki od prodaje zemljišč
21.456.010,00
PREJETE DONACIJE
15.644.738,44
Prejete donacije iz domačih virov
15.644.738,44
TRANSFERNI PRIHODKI
584.129.901,36
Transferni prihodki
584.129.901,36
– Prihodki in drugi prejemki krajevnih
skupnosti
64.726.857,36
NEDAVČNI PRIHODKI
47.718.991,99
Udeležba na dobičku in prihodki od
premoženja
7.965.947,48
Drugi nedavčni prihodki
39.753.044,51
KAPITALSKI PRIHODKI
100.000,00
Prihodki od prodaje zemljišč
100.000,00
PREJETE DONACIJE
12.000,00
Prejete donacije iz domačih virov
12.000,00
TRANSFERNI PRIHODKI
16.895.865,37
Transferni prihodki
16.895.865,37

Odhodki

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432

40
402
403
41
412
413
42
420
43
431
432

Št.

1.183.772.390,92

– Odhodki in drugi izdatki
proračuna
1.114.123.092,13
TEKOČI ODHODKI
219.330.124,16
Plače in drugi izdatki zaposlenim
48.920.343,80
Prispevki delodajalcev
8.233.965,05
Izdatki za blago in storitve
150.060.242,44
Plačila obresti
5.930.571,30
Rezerve
6.185.001,57
TEKOČI TRANSFERI
330.875.260,79
Subvencije
10.885.519,68
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
106.058.277,77
Transferi neproﬁtnim organizacijam
38.779.585,44
Drugi domači tekoči transferi
175.151.877,90
INVESTICIJSKI ODHODKI
523.407.275,92
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 523.407.275,92
INVESTICIJSKI TRANSFERI
40.510.431,26
Investicijski transferi osebam,
ki niso proračunski uporabniki
13.034.497,40
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
27.475.933,86
– Odhodki in drugi izdatki
Krajevnih skupnosti
69.649.298,79
TEKOČI ODHODKI
35.875.764,79
Izdatki za blago in storitve
35.720.372,99
Plačila obresti
155.391,80
TEKOČI TRANSFERI
4.965.203,34
Transferi neproﬁtnim organizacijam
4.900.203,34
Drugi domači tekoči transferi
65.000,00
INVESTICIJSKI ODHODKI
13.840.992,22
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.840.992,22
INVESTICIJSKI TRANSFERI
14.967.338,44
Investicijski transferi osebam,
ki niso prorač.uporabniki
2.666.611,41
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
12.300.727,03
Saldo bilance prihodkov in odhodkov
proračuna in KS
+ 48.159.467,88
3. člen
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb izkazuje:

Prejeta vračila danih posojil
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila ali povečanje kapitalskih
deležev
44 DANA POSOJILA

7.435.719,08
7.435.719,08
1.450.000,00
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400.000,00
1.050.000,00

Saldo računa ﬁnančnih terjatev in
naložb

+ 5.985.719,08

4. člen
C) RAČUN FINANCIRANJA
Račun ﬁnanciranja Občine Moravske Toplice za leto
2004 izkazuje:
Prejeta posojila
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
Odplačila dolga
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila dolga
Saldo računa ﬁnanciranja –NETO
zadolževanje
D) SREDSTEVA NA RAČUNIH

239.776.900,00
239.776.900,00
261.737.653,20
261.737.653,20
- 21.960.753,20
+ 32.184.433,76

5. člen
Pozitiven saldo sredstev na računih proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2004 v višini 37.106.875,19 se prenaša kot namenska sredstva v leto 2005, za kritje proračunskih odhodkov. Tako skupni saldo nerazporejenih sredstev iz
računov proračuna na dan 31. 12. 2004 znaša 62.273.838,18
SIT in se uporablja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice v letu 2005 kot namenska sredstva.
Zmanjšanje sredstev na računih krajevnih skupnosti v letu
2004 v višini – 4.922.441,43 SIT se skupaj s sredstvi iz preteklih
let v skupni višini + 35.646.490,40 SIT uporabijo za pokrivanje
namenskih odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2005.
6. člen
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske
rezerve na dan 31. december 2004 se izkazuje v višini
15.646.303,50 SIT in se prenese v leto 2005.
7. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine
Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za
leto 2004 je sestavni del tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 403-03/05-2
Moravske Toplice, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

1359.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Turistično-informativni center Moravske
Toplice

Na podlagi 3. člena Zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), 18. in 20 člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter
16. in 132. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski
svet občine Moravske Toplice na 18. redni seji dne 31. 3.
2005 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Turistično-informativni center Moravske Toplice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o ustanovitvi javnega
gospodarskega zavoda Turistično – informativni center Moravske Toplice z vsemi spremembami in dopolnitvami (Uradni
list RS, št. 37/96, 11/98 in 135/03) tako, da odslej glasi:
»Javni gospodarski zavod (v nadaljevanju: zavod) je
ustanovljen z namenom spodbujanja razvoja in promocije
turizma, informativne dejavnosti ter s tem pospeševanja
trženja turističnih storitev v Občini Moravske Toplice in širše, pod pogoji, navedenimi v tem odloku ali statutu zavoda,
pa tudi načrtovanje, organiziranje in izvajanje turistične
dejavnosti.
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice.
Ustanovitelj izvršuje pravice in prevzema ustanoviteljske obveznosti prek upravnega odbora kot najvišjega organa
upravljanja zavoda.
3. člen
S soglasjem ustanovitelja so lahko soustanovitelji zavoda tudi druge ﬁzične in pravne osebe. Medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti vseh soustanoviteljev se uredijo
s pogodbo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka določeni ustanoviteljski deleži, v razmerju do deleža Občine Moravske Toplice,
glede na celoto, skupaj ne smejo presegati 49%.
II. IME IN SEDEŽ PODJETJA
4. člen
Ime zavoda je Turistično-informativni center Moravske
Toplice, skrajšano ime pa TIC Moravske Toplice.
Sestavni del imena sta znak in graﬁčna oblika imena,
določena s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Turistično-informativni center opravlja na področju turizma naslednje dejavnosti:
01.411 – Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin
22.110 – Izdajanje knjig
22.120 – Izdajanje časopisov
51.190 – Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
52.120 – Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah
52.410 – Trgovina na drobno s tekstilom
52.47 – Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
52.472 – Trgovina na drobno s časopisi, revijami
52.473 – Dejavnost papirnic
52.486 – Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
55.239 – Druge nastanitve za krajši čas
60.220 – Dejavnost taksistov
60.230 – Drug kopenski potniški promet
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63.300 – Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
67.130 – Pomožne dejavnosti, povezane s ﬁnančnih posredništvom
70.320 – Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
71.401 – Izposojanje športne opreme
74.400 – Oglaševanje
74.851 – Prevajanje
74.852 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.871 – Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873 – Druge poslovne dejavnosti, d.n.
75.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje
92.200 – Radijska in televizijska dejavnost
92.310 – Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.330 – Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
92.340 – Druge razvedrilne dejavnosti
92.400 – Dejavnost tiskovnih agencij
92.623 – Druge športne dejavnosti
92.720 – Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
93.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
V okviru registriranih dejavnosti iz prejšnjega odstavka
zavod zagotavlja:
– oblikovanje in spodbujanje razvoja celovite turistične
ponudbe območja
– informiranje obiskovalcev
– promocijo celovite turistične ponudbe območja
– spodbujanje razvoja ter urejanje objektov turistične
infrastrukture
– pospeševanje turističnega prometa
– vključevanje aktivnosti turističnih društev
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene
promocije
– načrtovanje, oblikovanje in izvajanje marketinške, promocijske in informativne dejavnosti,
– spremljanje in analiziranje turističnega prometa in
trga,
– usklajevanje turističnih aktivnosti na območju, na katerem deluje,
– oblikovanje strategije razvoja turizma in vodenje razvojnih projektov,
– pospeševanje izobraževanja kadrov v turizmu.
Zavod opravlja dejavnosti določene s tem odlokom kot
neproﬁtne.
Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti izven letnega programa dela v obliki dodatnih programov in projektov
za zainteresirane pravne in ﬁzične osebe na podlagi soglasja upravnega odbora, sklenjene pogodbe in zagotovljenih
sredstev.
Zavod opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov
obstoj in za opravljanje v tem členu navedenih dejavnosti.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
6. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti, določene s tem odlokom.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v
pravnem in poslovnem prometu.
7. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
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V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
10. člen
Sredstva za ustanovitev zavoda zagotovi ustanovitelj.
11. člen
Sredstva za delo zavoda se zagotavljajo iz naslednjih
virov:
– sredstev ustanovitelja (turistična taksa in druga sredstva proračuna),
– sredstev soustanoviteljev v skladu s pogodbo iz 3. člena tega odloka,
– lastnih prihodkov od storitev in prodaje blaga,
– drugih virov.
Sredstva za delo se zagotavljajo letno v obsegu, potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega programa dela
zavoda, nakazujejo pa mesečno, če s ﬁnančnim načrtom ni
določeno drugače.
12. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela zavoda, spremlja upravni odbor, nadzoruje pa Nadzorni odbor Občine Moravske Toplice
ter drugi organi ﬁnančnega nadzora porabe proračunskih
sredstev.
Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in
uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotovljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega
programa, na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov.
Ustanovitelj ima pravico neposrednega vpogleda v vse
ﬁnančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve
vseh podatkov o ﬁnančnem poslovanju zavoda.
13. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki sme zavod
uporabljati le za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih
dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča Občinski svet Občine Moravske Toplice na
predlog upravnega odbora.
14. člen
O načinu pokrivanja izgube oziroma zagotovitvi manjkajočih denarnih sredstev odloča Občinski svet Občine Moravske Toplice na predlog upravnega odbora.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA PRI
UPRAVLJANJU ZAVODA

bam,

15. člen
Ustanovitelj zavoda:
– določa pogoje in obliko izvajanja dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim spremem-

– daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu
in vrsti delovnih mest,
– sprejema poslovno poročilo in zaključni račun zavoda,
– odloča o prodaji ustanovnega deleža pravnim in ﬁzičnim osebam,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki presegajo
2,000.0000 SIT,
– daje soglasje k letnemu programu dela zavoda,
– odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov
nad odhodki,
– odloča o načinu pokrivanja izgube oziroma zagotovitvi
manjkajočih denarnih sredstev,
– upravnemu odboru predlaga kandidata za predsednika upravnega odbora in
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– odloča o drugih zadevah, določenih z zakoni, s tem
odlokom in statutom zavoda.
Ustanoviteljske pravice iz predhodnih alinej izvršuje
Občinski svet občine Moravske Toplice.
Upravni odbor zavoda:
– sprejema statut zavoda in njegove spremembe ob
soglasju ustanovitelja,
– sprejema letni program dela zavoda in njegovo ﬁnančno ovrednotenje,
– sprejema letni program dejavnosti iz 5. člena tega
odloka in njegovo ﬁnančno ovrednotenje ali daje soglasje k
dodatnim programom in projektom, ki jih zavod opravlja izven
letnega programa,
– na predlog direktorja sprejema cene storitev, ki jih
opravlja zavod v okviru svoje dejavnosti,
– obravnava in predlaga v sprejem ustanovitelju poslovno poročilo in zaključni račun zavoda,
– ustanovitelju predlaga o razpolaganju s presežkom
prihodkov s soglasjem ustanovitelja,
– ustanovitelju predlaga o pokrivanju izgube in zagotovitvi manjkajočih denarnih sredstev s soglasjem ustanovitelja,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda ob soglasju
ustanovitelja in
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom in
statutom zavoda.
16. člen
Zavod upravlja upravni odbor zavoda na seji z večino glasov vseh članov. Kadar je glasovanje neodločeno,
je sprejeta tista odločitev, za katero je glasoval predsednik
upravnega odbora zavoda.
Upravni odbor ima devet članov. Sestavljajo ga:
– štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje občinski
svet, od teh je en predstavnik Občinske uprave občine Moravske Toplice in en predstavnik Turističnega društva Moravske Toplice oziroma naselja Moravske Toplice,
– en predstavnik ostalih turističnih društev iz Občine
Moravske Toplice,
– trije predstavniki ponudnikov turističnih storitev v Občini Moravske Toplice in
– en predstavnik delavcev zavoda.
Predsednika upravnega odbora imenujejo člani upravnega odbora izmed sebe na predlog ustanovitelja.
17. člen
Mandat članov upravnega odbora zavoda traja štiri leta
in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
Način dela in druge zadeve, povezane z delom upravnega odbora zavoda se določijo v statutu zavoda.
Ustanovitelj lahko razreši člane upravnega odbora zavoda, če pri svojem delu ne upoštevajo strategije, sprejete na
področju turizma, če uporabljajo sredstva zavoda v nasprotju
s cilji zavoda ter iz drugih razlogov, opredeljenih s statutom
zavoda, ter po postopku, določenim s statutom zavoda.
18. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje upravni odbor zavoda s soglasjem
ustanovitelja, na podlagi javnega razpisa. Do imenovanja
direktorja po javnem razpisu imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti direktorja zavoda.
Direktor je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
V statutu zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti in
odgovornosti direktorja zavoda.

Stran

3606 /

Št.

38 / 15. 4. 2005

19. člen
Direktor mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– aktivno mora obvladati slovenski jezik,
– imeti mora najmanj višjo izobrazbo turistične, ekonomske, organizacijske ali druge ustrezne smeri,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno mora obvladati dva tuja jezika.
Kandidat za direktorja mora podati vizijo razvoja in program dela zavoda.
V statutu zavoda se podrobno določijo pogoji, način in
postopek javnega razpisa za direktorja.
VII. ORGANIZACIJA ZAVODA
20. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
VIII. NADZOR
21. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravlja Nadzorni odbor občine Moravske Toplice.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Zavod preneha v primerih in po postopku, določenim
z zakonom.
23. člen
Do konstituiranja organov zavoda po tem odloku opravlja naloge direktorja vršilec dolžnosti direktorja.
Vršilca dolžnosti direktorja na predlog župana imenuje
občinski svet, najdlje za dobo enega leta.
24. člen
V 30 dneh od uveljavitve tega odloka ustanovitelj, turistična društva ter ponudniki turističnih storitev v Občini
Moravske Toplice in zaposleni v TIC imenujejo člane upravnega odbora.
Upravni odbor sprejme spremembe statuta zavoda najkasneje v 60 dneh po imenovanju in ga predloži v soglasje
ustanovitelju.«
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični informativni urad Moravske Toplice s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 37/96, 11/98 in 135/03).
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-01/05-3
Moravske Toplice, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.
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MOZIRJE
1360.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Mozirje za
leto 2005

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02
in 18/04) in na podlagi 15. člena Statuta Območne obrtne
zbornice Mozirje, sprejetega na seji skupščine Območne
obrtne zbornice Mozirje, dne 24. 2. 2003 je skupščina Območne obrtne zbornice Mozirje na 3. seji dne 24. 2. 2005
sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Mozirje za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Mozirje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom ﬁzične in
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju,
na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega
združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– ﬁzična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,65% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,65% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon tolarjev in pol skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 2,65% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon tolarjev in pol skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 2,65%
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga ali oblika njihovega združevanja) mesečno v višini
4.200 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico
Slovenije.
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V
V primeru, ko začne član zbornice opravljati dejavnost
med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine
zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha opravljati dejavnost med mesecem, preneha obveznost
plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal
opravljati dejavnost.
VI
Člani s statusom ﬁzične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Mozirje
določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa
v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9.
2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Mozirje.
VIII
Območna obrtna zbornica Mozirje pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
X
Ta sklep začne veljati v veljavo z dnem sprejema na
skupščini, uporablja pa se od 1. marca 2005 dalje in velja do
sprejema novega sklepa.
Št. 47/05
Mozirje, dne 24. februarja 2005.
Predsednik
Skupščine OOZ
Jakob Filač l. r.

NOVA GORICA
1361.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Nova Gorica za leto 2004

Na podlagi 13. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 98. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 ZJU in 110/02 ZDT-B) je Mestni svet mestne občine
Nova Gorica na seji dne 24. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2004
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1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2004.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2004 naslednje podatke:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
SIT
Prihodki
6.409,892.006 SIT
Odhodki
6.375,409.301 SIT
Razlika
34,482.705 SIT
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
15,526.688
– sred., pridobljena s prodajo kapit.
deležev
38,262.767
– sredstva kupnin iz privatizacije
24,550.011
– povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih
120,000.000 SIT
– razlika
- 41,660.534 SIT
Račun ﬁnanciranja:
– zadolževanje
–
– odplačilo dolga
–
– razlika
–
SIT.

Prenesena sredstva na računih iz leta 2003 97,247.107

2. člen
Sredstva na računih na dan 31. 12. 2004 v višini
90,069.278 SIT se prenesejo v leto 2005. Od tega znašajo
namenska sredstva požarne takse 2,154.869 SIT ter taksa
za obremenjevanje okolja 79,384.808 SIT. Prenesena razpoložljiva sredstva torej znašajo 8,529.601 SIT.
3. člen
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica
izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2004 naslednje spremembe:
Prihodki
Odhodki
Razlika

SIT
32.842.139
25.058.787
8.398.810

Prenos sredstev na računu iz leta 2003
Razlika na računu za prenos v leto 2005

16.154.904
23.938.256

4. člen
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter
račun ﬁnanciranja.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v uradnih objavah
– Uradni list RS.
Št. 403-03-1/2005
Nova Gorica, dne 24. marca2005.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Vuga l. r.
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SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

Spremembe in dopolnitve statuta Mestne
občine Nova Gorica

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) in 19. člena Statuta Mestne občine
Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) je Mestni
svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. 3. 2005
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Statutu Mestne občine Nova Gorica – v nadaljevanju:
statut (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) se v 6. členu na koncu 8. točke doda naselje: »Dragovica«, na koncu 17. točke
pa se doda naselje: »Oševljek«.
2. člen
V statutu se v drugem odstavku 13. člena črta prva
alinea.
Druga, tretja, četrta, peta in šesta alinea tako postanejo
prva, druga, tretja, četrta in peta alinea.
3. člen
V drugem odstavku 19. člena statuta se črta del osemnajste alinee, ki se glasi: »imenuje in razrešuje člane komisije
za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s
pridobitno dejavnostjo«.
4. člen
V 24. členu statuta se v prvem odstavku besedilo prve
alinee spremeni tako, da se glasi:
»– odbor za prostor, ki pokriva področje prostorskega
načrtovanja in razvoja, varstva okolja, komunalne infrastrukture in stanovanjskih vprašanj«.
V drugi alinei se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»– odbor za gospodarstvo, ki pokriva področje gospodarskega razvoja, obrti in drobnega gospodarstva, kmetijstva
in gozdarstva ter turizma«.
V osmi alinei se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»– komisija za peticije in enake možnosti«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi
dan po objavi v uradnih objavah – Uradni list RS.
Št. 013-1/97
Nova Gorica, dne 24. marca 2005.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Vuga l. r.

1363.
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Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) ter 23. člena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Mestni
svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. 3. 2005
sprejel

1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št.
1271/6, pot 70 m2, k.o. Nova Gorica.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine
Nova Gorica.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v uradnih objavah – Uradni list RS.
Št. 465-11/2005
Nova Gorica, dne 24. marca 2005.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Vuga l. r.

1364.

Pravilnik o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 108/04) Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova
Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in št. 25/02) je Mestni svet
mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. 3. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud
za razvoj podjetništva
v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence,
upravičene stroške, višino, instrumente pomoči, pogoje,
postopek dodeljevanja sredstev ter pravice in obveznosti
Mestne občine Nova Gorica in prejemnikov sredstev iz občinskega proračuna.
2. člen
Sredstva za spodbujanje podjetništva se zagotavljajo
letno v proračunu Mestne občine Nova Gorica. Višino določi
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica s sprejetjem odloka
o proračunu za posamezno leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so podjetja,
ki imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica ali
investirajo na območju Mestne občine Nova Gorica.
Prejemnik sredstev je lahko tudi ﬁzična oseba, kadar
gre za soﬁnanciranje stroškov samozaposlitve, pridobitve
patenta, zaščite blagovne znamke, izdelave prototipa in pridobitve patenta za krajšo dobo.
Za podjetje se po tem pravilniku štejejo samostojni podjetnik posameznik, mala in srednja gospodarska družba.
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4. člen
Mala gospodarska družba je podjetje, ki:
– ima manj kot 50 zaposlenih,
– ima letni promet manjši od 7 mio EUR ali bilančno
vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR.
Srednja gospodarska družba je podjetje, ki:
– ima manj kot 250 zaposlenih,
– ima letni promet manjši od 40 mio EUR ali bilančno
vsoto, ki je manjša od 27 mio EUR.
5. člen
Do sredstev, ki se dodeljujejo po tem pravilniku, niso
upravičena podjetja, ki so:
– v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave
ali likvidacije,
– v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona
o ﬁnančnem poslovanju (Uradni list RS, št. št. 54/99, 110/99,
50/00 – sklep US in 93/02 – odl. US),
– so v težavah in pridobivajo državno pomoč iz programa za reševanje in prestrukturiranje,
– poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva,
transporta, kmetijstva, ribištva in jeklarstva.
6. člen
Sredstva za spodbujanje podjetništva v Mestni občini
Nova Gorica se dodeljujejo po veljavnih predpisih za dodeljevanje državnih pomoči in so namenjena spodbujanju
novih zaposlitev in krepitvi konkurenčnih sposobnosti malih
in srednjih podjetij v Mestni občini Nova Gorica.
7. člen
Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem podane izjave upravičencev, da za isti namen niso
prejeli sredstev iz državnih in mednarodnih virov, oziroma če
so, koliko sredstev so iz teh virov že pridobili.
II. UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V
MESTNI OBČINI NOVA GORICA
8. člen
Sredstva se dodeljujejo kot spodbude po principu soﬁnanciranja upravičenih stroškov prijavljenih projektov in aktivnosti podjetij v okviru naslednjih ukrepov:
1. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
2. spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
3. spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev,
4. spodbujanje posebnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih,
5. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise,
6. spodbujanje povezovanja podjetij,
7. spodbujanje projektov inovacij.
1. Začetne investicije in investicije v razširjanje
dejavnosti in razvoj
9. člen
Namen soﬁnanciranja in upravičeni stroški:
Sredstva za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti ter razvoj so namenjena soﬁnanciranju upravičenih stroškov za:
– materialne investicije,
– nematerialne investicije.
Upravičeni stroški so:
a) Materialne investicije:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja
zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, graditve ali preureditve poslovnih
prostorov,
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– stroški nakupa nove opreme in generalne obnove
obstoječe proizvodnje.
b) Nematerialne investicije:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.
10. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov
in instrument dodeljevanja sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za srednja podjetja,
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije ali
oprostitve plačila komunalnega prispevka.
11. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki investirajo v razvoj in razširitev obstoječe
dejavnosti oziroma v novo dejavnost na območju Mestne
občine Nova Gorica in zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za
kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora
ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev
po tem pravilniku.
2. Promocijske aktivnosti podjetij
12. člen
Namen soﬁnanciranja in upravičeni stroški:
Sredstva za promocijske aktivnosti podjetij so namenjena soﬁnanciranju upravičenih stroškov za:
– udeležbo na določenem sejmu ali razstavi doma in
v tujini.
Upravičeni stroški so:
– najetje, postavitev in delovanje stojnice na sejmu ali
razstavi doma ali v tujini.
13. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov
in instrument dodeljevanja sredstev:
– do 50% stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice na sejmu ali razstavi.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
14. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.
3. Nova delovna mesta in samozaposlovanje
15. člen
Namen soﬁnanciranja in upravičeni stroški:
Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlitve so
namenjena soﬁnanciranju upravičenih stroškov za:
a) samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica
(v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba,
b) samozaposlitev osebe, ki je vključena v program Primorskega tehnološkega parka za spodbujanje ustanavljanja
tehnološko usmerjenih podjetij,
c) zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavljena kot
brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb
v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju aktivne politike
zaposlovanja,
d) zaposlitev osebe, ki ji je to prva zaposlitev – pripravnika z višjo in visoko izobrazbo in je bila na Zavodu prijavljena
kot brezposelna oseba.
Upravičeni stroški so.
– stroški za realizacijo samozaposlitve brezposelne
osebe,
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– stroški za realizacijo samozaposlitve osebe, vključene
v program Primorskega tehnološkega parka za spodbujanje
ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij,
– stroški dela plače težje zaposljive osebe,
– stroški dela plače pripravnika z višjo in visoko izobrazbo.
16. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov
iz posamezne alinee drugega odstavka 15. člena tega pravilnika in instrument dodeljevanja sredstev:
– za samozaposlitev iz prve alinee do 5 minimalnih
mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se
samozaposli invalid, v enkratnem znesku,
– za samozaposlitev iz druge alinee do 10 minimalnih
mesečnih plač, v enkratnem znesku,
– za posamezno novo delovno mesto iz tretje alinee do
7 minimalnih mesečnih plač, v enkratnem znesku,
– za posamezno novo delovno mesto iz četrte alinee
do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno delovno mesto,
v enkratnem znesku.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.

so:

17. člen
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve

– brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Mestne občine Nova
Gorica, so bile prijavljene na Zavodu najmanj tri mesece pred
realizacijo samozaposlitve in ki v obdobju, določenim z razpisom, realizirajo samozaposlitev v okviru programa Zavoda
za spodbujanje samozaposlovanja,
– ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
ter v obdobju, določenim z razpisom realizirajo samozaposlitev v okviru programa Primorskega tehnološkega parka za
spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij na
območju MONG.
Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so
delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega
odstavka 3. člena tega pravilnika in ki:
– realizirajo novo zaposlitev, sklenjeno za najmanj dve
leti, če ta nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih,
– zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, so prijavljeni na Zavodu najmanj tri mesece
pred dnevom zaposlitve in spadajo v skladu z veljavnim pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v
skupino težje zaposljivih oseb ali iskalcev prve zaposlitve z
visoko in višjo izobrazbo.
18. člen
Kriterij novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest, v primerjavi s celoletnim poprečjem
zaposlenih v podjetju.
19. člen
V primeru, da novo zaposleni delavec postane ponovno
brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom dveh let in
upravičenec v 30 dneh ne zaposli drugega delavca, mora
upravičenec pridobljena sredstva vrniti v roku 20 dni skupaj
z zakonsko zamudnimi obrestmi od dneva prejema do vračila
sredstev.
20. člen
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo realizirati samozaposlitev na območju Mestne občine Nova
Gorica (poslovni prostori in sedež morata biti na območju
Mestne občine Nova Gorica). Dejavnost se mora ohraniti vsaj
tri leta po realizaciji samozaposlitve.
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4. Posebno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
v podjetjih
21. člen
Namen soﬁnanciranja in upravičeni stroški:
Sredstva za posebno usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih v podjetjih je namenjeno soﬁnanciranju upravičenih stroškov za:
– posebno usposabljanje in izobraževanje, potrebno za
pridobitev ustreznih znanj, uporabnih na sedanjem ali bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju.
Upravičeni stroški so:
– stroški inštruktorja,
– potni stroški inštruktorja,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
– odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom
uporabe za namen usposabljanja.
22. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov
in instrument dodeljevanja sredstev:
– do 35% stroškov posebnega usposabljanja in izobraževanja.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
23. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki imajo izdelan letni program usposabljanja
in izobraževanja zaposlenih v podjetju in le-ta vsebuje predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za
zaposlene ter predvideno število udeležencev usposabljanja
in izobraževanja.
5. Prijave podjetij na razpise iz mednarodnih virov
24. člen
Namen soﬁnanciranja in upravičeni stroški:
Sredstva za prijave podjetij na razpise iz mednarodnih
virov so namenjena soﬁnanciranju upravičenih stroškov za:
– pripravo projektov, ki so predmet prijave na mednarodne razpise in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo
ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami,
kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni
pogodbi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z
običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.
25. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov
in instrument dodeljevanja sredstev:
– do največ 500.000 SIT na eno prijavo ali do največ
SIT 1,000.000, če je podjetje koordinator konzorcija.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
26. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki na razpise iz mednarodnih virov prijavijo
projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednarodnega uporabnika, ki je objavil javni razpis.
27. člen
Na javnem razpisu za dodelitev sredstev za prijave na
razpise iz mednarodnih virov lahko sodeluje posamezno
podjetje ali pa tudi skupina podjetij, ki je sklenila dogovor o
sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno pod-
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jetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj in pogodbena
stranka.
6. Povezovanje podjetij
28. člen
Namen soﬁnanciranja in upravičeni stroški:
Sredstva so namenjena soﬁnanciranju upravičenih
stroškov za povezovanja proizvodnih in storitvenih podjetij
ter turističnih ponudnikov, ki imajo za cilj vsaj eno od naslednjega:
– povezovanje gospodarske in akademske sfere z namenom prenosa novih znanj v podjetja,
– izboljšanje konkurenčnih prednosti in tržnega položaja
povezanih podjetij,
– razvoj novih produktov in storitev,
– razvoj skupne blagovne znamke,
– skupni nastop na trgu.
29. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški svetovanja pri pripravi skupnih programov za
povezovanje podjetij,
– stroški svetovanja in razširjanje speciﬁčnega znanja
za potrebe izvajanja skupnih programov,
– stroški promocije proizvodov in storitev pri predstavitvi
na sejmu ali razstavi,
– stroški posebnega usposabljanja podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov.
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov
in instrument dodeljevanja sredstev:
– za upravičene stroške iz prve, druge in tretje alinee
prejšnjega odstavka v višini do 50% upravičenih stroškov,
– za upravičene stroške iz četrte alinee prejšnjega odstavka v višini do 35% upravičenih stroškov.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
30. člen
Upravičenci do sredstev so:
– najmanj tri povezana podjetja in vsaj ena razvojna
institucija, ki pripravijo program povezovanja.
31. člen
V programih povezovanja lahko sodelujejo tudi druga
podjetja (iz drugih občin ali velika podjetja), vendar niso upravičena do soﬁnanciranja na podlagi tega pravilnika.
7. Projekti inovacij
32. člen
Nameni soﬁnanciranja in upravičeni stroški:
Sredstva za projekte inovacij so namenjena soﬁnanciranju upravičenih stroškov za:
– pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo,
– izdelavo prototipa,
– raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih
produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi pri prijavljenem projektu,
– stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so namenjene izključno raziskovalni dejavnosti pri prijavljenem
projektu,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme,
ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.

Št.

38 / 15. 4. 2005 /

Stran

3611

Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov
in instrument dodeljevanja sredstev:
– do največ 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
33. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo
tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki
obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih, da se
preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev
predloga inovativnih rešitev. Prijavitelji za delo na prijavljenem projektu lahko zaposlijo izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o raziskovalni
dejavnosti.
– za soﬁnanciranje upravičenih stroškov za pridobitev
patenta, patenta za krajšo dobo, zaščito blagovne znamke
in izdelave prototipa se lahko prijavijo tudi ﬁzične osebe s
stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica.
34. člen
Sredstva za projekte inovacij lahko prispevajo tudi druge organizacije, ki se zavežejo ravnati skladno z določbami
tega pravilnika in spoštovati program in politiko dodeljevanja
sredstev.
III. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, pod pogoji
in po postopku, določenem v veljavnih predpisih. Javni razpis
se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe, določene
v tem pravilniku.
36. člen
Postopek za dodelitev sredstev vodi sedemčlanska
strokovna komisija, ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, razen za postopek nakupa, urejanja in
komunalnega opremljanja zemljišč v okviru ukrepa – začetne
investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, za
izvedbo katerega se uporablja Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03).

pise,

37. člen
Naloga komisije je, da:
– pripravi merila za dodeljevanje sredstev in javne raz-

– pregleda prispele vloge, ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev in opremljenost vlog z zahtevanimi potrdili,
– oceni vloge ob upoštevanju predhodno postavljenih
meril,
– pripravi predloge sklepov o višini dodelitve sredstev.
38. člen
Sklep o dodelitvi ali zavrnitvi sredstev sprejme načelnik
oddelka za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica.
39. člen
Zoper sklep je možna pritožba na župana v roku 15 dni
po prejemu sklepa.
40. člen
Oddelek za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica
opravlja vse strokovne in administrativno-tehnične naloge
za komisijo.
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41. člen
Medsebojne obveznosti med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom proračunskih sredstev se uredijo s pogodbo.

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

42. člen
Namenskost uporabe državnih pomoči, dodeljenih pod
pogoji tega pravilnika, preverja oddelek za gospodarstvo in
s tem seznani komisijo.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik
kršil druga določila pogodbe, je Mestna občina upravičena
zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

3. člen
Predmet tega pravilnika je soﬁnanciranje programov
turističnih društev s strani Mestne občine z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izdajanje promocijskega materiala (prospekt, brošura,
videokaseta, razglednice ipd.),
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne
dediščine ter urejanja okolja,
– organizacija turističnih prireditev lokalnega in širšega
pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih
turističnih organizacij.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v
prostore društev.

43. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju ukrepov za spodbujanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/03)
44. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01-3/2005
Nova Gorica, 24. 3. 2005
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Vuga l. r.

1365.

Pravilnik o soﬁnanciranju programov
turističnih društev v Mestni občini Nova
Gorica

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 21. člena Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95, 89/99), 19. člena statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) in
skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 142/04), je Mestni svet mestne občine
Nova Gorica na seji dne 24. 3. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o soﬁnanciranju programov turističnih društev
v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa namen, upravičence, pogoje, merila, postopek ter medsebojne pravice in obveznosti
med prejemnikom sredstev in Mestno občino Nova Gorica
za soﬁnanciranje programov turističnih društev iz proračuna
Mestne občine Nova Gorica.
2. člen
Za soﬁnanciranje svojih programov morajo društva iz
1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo potrebno dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za soﬁnanciranje programov turističnih
društev se določi s proračunom Mestne občine Nova Gorica.
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pravno podlago,
– predmet razpisa,
– upravičence,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– merila,
– višino sredstev, namenjenih za soﬁnanciranje programov turističnih društev,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
k vlogi,
– rok za vložitev vlog,
– rok, v katerem bo prosilcu poslan sklep o dodelitvi
sredstev.
6. člen
O dodeljevanju sredstev odloča vsaj tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan in v kateri je vsaj en predstavnik Turistične zveze Nova Gorica.
Naloga komisije je priprava javnega razpisa, pregled
prispelih vlog, ugotovitev izpolnjevanja razpisnih pogojev in
popolnosti vlog, ocenitev vlog po upoštevanju ocenjevalnih
meril ter priprava predloga sklepov o dodelitvi sredstev.
Sklepe o dodelitvi ali zavrnitvi sredstev sprejme načelnik Oddelka za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica.
Zoper sklep je možna pritožba na župana v roku 15 dni od
vročitve sklepa.
7. člen
Z upravičenci do proračunskih sredstev se sklene pogodba o soﬁnanciranju. Namensko porabo sredstev in izpolnitev obveznosti preverja občinska uprava. Upravičenci
so dolžni do 31. 1. naslednjega leta oddati letno poročilo o
delovanju društva z dokazili o namenski porabi dodeljenih
sredstev. Če upravičenec dodeljena sredstva porabi nenamensko, mora sredstva vrniti z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
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Poročilo o delu preteklega leta
2
Program dela za razpisano leto
a) Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti
lokalnega in širšega pomena:
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih
in drugih prireditvah doma
2
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih
in drugih prireditvah v tujini
5
b) Izdajanje promocijskega materiala: prospekt,
zgibanka, videokaseta, razglednice ipd.
3
c) Spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma:
– organizacija in izvedba raznih natečajev (Naj- …) 5
– informiranje ter vodenje turistov in obiskovalcev
2
d) Akcije na področju ohranjanja kulturne in
naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja:
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih
poti, piknik prostorov, razgledišč, turistične signalizacije 10
– organizacija čistilnih akcij ipd.
5
e) Organiziranje in izvedba turističnih prireditev
lokalnega in širšega pomena:
– enodnevne
5
– večdnevne
10
– prireditve v organizaciji turističnega društva
10
– prireditve v organizaciji več društev skupaj.
5
f) Aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka:
3
g) Šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene
pospeševanja turizma:
2
h) Projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več
turističnih in drugih društev ter organizacij:
– oblikovanje turističnih proizvodov in celoletne
turistične ponudbe in programov
3
– prijave na razpise in sodelovanje v drugih
projektih
5
Število članov turističnega društva:
– do 50 članov
1
– nad 50 članov
2
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Št. 333-5/2005
Nova Gorica, dne 24. marca 2005.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Vuga l. r.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Osilnica za leto 2004

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Osilnica za leto 2004, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica
za leto 2004.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za
leto 2004 so znašali:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/podskupina kontov
I.
70

71

72

10. člen
Administrativna in tehnična dela izvaja Oddelek za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95
– odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99
– odl. US in 70/00) in 22. člena Statuta Občine Osilnica
(Uradni list RS, št. 25/95, 35/95, 8/99 in 4/05) je Občinski svet
občine Osilnica na 14. redni seji dne 28. 3. 2005 na predlog
župana sprejel

9. člen
Programi so ocenjeni v skladu z merili in ob upoštevanju
speciﬁčnosti posameznih programov. Merila so določena v
točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk
ovrednotenih programov.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

Stran
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III. MERILA
8. člen
Merila za vrednotenje programov posameznih turističnih
društev so:
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73

74

v tisoč SIT

Zaključni račun za leto 2004

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
119.928
Tekoči prihodki (70 + 71)
27.993
Davčni prihodki (700 + 703 + 704 + 706)
19.632
700 Davki na dohodek in dobiček
15.664
703 Davki na premoženje
2.566
704 Domači davki na blago in storitve
1.402
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
(710+711+712+713+714)
8.361
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
838
711 Takse in pristojbine
179
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.616
714 Drugi nedavčni prihodki
2.728
Kapitalski prihodki (720 + 721 + 722)
46.288
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
46.288
Prejete donacije (730 + 731)
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki (740 + 741)
45.647
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
45.647
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
in sredstev proračuna Evropske unije
–

Stran

3614 /

II.
40

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
80.189
Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
50.827
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
16.798
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.685
402 Izdatki za blago in storitve
31.244
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
100
Tekoči transferi (410+411+412+413+414)
658
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
–
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
166
413 Drugi tekoči domači transferi
492
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki (420)
28.704
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
28.704
Investicijski transferi (430 + 431)
–
430 Investicijski transferi
–
431 Investicijski transferi pravnim
in ﬁzičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
–
Proračunski presežek (primanjkljaj) (I. – II.)
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
39.739

41

42
43

III.

B)

Št.
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Račun ﬁnančnih terjatev in naložb

Skupina/podskupina kontov
IV.
75

V.
44

VI.

C)

Uradni list Republike Slovenije

v tisoč tolarjev

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2004 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v
posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-465/03
Osilnica, dne 28. marca 2005.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

1367.

–
–
–
–
–
–
39.739
–

Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto
2005

Na podlagi 29. 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, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02), 29. člena
zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni
list RS, št. 25/95, 35/95, 8/99 in 4/05) je Občinski svet občine
Osilnica na 14. redni seji dne 28. 3. 2005 sprejel

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

Zaključni račun za leto 2004

VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Spremembe stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)

5.559
4.858

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
proračuna Občine Osilnica za leto 2004 v višini 39.739 tisoč
tolarjev se prenese v prihodke proračuna Občine Osilnica za
leto 2005 in se nameni investicijski porabi.

Zaključni račun za leto 2004

Račun ﬁnanciranja

-39.739

v tisoč tolarjev

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
Kapitalskih deležev (750 + 751 + 752)
–
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 –
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih
in drugih pravnih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
–
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)
–

Skupina/podskupina kontov

XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.–VIII.–IX.= -III.)
XII. Stanje sredstev na računih
dne 31.12. preteklega leta
9009 Splošni sklad za drugo

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/podskupina kontov
I.

v tisoč SIT
Proračun leta 2005

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)

174.154
26.417

Uradni list Republike Slovenije
70

71

72

73

74

II.
40

41

42
43

III.
B)

Davčni prihodki (700+703+704+706)
19.727
700 Davki na dohodek in dobiček
15.989
703 Davki na premoženje
2.470
704 Domači davki na blago in storitve
1.268
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)
6.690
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.290
711 Takse in pristojbine
200
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.200
714 Drugi nedavčni prihodki
–
Kapitalski prihodki (720 + 721 + 722)
240
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
240
Prejete donacije (730+731)
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
732 Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč
–
Transferni prihodki (740+741)
147.497
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
122.497
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
in sredstev proračuna Evropske unije
25.000
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
215.822
Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
48.301
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
17.645
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.791
402 Izdatki za blago in storitve
27.765
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
100
Tekoči transferi (410+411+412+413+414)
750
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
–
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
250
413 Drugi tekoči domači transferi
500
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki (420)
166.771
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
166.771
Investicijski transferi (430 + 431)
–
431 Investicijski transferi pravnim
in ﬁzičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
–
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
–
Proračunski presežek (primanjkljaj) (I. – II.)
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
-41.668
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb

Skupina/podskupina kontov
IV.
75

Št.

v tisoč tolarjev
Proračun leta 2005

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

–
–

V.
44

VI.
C)
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Stran

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
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (iv. – v.)
Račun ﬁnanciranja

Skupina/podskupina kontov

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

v tisoč tolarjev
Proračun leta 2005

VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Spremembe stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X. Neto zadolževanje (vii. – viii.)
XI. Neto ﬁnanciranje (vi.+ vii. – viii. – ix. = -iii.)
XII. Stanje sredstev na računih dne
31.12. preteklega leta
9009 Splošni sklad za drugo

–
–
–
–
–
–
-41.668
–
41.668
44.644
43.843

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 Osilnica.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona
o javnih ﬁnancah, tudi prihodki požarne takse po 59. členu
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in
87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika 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
juliju in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in
njegovi realizaciji.

Stran
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Št.
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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 80%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 50 % navedenih pravic in
2. 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 40 %
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 sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o
javnih ﬁnancah.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 100
tisoč tolarjev.
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 500 tisoč tolarjev župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
zakona o javnih ﬁnancah, lahko župan dolžniku do višine 30
tisoč tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2005 dalje.
Št. 001-438/04
Osilnica, dne 28. marca 2005.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

PODČETRTEK
1368.

Na podlagi 105. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02 in 54/04)
ter sedmega odstavka 39. člena Statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) Občinska
volilna komisija Občine Podčetrtek

razpisuje
II. krog nadomestnih volitev župana Občine
Podčetrtek
1
II. krog nadomestnih volitev župana Občine Podčetrtek
bo v nedeljo, dne 24. aprila 2005.
2
Volitve se opravijo na voliščih, določenih s sklepom
občinske volilne komisije za prvi krog volitev župana dne
10. 4. 2005.
3
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija
Občine Podčetrtek.
Št. 00602-002/2005
Podčetrtek, dne 11. aprila 2005.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Ana Toplišek, univ. dipl. prav. l. r.

V. 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 3.000 tisoč tolarjev.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občina Osilnica v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.

Razpis II. kroga nadomestnih volitev župana
Občine Podčetrtek

PODLEHNIK
1369.

Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto
2005

Na podlagi Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94,45/97 – odl. Ustavnega sodišča, 67/97 – odl.
Ustavnega sodišča, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 – odl. Ustavnega sodišča, 89/99), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00) in 92. člena Statuta Občine
Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Podlehnik na 11. redni seji dne 10. 3. 2005 na predlog
župana sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2005

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za ﬁnanciranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom ter občinskimi predpisi opravlja Občina Podlehnik.
3. člen
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v skupni bilanci prihodkov in odhodkov, računu ﬁnančnih terjatev in
naložb ter v računu ﬁnanciranja (splošni del proračuna) ter v
posebnem delu proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Proračun Občine Podlehnik za leto 2005 se določa v
naslednjih zneskih:
V 000 SIT
Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Skupaj odhodki
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Proračunski presežek

B)
IV.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev

V.
VI.

C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun ﬁnanciranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Sprememba stanja sredstev na računih
Neto zadolževanje
Neto ﬁnanciranje

516.120
244.068
10.125
42.000
–
219.927
502.852
117.487
84.115
85.750
215.500
13.268

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

1370.

3617

Odlok o potrditvi zaključnega računa
o izvršitvi proračuna Občine Ravne na
Koroškem za leto 2004

Na podlagi 98. 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 Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99
in 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
20. seji dne 30. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi
proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto
2004
1. člen
Sprejme se Zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine
Ravne na Koroškem za leto 2004, katerega sestavni del so
sredstva proračunske rezerve in podračuni proračuna.
2. člen
Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2004 je
bil realiziran v naslednjih zneskih:

–

v SIT

A)

Bilanca prihodkov in odhodkov:

I.

Skupaj prihodki

1.627,571.987,36

II.

Skupaj odhodki

1.736,464.679,21

III.

Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

B)

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev

V.

Dana posojila

VI.

Prejeta minus dana posojila

in povečanje kapitalskih deležev
in spremembe kapitalskih deležev
VII. Skupni primanjkljaj

-108,892.691,85

1,634.100,90
–
1,634.100,90
-107,258.590,95

8.000
C)
-8.000

–
13.268
-8.000
-13.268
-13.268

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005
Podlehnik, dne 22. marca 2005.

Stran

RAVNE NA KOROŠKEM

1. člen
S tem odlokom se urejata sestava in izvrševanje proračuna Občine Podlehnik za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu:
proračun).

A)
I.
70
71
72
73
74
II.
40
41
42
43
III.
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Račun ﬁnanciranja

VIII. Zadolževanje proračuna

–

IX.

Odplačilo dolga

–

X.

Neto zadolževanje (VIII.-IX.)

XI.

Zmanjšanje sredstev na računih
(III.+VI.+X.)

-107,258.590,95

3. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 9,434.684,76 SIT,
se prenesejo kot prihodek proračunske rezerve v leto 2005.
4. člen
Sredstva rezervnega sklada občinskih stanovanj v višini 6,283.984,22 SIT se prenesejo kot prihodek rezervnega
sklada občinskih stanovanj v leto 2005.
5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Ravne na Koroškem je sestavni
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del tega odloka. Sestavna dela sta tudi račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun ﬁnanciranja.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-2/04-20
Ravne na Koroškem, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l.r.

1371.

1372.

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), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine
Ribnica na 14. redni seji dne 22. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ribnica za leto 2005

Odlok o spremembi Odloka o komunalnih
taksah v Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01 in 65/03) in 1. in
4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list RS, št.
29/65, 18/91) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem
na 20. redni seji dne 30. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o komunalnih taksah v
Občini Ravne na Koroškem
1. člen
13. člen Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 9/01) se spremeni in se
glasi:
Če ravna v nasprotju s 5., 7., 8. in 12. členom Odloka o
komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem, se kaznuje
z denarno kaznijo:
– posameznika in odgovorno osebo v višini 80.000
SIT,
– pravno osebo in samostojnega podjetnika v višini
250.000 SIT.
2. člen
Tarifa komunalnih taks
V tariﬁ komunalnih taks se 1. točka tarifne številke 5
spremeni in se glasi:
1. Za reklamne panoje, transparente, oglasne omarice,
reklamne napise in upodobitve na fasadah zgradb ipd., ki so
trajno pritrjeni ali postavljeni na javnih mestih, se plača letna
komunalna taksa do vsakega m2, in sicer za velikost:
– do 1 m
– nad 1 m2 do 2 m2
– nad 2 m2 do 5 m2
– nad 5 m2 do 10 m2
– nad 10 m2
2

500 točk
800 točk
1.500 točk
4.000 točk
5.000 točk

3. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 423-04-0003/2005-500
Ravne na Koroškem, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l.r.

Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto
2005

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določi višina proračuna Občine Ribnica za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun), 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
I.
70

71

72

74

II.
40

Znesek SIT

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
1.289,289.000
Tekoči prihodki (70+71)
768,000.000
Davčni prihodki (700+703+704+705)
637,225.000
700 Davki na dohodek in dobiček
479,233.000
703 Davki na premoženje
78,570.000
704 Domači davki na blago in storitve
79,422.000
Nedavčni prihodki
(710+711+712+713+714)
130,775.000
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
72,700.000
711 Takse in prisojbine
5,367.000
712 Denarne kazni
100.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6,500.000
714 Drugi nedavčni prihodki
46,106.000
Kapitalski prihodki (720+721+722)
49,160.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
45,160.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
4,000.000
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
472,129.000
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
472,129.000
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.373,315.000
Tekoči odhodki
373,680.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
101,953.000
401 Prispevki delodajalca
za socialno varnost
14,100.000
402 Izdatki za blago
in storitve
242,718.000
403 Plačilo domačih obresti
6,427.000
409 Rezerve
8,500.000
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41

42
43
III.
B)

Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
413 Drugi domači transferi
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I-II)
Proračunski primanjkljaj

IV.
75
V.
44
VI.

Prejeta vračila danih posojil (75)
Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila (44)
Dana posojila
Prejeta minus dana posojila (IV-V)

C)

Račun ﬁnanciranja

Skupina kontov

X.
XI.

550,033.000
12,250.000
178,807.000
358,976.000
378,983.000
378,983.000
70,619.000
70,619.000
- 84,026.000

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb

Skupina kontov

VII.
50
VIII.
55
IX.

Št.

Zadolževanje (50)
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Odplačilo dolga
Sprememba stanja sredstev na
računu (I + IV +VII -II – V – VIII)
Neto ﬁnanciranje (VI + VII – VIII – IX)
Stanje sredstev na računih ob koncu leta

Znesek SIT
–
–
–
–
–

Znesek SIT
105,000.000
105,000.000
24,548.000
24,548.000
-3,574.000
84,026.000
3,574.000

Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa ﬁnančnih terjatev in
naložb ter računa ﬁnanciranja, posebni del proračuna ter
razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Ribnica.
4. člen
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki so
bili vplačani v proračun do konca tekočega leta. Med izdatke
proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila
izvršena do konca tekočega leta.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk.
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti, ki
bodo zahtevale izdatek iz proračuna, le v okviru sredstev, ki
so predvidena za posamezni namen.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu.
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.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
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6. člen
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati razen
pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih ﬁnancah in ta odlok.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe, in sicer:
– med oddelki znotraj posameznega področja funkcionalne dejavnosti posebnega dela proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega v sprejetem
proračunu.
– med področji funkcionalnih dejavnosti v posebnem
delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 10% obsega v sprejetem proračunu.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju in ob zaključnem računu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom ﬁnančnih terjatev in naložb ter računom
ﬁnanciranja ni dovoljeno.
7. člen
Če se med letom zaradi nastanka novih obveznosti
za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo
izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
O ukrepih iz prvega odstavka mora župan obvestiti občinski svet.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti,
mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans
proračuna.
Z rebalansom se prejemki in izdatki proračuna ponovno
uravnovesijo.
V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
8. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana.
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 v zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
10. člen
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v
letu 2004 in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v
proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se
poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.
11. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O
povečanju ali zmanjšanju odloča župan.
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Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
12. člen
V proračunu se zagotovijo sredstva v višini 0,5% prejemkov za proračunsko rezervo.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki so
opredeljene v drugem odstavku 49. člena zakona o javnih
ﬁnancah do višine proračunske postavke. O uporabi sredstev
obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz drugega odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlokom.
13. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti,
ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati najmanj
30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa najmanj
60-dnevni plačilni rok. Plačilni rok začne teči z dnem, ko uporabnik proračuna prejme listino, ki je podlaga za izplačilo.
Plačilni roki, določeni v prvem odstavku tega člena, se
ne uporabljajo za plačila:
– plač, drugih osebnih prejemkov ter nadomestil delavcev,
– pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih odločb
in poravnav,
– tekoče transfere.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje
že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v
primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno
zavarovano.
Podrobnejše navodilo o izvrševanju proračuna izda župan.
14. člen
Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj
in naročanju storitev upoštevati določila zakona o javnih
naročilih.
15. člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna
morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s
področja svoje pristojnosti v preteklem letu in ga skupaj z
zaključnim računom do 28. februarja tekočega leta predložiti
občinskemu svetu. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina predložijo poročila v istem roku županu.
16. člen
Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo mora vsebovati podatke o realizacijo prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca
leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun,
prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta,
prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske
rezervacije.
17. člen
Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za
prevzemanje obveznosti, veriﬁkacijo obveznosti in izdajo
odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa,
ki ga vodi
Predstojnik proračunskega uporabnika odgovarja za
zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna
upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe.
Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb o plačilu, je odredbodajalec
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18. člen
Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v
skladu s sistemom notranje kontrole.
Funkcija odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.
19. člen
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu
proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega
proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri
bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma
za izvrševanje občinskega proračuna.
20. člen
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za
nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to
zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti
občinski interes.
V primeru,da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma
delež na kapitalu proda.
21. člen
Župan odloča o pridobitvi nepremičnin ter o pridobitvi
in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v
proračunskem letu ne presega 5,000.000 SIT.
22. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi in
z 38. členom statuta Občine Ribnica.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
23. člen
Občina Ribnica se lahko v letu 2005 zadolžitvi do višine
105,000.000 SIT za ﬁnanciranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem
soglasju ministrstva za ﬁnance.
24. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za ﬁnanciranje nalog javne porabe, vendar največ
do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora
biti odplačan do konca proračunskega leta.
25. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega
sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
26. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
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4. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja v letu 2005 se uporablja ta odlok in sklep župana.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.
Št. 01-403-02-1/2004
Ribnica, dne 22. marca 2005.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.

SVETA ANA
1373.

Odlok o predkupni pravici Občine Sveta Ana
na nepremičninah

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena Statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet občine Sveta Ana na 15. seji dne 11. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Sveta Ana
na nepremičninah
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice
Občine Sveta Ana na nepremičninah na območju poselitve in
na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih
omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Za območje predkupne pravice se določi:
A) Na območjih poselitve (območja naselij in območja,
predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v
prostorskih aktih občine):
Katastrska
občina

Parcelna številka

Površina
v ha

Območje

Namen

Krivi Vrh

56/2;56/1;50/1;*7;*51;
*13;54;55;16/2;53/3;
*16/1;17;15;*4;14/1;2;1;
18;*3;14/2;4/1;5/3;58/1;
58/2;58/3;61/2;61/5;61/6;
*18;177/2;177/1;171;
*48/1;190/1;190/2;
185/4;185/2;185/3;

3,3042

Ureditveno območje
naselja Sveta Ana

Stanovanjska gradnja v
naselju Sveta Ana

Kremberk

326/2;326/1;*83;324/1;
324/2;317;301/8;301/9;
328/5;328/6;*80;
327/3;334/2;334/1;
335/2;328/7;

1,1346

Ureditveno območje
naselja Sveta Ana

Stanovanjska gradnja v
naselju Kremberk

Zg. Ročica

106;107/3;107/1;107/2;
107/4;104;105;103;101;
100/1;100/2;

1,2013

Ureditveno območje
naselja Sveta Ana

Stanovanjska gradnja v
naselju Krivi Vrh

Lokavec

81/3;80/2;78;81/2

1,4835

Ureditveno območje
naselja Lokavec

Stanovanjska gradnja v
naselju Lokavec
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B) Na območjih izven ureditvenega območja naselja:
Katastrska
občina
Žice

Parcelna številka

Krivi Vrh

90/6

497/1;500/2;492/3;
497/2;492/2;189/5

Površina
v ha
5,0917

0,4022

Območje

Namen

Območje izven ureditvenega območja naselja
– območje za poslovno
dejavnost
Ureditveno območje naselja
Sv. Ana – območje za poslovno dejavnost

Obrtna cona Sveta Ana

Območje poslovne dejavnosti

C) Območja infrastrukturnih omrežij in objektov (obstoječa in predvidena):
Katastrska
občina
Zg. Ročica

Parcelna številka
269/3

Površina
v ha
0,4

Kremberk

75/1

0,3

Lokavec

51/3

0,2

Zg. Ročica

90/8;90/7

0,032

Zg. Ščavnica

74;74/1

0,03

Rožengrunt

251/1

0,03

Zg. Ročica

39/5

0,02

Zg. Ročica

92/1

0,1348

– površine, po katerih potekajo lokalne ceste in javne
poti, skupaj s pripadajočim varovalnim pasom, kategorizirane
z odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 37/00);
– površine, po katerih poteka obstoječa in predvidena
komunalna infrastruktura, prikazana v prostorskih aktih Občine Sveta Ana, ter geodetskih in drugih načrtih, ki so sestavni
del dokumentacije za pridobitev dovoljenj.
3. člen
Občinski urad bo v skladu z veljavno zakonodajo uveljavljal predkupno pravico občine na nepremičninah navedenih v 2. členu tega odloka glede na dejansko potrebo in
razpoložljiva proračunska sredstva ali pa izdal potrdilo, da
občina ne uveljavlja predkupne pravice.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike in začne
veljati peti dan po objavi.
Št. 46501-001/2005
Sv. Ana, dne 11. marca 2005.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

Območje

Namen

Območje izven ureditvenega območja naselja – območje javne infrastrukture
Območje izven ureditvenega območja naselja – območje javne infrastrukture
Območje izven ureditvenega območja naselja – območje javne infrastrukture
Ureditveno območje naselja
Sv. Ana – območje javne
infrastrukture
Območje izven ureditvenega območja naselja- območje javne infrastrukture
Območje izven ureditvenega območja naselja- območje javne infrastrukture
Območje izven ureditvenega območja naselja- območje javne infrastrukture
Ureditveno območje naselja
Sv. Ana – območje javne
infrastrukture

Čistilna naprava za naselje Sveta Ana

1374.

Čistilna naprava za naselje Sveta Ana
Čistilna naprava za naselje Lokavec
Vodohran Krivi Vrh
Vodohran Zg. Ščavnica
Prečrpalnica Rožengrunt
Prečrpalnica Krivi Vrh
Javna pot

Odlok o ureditvenem načrtu za del naselja
Sveta Ana v Slovenskih goricah

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03) in 6. člena Statuta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet občine
Sveta Ana na 15. redni seji dne 11. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu za del naselja Sveta Ana
v Slovenskih goricah
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah. Izdelal ga je ZUM
urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Grajska ulica 7,
Maribor, pod številko naloge 607/2002 v marcu 2005.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje tekstualni in graﬁčni del

Uradni list Republike Slovenije

Št.

A) Tekstualni del
1 Obrazložitev ureditvenega načrta
2 Ocena stroškov opremljanja stavbnih zemljišč
3 Izjave izdelovalca ureditvenega načrta
4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5 Seznam parcel z lastniki
B) Graﬁčne priloge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Izsek iz dolgoročnega plana občine
Lenart
Pregledna karta – navezava območja
na cestno omrežje naselja
Inventarizacija obstoječega stanja
Ureditvena situacija – območje 1
Ureditvena situacija – območje 2
Urbanistični pogoji – območje 1
Urbanistični pogoji – območje 2
Karakteristični prerez
Prometna ureditev – območje 1
Prometna ureditev – območje 2
Situacija komunalne in energetske
infrastrukture – območje 1
Situacija komunalne in energetske
infrastrukture – območje 2
Uradna katastrska kopija
Načrt gradbenih parcel in tehnični
elementi za zakoličenje objektov
– območje 1
Načrt gradbenih parcel in tehnični
elementi za zakoličenje objektov
– območje 2

M 1:5000
M 1:5000
M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:1000
M 1:500
M 1:1000
M 1:500
M 1:1000
M 1:1000
M 1:500

II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Območje obdelave ureditvenega načrta sta dva dela
naselje Sveta Ana. Prvo območje je osrednji del naselja in
se nahaja znotraj ureditvenega.območja naselja, drugi del
pa leži vzhodno od naselja in južno od lokalne ceste LC
203060.
Velikost območja 1 je 5,7 ha.
Velikost območja 2 je 0,8 ha.
Velikost in lega območja obdelave 1 in 2 je razvidna iz
pregledne karte.
Ureditveni načrt obravnava vse parcele, ki ležijo znotraj meje ureditvenega načrta. Meja ureditvenega načrta je
prikazana na graﬁčnih prilogah. Obravnavane parcele se
nahajajo v katastrskih občinah k.o. Krivi vrh, k.o. Kremberk
in k.o. Zgornja Ročica.
III. OBJEKTI PREDVIDENI ZA RUŠENJE
4. člen
Za realizacijo vseh načrtovanih posegov bo treba porušiti tri objekte ob zahodni lokalni cesti, objekt pod cerkvijo in
lesen prizidek objekta z arkado.
Točna lega objektov predvidenih objektov za rušenje je
razvidna iz graﬁčne priloge: »urbanistični pogoji«.
IV. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Funkcija območja 1 je mešana:
Predvidene so naslednje dejavnosti:
– stanovanjske
– trgovske
– poslovne
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– storitvene (mirne dejavnosti)
– izobraževalne in vzgojne
– kulturne
– turistične
– športne
– verske dejavnosti
– pokopališke.
Funkcija območja 2 je stanovanjska.
Na območju 2 je predvidena izgradnja 9 prostostoječih
stanovanjskih objektov.
Podrobnejša razmestitev dejavnosti je razvidna iz graﬁčne podloge št. 4 in št. 5.
V. URBANISTIČNI IN FUNKCIONALNO OBLIKOVALSKI
POGOJI
6. člen
Graﬁčne priloge ureditvenega načrta prikazujejo:
– razporeditev obstoječih in predvidenih ter nadomestnih objektov in površin,
– namembnost objektov in odprtih prostorov,
– maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite predvidenih objektov in površine odprtih prostorov,
– smeri dostopov in dovozov,
– usmeritve za prenovo grajene strukture in oblikovanje
novih objektov,
– ureditev utrjenih in zelenih površin.
7. člen
Horizontalni in vertikalni gabariti so razvidni iz naslednjih graﬁčnih prilog:
– ureditvena situacija – območje 1
– ureditvena situacija – območje 2
– urbanistični pogoji – območje 1
– urbanistični pogoji – območje 2.
8. člen
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente prikazane v graﬁčni prilogi »Urbanistični pogoji območje 1
in območje 2«.
Pomen regulacijskih elementov:
– gradbena linija, je linija, na katero morajo biti z enim
robom postavljeni novozgrajeni objekti, ki se gradijo ob tej
črti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad. Objekt lahko
presega gradbeno linijo ali gradbeno mejo le s funkcionalnimi
elementi, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni vtis gradbene
mase. To so nadstreški, nastopne stopnice, vetrolovi in podobno,
– gradbena meja, je linija, ki jo novozgrajeni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost,
– vhod, je označena smer glavnega dostopa do objekta
– etažnost, je maksimalno dovoljeno število etaž.
Skupna določila za vse objekte:
– kota tal v pritličju objekta je lahko največ 20 cm nad
koto zunanje ureditve ob objektu
– stanovanja morajo biti praviloma večstransko orientirana, bivalni del stanovanj mora biti večinoma orientiran proti
jugu, zahodu in vzhodu
– strehe morajo biti v posameznih območjih enotne,
tako po obliki, kot po kritini
– strehe so v naklonu
– ploščadi na trgu in pred posameznimi objekti v območju 1 morajo biti kvalitetno oblikovane, osvetljene in opremljene z potrebno urbano opremo (klopi, smetnjaki...). Vsi
posegi v prostor morajo biti oblikovani brez grajenih ovir tako,
da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
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– Vsi objekti imajo lahko tudi klet, če naravne danosti
to dopuščajo.
9. člen
Podrobnejša določila za posamezne objekte:
Območje 1:
Objekti št. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 in 12
– etažnost: P + M
– namembnost:
– stanovanjska dejavnost in dejavnosti navedene v
5. členu.
– parkiranje: delno v objektu, delno pred objektom na
lastni parceli. Parkiranje obiskovalcev lokalov je na javnih
parkiriščih.
Objekt št. 4
– etažnost: P
– namembnost: poslovna
– parkiranje: na javnem parkirišču.
Objekta št. 3 in 8
– etažnost: P + 1 + M
– namembnost:
– stanovanjska dejavnost in dejavnosti navedene v
5. členu.
– parkiranje: možnost v garaži, ki povezuje objekte. Namesto garaže je lahko nadstrešnica ali pergola.
Območje 2:
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente v graﬁčni prilogi: Urbanistični pogoji«.
– Predvidenih je devet prostostoječih stanovanjskih hiš,
ki so na različno velikih parcelah in merijo od 643 do 933 m2.
Predvideni so štirje različni tipi hiš bruto površine od
172 m2 do 246 m2 (z garažo in prizidkom).
– Etažnost: P + M in možnost kleti.
Objekti se morajo naslanjati na gradbene linije. Dovoljeno je pozidati le eno polovico tlorisne površine, ki je določena
za prizidek.
10. člen
Druge prostorske ureditve:
Pogoji za ureditev trga:
– Celotno površino trga je potrebno urediti kot urejeno
tlakovano ploščad z avtohtonim drevjem in studencem.
– Konzolni pomol – (razgledna ploščad):
Podrobnejši oblikovalski in konstrukcijski pogoji se določijo v projektni dokumentaciji.
11. člen
Pogoji za obstoječe objekte:
– dovoljene so prenove obstoječih objektov v okviru
obstoječih gradbenih meja,
– dovoljene so dozidave obstoječih objektov, vendar
pozidane tlorisne površine objekta ne sme presegati 40%
celotne površine parcele,
– dovoljene so spremembe namembnosti obstoječih
objektov v skladu s petim členom tega odloka.
12. člen
Pogoji za oblikovanje objektov:
Fasade:
Fasade so svetlih zemeljskih tonov, nekatere površine
so lahko vertikalno opažene z lesom. Poudarjeno oblikovane
morajo biti pročelne fasade, na katerih je obvezna uporaba
visoko kvalitetnih materialov.
Strehe:
Strehe morajo biti praviloma dvokapnice v naklonu 350–
0
45 strmimi nakloni, razen:
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nad sestavljenimi tlorisi, kjer so možne tudi večslemenske in večkapne strehe. Strehe pomožnih objektov, ki so
oblikovani kot prizidki morajo biti izvedeni tako, da se streha
osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje prek pomožnega v enakem naklonu, kot ga ima osnovna streha oziroma
se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
Kritina mora biti na vseh objektih temnih barv.
Pri zamenjavi kritine je izjemoma dovoljen drugačen
naklon strehe, kot je predpisano s tem odlokom.
Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, pri čemer
morajo strešine imeti enak naklon kot osnovni objekt. Celotna
širina frčad na strehi ali strešnih oken ne sme presegati ene
tretjine dolžine strehe.
Kleti
Po predhodno pridobljenih geotehničnih soglasjih so
dovoljene tudi vkopane ali polvkopane kleti. Polvkopane kleti
lahko gledajo 1,5 metra iz zemlje. Pri poslovno stanovanjskih
objektih na »trgu« so dovoljene samo popolnoma vkopane
kleti.
Dozidave in nadzidave
Dozidave in nadzidave se morajo proporcionalno skladati s celotno stavbno maso, oblikovanjem in uporabljenimi
materiali osnovnega objekta. Dodani del stavbe mora z
osnovnim delom oblikovati celovito prostorsko kompozicijo.
Dostopi
Do vseh objektov morajo biti zagotovljeni dostopi z
najbližje javne poti oziroma tako kot je označeno v graﬁčnih prilogah. Pri ureditvi dostopov se ne smejo poslabšati
prometno-varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in
funkcionalno ovirane osebe.
Dostopi do objektov morajo biti projektirani brez ovir.
Pri nivojskih razlikah terena mora biti poleg stopnic izvedena
tudi položna klančina.
Prenova
Ne glede na vrsto prenove veljajo za vse oblike posegov
enaki pogoji kot za oblikovanje novogradenj ob upoštevanju
pogojev pristojnih služb ter vrsto prenove.
Ograje
Ograje v osrednjem delu naselja niso dovoljene – izjemoma, če je to potrebno zaradi varnostnih ali tehnoloških
razlogov.
Ograje ne smejo presegati višine 2 m. Oblikovanje ograj
se mora zgledovati po tradicionalnih primerih ograjevanja
parcel s krajevno značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi
naravnimi gradivi.
Dopustna je izvedba ograj z živimi mejami in žičnim
jedrom (primerne avtohtone drevesne oziroma grmovne vrste).
V območjih varovanja premoženja (manipulativne površine) ter športnih in vzgojno-varstvenih objektih (šola – vrtec)
so dopustne ograje višje nad 2 m, ki so lahko tudi žične.
Izgradnja ograj ne sme preprečiti izvedbe prometnic s
predpisanim uličnim proﬁlom oziroma mora biti njihova višina
usklajena s prometno varstvenimi predpisi glede zahtevanih
preglednih kotov vožnje.
Brežine in oporni zidovi
Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja
je treba varovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi je treba zavarovati pred erozijo in jih ozeleniti. V primerih strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna je treba
uporabljati za zavarovanje takšne elemente, ki omogočajo
zatravitev ali zasaditev z grmovnicami.
Betonski oporni elementi morajo biti arhitekturno oblikovani in obloženi z avtohtonim kamnom.
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Urbana oprema
Ulična oprema (napisi, oznake, luči, klopi, smetnjaki
ipd.) mora biti postavljena tako, da ne ovira funkcionalno
oviranih oseb, zastira značilnih pogledov ter ne ovira dostopa
za interventna vozila in vzdrževalce infrastrukturnih objektov
in naprav.
Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš. Napisi, nadstrešnice in izvesne table morajo biti
najmanj 2,5 m nad pločnikom.
Postavitev ulične opreme ne sme preprečiti izvedbe
prometnic s predpisanim uličnim proﬁlom oziroma mora biti
njihova višina in pozicija usklajena s prometno varstvenimi
predpisi glede zahtevanih preglednih kotov vožnje.
Gradnja ostalih enostavnih objektov
Dovoljena je gradnja naslednjih enostavnih objektov:
pomožni objekti, pomožni infrastrukturni objekti, pomožni
kmetijsko-gozdarski objekti, začasni objekti, vadbeni objekti
in spominska obeležja.
VI. POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
13. člen
Zelene površine:
– vsa predvidena parkirišča se obsadijo z drevesi,
– na trgu se zasadijo tri drevesa v območju gostišča
na ploščadi,
– zasadijo se drevesa ob stranskih stranicah obeh razglednih ploščadih,
– na zahodu, severu in vzhodu se ob cesti zasadijo
manjše skupine dreves.
Vsa izbrana drevnina mora biti avtohtonega značaja
oziroma izbrane takšne rastlinske vrste, ki ne bodo izstopale
v prostoru po habitusu (oblika krošnje), strukturi in barvi v
različnih vegetacijskih dobah.
VII. POGOJI ZA UREJANJE PROMETA
14. člen
Prometno omrežje, ki ga sestavljajo ceste, parkirišča,
pločniki, ploščadi in trgi, poti za pešce, skupne prometne
površine in dostopi do kmetijskih površin, je prilagojeno obstoječim in predvidenim prometnim obremenitvam, potrebam
po ureditvi javnih odprtih površin za prebivalce in obiskovalce
turističnega območja, ter zahtevni konﬁguraciji terena.
15. člen
Cestno omrežje
Cestno omrežje sestavljajo odseki kategoriziranih državnih in občinskih cest. Te ceste so: regionalna cesta III.
reda R III-730 odsek št. 4104 (Žice – Sv. Ana – Zg. Ščavnica),
lokalna cesta LC 203060 (Sv. Ana – Benedikt – Osek), lokalna cesta LC 203100 (Sv. Ana – Ledinek – Dražen Vrh).
Na regionalni in obeh lokalnih cestah je na območju
centra naselja skladno s predvidenimi arhitekturno urbanističnimi preureditvami predvidena uvedba območja omejene
hitrosti.
Osnovna cesta je regionalna cesta R III-730, na katero
se v dveh križiščih navezujeta lokalni cesti LC 203060 in LC
203100. Navedene ceste je treba rekonstruirati. Izgraditi je
treba cestno navezavo na Območju 2. Pogoji za rekonstrukcije in novogradnje so naslednji:
– R III-730 – Rekonstrukcija ceste na območju centra
naselja obsega preureditev oziroma dograditev obvoziščnih
površin in preureditev križišč z lokalnimi cestami. Cesta ostane dvosmerna in dvopasovna s širino vozišča 5.5 m. V križiščih in na dovozih je treba zagotoviti prevoznost za merodajno
vozilo (avtobus) ter obvezno preveriti preglednost. Projektni
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elementi ceste in križišč morajo biti skladni s smernicami za
projektiranje manj prometnih cest in poti. Križišče R III-730
z LC 203060 (južno križišče) je treba preoblikovati v pravokotno trikrako križišče. Vozišče na območju trga je skladno
s smernicami: »Naprave in ukrepi za umirjanje prometa«,
dvigniti na nivo obvoziščnih površin in s spremenjeno obrabno plastjo vozišča, ki mora biti drugačna tudi od obrabne
plasti obvoziščnih javnih površin trga, poudariti umirjanje
prometa. Na območju trga je treba severno in južno od križišča ob zahodnem robu vozišča urediti vzdolžno parkiranje
za osebna vozila in pločnik in pri tem upoštevati obstoječi
dostop do kmetijskih površin. Križišče R III-730 z LC 203100
(severno križišče v bližini šole) je treba rekonstruirati v smislu
povečanja prometne varnosti pešcev. Križišče je treba urediti
tako, da bodo jasno ločene vozne in obvoziščne površine.
Pri preureditvi je treba upoštevati tudi potrebne površine za
obračališče šolskega avtobusa.
– LC 203060 – Cesto je treba rekonstruirati na odseku od priključka na R III-730 do pokopališča. Na območju
predvidenih novogradenj zahodno od pokopališča je treba
ob severnem robu vozišča urediti vzdolžna parkirišča za
osebna vozila. Ob južnem robu vozišča je treba urediti 4
vzdolžna odstavna mesta za turistične avtobuse. Kot obračališče bodo turistični avtobusi uporabljali parkirno ploščad za osebna vozila, ki je predvidena vzhodno od mrliške
vežice. Zahodno od mrliške vežice je treba ohraniti dovoz
do kmetijskih površin in do občasnega parkirišča za potrebe
pokopališča. Odsek rekonstruirane lokalne ceste, ki bo tudi
po rekonstrukciji zaradi obstoječe obzidanosti ostal dvosmeren a enopasoven s širino vozišča 4 m, je treba urediti
kot podaljšek predvidene ureditve trga. Na tem odseku je
predvideno vodenje pešcev in kolesarjev pod arkado objekta, ki bo prenovljen.
– LC 203100 – Cesto je treba rekonstruirati na odseku znotraj obravnavanega območja. Po porušitvi objektov
ob cesti je treba ob vozišču urediti pravokotna obvoziščna
parkirišča za osebna vozila. Ker je cesta zaradi omejenega
prostora in nizkih prometnih obremenitev tudi po rekonstrukciji dvosmerna a enopasovna s širino vozišča 4.0m, je treba
urediti parkirni niši, ki bosta zagotavljali potrebne manipulativne površine za parkiranje.
– Skupna prometna površina za pešce in motorni promet – Treba je urediti diagonalno povezavo med parkirišči
ob lokalni cesti LC 203100 in trgom, ki je panoramska pot
po kateri bo speljan dovoz do zahodne strani predvidenega
objekta ob regionalni cesti in kmetijskih površin.
– Cestna navezava na območju 2 – Dovoz do območja 2, ki leži 500 m vzhodno od centra naselja zagotavlja
lokalna cesta LC 203060. Urejanje prometne dostopnosti
je treba prilagoditi predvideni zazidavi, kategoriji navezovalne ceste, prometnim obremenitvam, načinu prometnih
navezav obstoječih objektov na celotni potezi ceste od
centra naselja do obravnavanega območja in konﬁguraciji
terena. Direktno prometno navezavo na lokalno cesto in
javno pot ima severni niz stanovanjskih objektov. Parcele
objektov je treba od južnega roba obstoječega vozišča
umakniti za potrebno širino bankine (1m). Za dovoz do
južnega niza stanovanjskih objektov je treba izgraditi dovozno cesto. Dovozno cesto je treba urediti kot dvosmerno
in enopasovno tako, da bo omogočala tudi intervencijske
dovoze. Za objekt z oznako A 1 je možno urediti dovoz iz
zahodne smeri. Niveletni potek dovozne ceste je treba prilagoditi obstoječemu terenu in normativom za projektiranje
malo prometnih cest. V območju križišča je treba zagotoviti
preglednost. Z novo dovozno cesto ne sme biti prekinjen
traktorski dovoz do gozda.
16. člen
Mirujoči promet
Zaradi preureditve regionalne ceste in velikega povpraševanja po parkirnih površinah je treba parkirne površi-
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ne urediti v zaledju centra naselja. Nova javna parkirna mesta je treba urediti ob regionalni cesti, lokalnih cestah, na
parkirišču severno od občine, na parkirni ploščadi vzhodno
od mrliške vežice in pred predvidenimi objekti v sklopu
zunanjih ureditev. Parkirna ploščad vzhodno od mrliške vežice mora biti oblikovana tako, da bo preko nje zagotovljen
dovoz do kmetijskih površin. Na javnih parkirnih površinah
je treba skladno z zakonodajo urediti parkirna mesta za
vozila oseb z invalidskimi vozički. Ob rekonstrukcijah in
novogradnjah objektov je treba potrebno število parkirnih
mest določiti v odvisnosti od dejavnosti skladno s prometnimi in urbanističnimi normativi. Ta parkirna mesta je
treba urediti na lastnem zemljišču ali kadar to ni možno na
javnih prometnih površinah skladno s pogoji pristojnega
občinskega organa.
Za parkiranje turističnih avtobusov je treba urediti parkirna mesta ob južnem robu vozišča lokalne ceste v bližini
pokopališča.
17. člen
Peš in kolesarski promet
Promet pešcev je speljan po pločnikih, ploščadih, trgih,
poteh za pešce in skupnih prometnih površinah za motorizirani in nemotorizirani promet. Urediti je treba nov odsek
poti za pešce, ki je nadaljevanje obstoječe poti pri cerkvi
do lokalne ceste Sv. Ana–Benedikt–Osek. Pri projektiranju
vseh zunanjih ureditev in objektov je treba upoštevati vsa
določila veljavnega pravilnika za projektiranje objektov brez
grajenih ovir.
Glede na prometne obremenitve in prostorske možnosti
je kolesarski promet voden v sklopu motornega prometa. Odstavna mesta za kolesa je treba urediti na trgu in pred vhodi
v javne objekte.
18. člen
Promet zaradi dostave in intervencije
Do vseh objektov in igrišč je treba zagotoviti dostavo.
Dostava poteka z vozišča, kjer to ni možno pa s ploščadi in
trgov. Dostavne poti preko ploščadi in trgov je možno s talno
ureditvijo ločiti od ureditve ostalih površin. Podrobneje jih je
treba določiti glede na vrsto izbranih dostavnih vozil v projektni dokumentaciji.
Intervencijskemu prometu so namenjene ceste, dostavne poti in dostopi do kmetijskih površin.
19. člen
Javni potniški promet
Po regionalni cesti je speljana linija primestnega avtobusnega prometa, ki uporablja postajališče in obračališče
šolskega avtobusa.
VIII. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN
ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER OMREŽJA
ZVEZ
20. člen
Splošno
Splošni pogoji za urejanje komunalne in energetske
infrastrukture veljajo za obe obravnavani območji.
Za predvideno infrastrukturo je treba naročiti projektno
dokumentacijo. Obstoječo infrastrukturo, ki bo prizadeta ob
izgradnji novih objektov in novi ureditvi, je treba prestaviti,
oziroma prilagoditi zazidavi. Pred gradnjo je potrebno pri
upravljalcih pridobiti natančne podatke o legah komunalnih
vodov.
V dostopnih, novo načrtovanih cestnih površinah je treba zagotoviti prostor za položitev komunalne in energetske
infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacijsko omrežje).
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Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati
predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljalcev ter zakonska določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.
Upoštevati je treba tudi predpisani odmik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni odmik
0,5 m, minimalni horizontalni odmik 3 m. Kolikor tega odmika
ni mogoče doseči, je potrebno vodovod primerno zaščititi
(glineni naboj).
21. člen
Vodooskrba
Zaradi širitve gradnje in dobre propustnosti bo treba:
– tlačni cevovod TPE DN 90 med prečrpalnico Krivi vrh
in rezervoarjem nadomestiti z LŽ DN 150 v skladu s projektom razvoja in obnovo omrežja v upravljanju mariborskega
vodovoda,
– ob novogradnjah vodovodnih cevovodov, ter za področje nove pozidave predvideti rekonstrukcije obstoječega
vodovodnega omrežja. Natančnejši pogoji za izvedbo rekonstrukcij in novogradnje vodovodnih cevovodov bodo podani
v soglasjih k posameznim posegom v prostor.
22. člen
Odvajanje in čiščenje onesnaženih voda
Na območju ni obstoječe kanalizacije, razen kanalizacijske veje, zgrajene severno od občine.
Za odvajanje fekalnih in meteornih voda na obravnavanih območjih bo treba zgraditi ločen sistem kanalizacije.
Kolikor do pozidave lokacije 1 ne bo izgrajen fekalni kanalizacijski vod se morajo vsi objekti priključiti na individualne
greznice oziroma na malo čistilno napravo.
Kolikor se 4 individualni prosto stoječi objekti severno
od bloka ter 2 individualna prosto stoječa objekta vzhodno od
bloka zgradijo pred stanovanjskim blokom, se morajo le ti priključiti na individualne greznice. V kolikor se zgoraj navedeni
individualni prosto stoječi objekti zgradijo po izgradnji male
čistilne naprave, pa se ti objekti lahko priključijo nanjo.
Lokacija male čistilne naprave se mora določiti s posebnim projektom.
23. člen
Električno omrežje in javna razsvetljava
Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvidene objekte se morajo investitorji in projektanti seznaniti s točno
lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav. Podatke si morajo pridobiti na OE Elektro Gornja Radgona.
Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov
in pri OE Gornja Radgona naročiti njihovo zakoličbo.
Zaradi nove ureditve bo treba:
– obstoječe oporišče daljnovoda 20 kV – odcep Zg.
Ščavnica 3, prestaviti iz območja predvidenega vozišča, in
za to pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo
(območje 1)
– pred pričetkom gradnje objektov odstraniti nizkonapetostno omrežje, ter zgraditi nadomestno kabelsko omrežje
(območje 2), ter za to pridobiti ustrezno upravno in projektno
dokumentacijo.
Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo,
bo potrebno:
Območje 1:
Za objekte 1, 2 in 3:
– zgraditi nizkonapetostne priključke iz obstoječega nizkonapetostnega omrežja transformatorske postaje 20/0,4 kV
TP Zg. Ščavnica 3 do posameznih objektov,
– pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo
za izgradnjo nizkonapetostnih priključkov,
– pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča po katerih
bodo potekale trase nizkonapetostnih priključkov.
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Za objekte 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10:
– zgraditi skupinski nizkonapetostni kabelski priključek
iz transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Krivi vrh 2 do prostostoječe kabelske omare in nato iz le te ustrezen kabelski
razvod do posameznih objektov
– na transformatorski postaji TP Krivi vrh 2 bo potrebno
zamenjati obstoječ transformator moči 100 kVA z močnejšim
250 kVA
– pridobiti bo potrebno ustrezno upravno in projektno
dokumentacijo za izgradnjo skupinskega nizkonapetostnega
priključka in nizkonapetostnega razvoda
– pridobiti bo potrebno služnostne pogodbe za zemljišča po katerih bodo potekale trase nizkonapetostnega priključka in razvoda.
Območje 2:
– zgraditi skupinski nizkonapetostni kabelski priključek
iz transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Krivi vrh 2 do prostostoječe kabelske omare in nato iz le-te ustrezen kabelski
razvod do posameznih objektov
– na transformatorski postaji TP Krivi vrh 2 bo potrebno
zamenjati obstoječ transformator moči 100 kVA z močnejšim
250 kVA
– pridobiti bo potrebno ustrezno upravno in projektno
dokumentacijo za izgradnjo skupinskega nizkonapetostnega
priključka in nizkonapetostnega razvoda
– pridobiti bo potrebno služnostne pogodbe za zemljišča po katerih bodo potekale trase nizkonapetosnega priključka in razvoda.
Predlogi tras novih priključkov in potrebnih prestavitev
so vrisane v priloženi situaciji komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
Investitorji posameznih objektov si bodo morali pred izdajo gradbenih dovoljenj pridobiti soglasje za priključitev.
Za vse elektroenergetske vode in objekte, ki so oziroma
bodo last Elektra Maribor d.d., mora investitor pri Elektro
Maribor d.d. pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo.
24. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Zgraditi je treba telekomunikacijsko (TK) omrežje in kabelske priključke do posameznih objektov. Posamezni uporabniki se bodo lahko vključili v TK omrežje na osnovi prostih
kapacitet telefonske centrale Sv. Ana. Omenjena centrala
ima še proste kapacitete telefonskih priključkov.
Investitorji si morajo pri Telekom Slovenije PE Maribor
pridobiti TK soglasja k gradnji.
Pri Telekom Slovenije PE Maribor morajo investitorji
naročiti projekte za izvedbo TK priključkov predvidenih objektov na TK omrežje. Ostali zaščitni pogoji za obstoječe TK
inštalacije bodo podani v TK soglasjih h gradnji.
25. člen
Ogrevanje
V skladu s predvideno ureditvijo predlagamo, da se
ogrevanje individualne pozidave opravlja individualno. V poslovno stanovanjskem objektu se lahko opravlja ogrevanje iz
skupne kotlovnice. V izogib povečanju onesnaženosti zraka
se kot splošno navodilo priporoča ogrevanje z ekološko sprejemljivimi energenti.
26. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je treba tudi pri načrtovanih objektih zbrati, deponirati in odvažati v skladu z veljavnim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine
Lenart, in dopolnitvijo odloka.
Odpadke odvaža za to pooblaščeni izvajalec.
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IX. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA IN
PROTIPOŽARNA VARNOST
27. člen
Varstvo zraka
Ogrevanje predvidenih objektov se priporoča z ekološko
sprejemljivimi energenti (ekstra lahko kurilno olje, biomasa,
elektrika, tekoči naftni plin...), s katerimi bo preprečeno povečanje onesnaženosti zraka.
Varstvo voda
Pred gradnjo predvidenih objektov je treba načrtovati
ukrepe, ki bodo zanesljivo preprečevali onesnaževanje voda
(pred izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo morajo biti objekti priključeni na nepropustno greznico).
Požarna varnost
Požarno varnost je potrebno zagotoviti:
– z ustrezno hidrantno mrežo za zaščito pred požarom
in virom za zadostno oskrbo z vodo za gašenje
– z dovoznimi potmi za gasilsko intervencijo, s katerimi
bodo dani pogoji za varen umik ljudi in premoženja
– s potencialnimi odmiki med objekti, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
Varstvo pred hrupom
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju je treba v 1. območju urejanja zagotoviti pogoje za območje III. stopnje varstva pred hrupom, v 2. območju urejanja
pa pogoje za območje II. stopnje varstva pred hrupom.
X. POGOJI ZA VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
28. člen
Pri vseh posegih v osrednjem delu ureditvenega načrta
v območju 1 je potrebno upoštevati Register nepremične
kulturne dediščine in varstveni režim določen v strokovnih
podlagah.
Vsi posegi so načrtovani tako, da se po svojih gabaritih
in oblikovanju podrejajo cerkvi Sv. Ane (EŠD 2847).
XI. ETAPA IZVAJANJA POSEGOV
29. člen
Ureditveni načrt je možno izvajati etapno.
XII. TOLERANCE
30. člen
Tolerance glede oblikovanja objektov
Tolerance so možne v skladu s pogoji, ki so prikazani v
graﬁčnih prilogah št. 6: »Ureditvena situacija« in št. 7: »Urbanistični pogoji«.
Predvideni objekti so lahko večje tlorisne površine, vendar morajo upoštevati gradbeno linijo in ne smejo presegati
40% površine gradbene parcele. Tolerance so dovoljene v
območju 2 pri gradbenih mejah in sicer 0,5 m. V uličnem
nizu, kjer je več stavb, je določena tudi gradbena linija. Višja
nadstropja lahko s svojo maso segajo preko gradbene linije
do 1,5 metra.
Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu
z navedenimi tolerancami v tem členu natančneje določijo
v projektu za gradbeno dovoljenje v skladu z določili tega
odloka.
Tolerance glede infrastrukture
Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez) določenih s
tem ureditvenim načrtom, so dopustna, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških
ali geoloških ali vodnogospodarskih ali prometno tehničnih
ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalske-
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ga ali hidrotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne
boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo spreminjati vpliva
načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne
smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo
poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati
negativnih vplivov na okolje.
Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve
usklajene s pogoji, ki so jih soglasodajalci podali k temu
ureditvenemu načrtu. V primeru odstopanja od pogojev, je
treba ponovno pridobiti soglasje soglasodajalcev, da so njihovi pogoji upoštevani. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju
z javnimi interesi.
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III
Odklop vode izvede izvajalec vzdrževanja javnega lokalnega vodovodnega sistema Sv. Ana in Lokavec na pisno
zahtevo Občine Sveta Ana.
Št. 32401- 001/2005
Sv. Ana, dne 11. marca 2005.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

TRŽIČ

31. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
32. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri: Občinski upravi občine Sveta Ana.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo za območje Ureditvenega načrta veljati določbe Odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini
Lenart (Uradni list SRS, št. 2/89, Uradni list RS, št. 24/93)
v povezavi z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v
Občini Lenart (Uradni list SRS, št. 37/89, Uradni list RS, št.
24/93, 57/96).
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00304-01/2002-1
Sv. Ana, dne 11. marca 2005.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

1375.

Sklep o možnosti odklopa dobave vode v
javnem lokalnem vodovodnem sistemu
Sv. Ana in Lokavec

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99 in 25/01) in 36. člena Pravilnika o oskrbi s
pitno vodo Mariborskega vodovoda (MUV, 1/01) Občinski
svet občine Sveta Ana na 15. redni seji dne 11. 3. 2005
sprejme

SKLEP
o možnosti odklopa dobave vode v javnem
lokalnem vodovodnem sistemu Sv. Ana
in Lokavec
I
Uporabnikom vode iz javnega lokalnega vodovodnega
Sv. Ana in Lokavec se lahko odklopi dobava vode v primeru,
ko ne poravnavajo obveznosti, ki nastajajo z uporabo vode.
II
Odklop se izvrši po neuspeli izvršbi plačila obveznosti
pristojnega sodišča v roku osmih dni.

1376.

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Tržič za leto 2003

Na podlagi 96. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2003 (Uradni list RS, št. 61/02, 7/03
in 117/03) ter 18. in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15 /99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič
na 15. redni seji dne 23. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Tržič za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za
leto 2003.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2003 se potrjuje v
naslednjih zneskih:
Zneski v SIT
Bilanca prihodkov in odhodkov:
Skupaj prihodki
2.051,422.863
Skupaj odhodki
1.950,782.944
Proračunski presežek
oziroma primanjkljaj (I.-II.)
100,639.919
B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
4,852.659
V.
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
4,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
852.659
C) Račun ﬁnanciranja:
VII. Zadolževanje proračuna
–
VIII. Odplačilo dolga
34,825.222
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
101,492.578
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
–
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+X.)
852.659
A)
I.
II.
III.

3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada
Občine Tržič, ki znašajo:
Končno stanje rezervnega sklada
31. 12. 2003

Zneski v SIT
20.200.096

Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na
koncu leta 2003 se prenesejo v prihodnje leto.
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4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter računu ﬁnanciranja, ki
so sestavni deli odloka.
5. člen
Kot posebni del Odloka o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Tržič za leto 2003 se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-02/02-06
Tržič, dne 23. marca 2005.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

1377.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
najemnin za poslovne prostore in garaže

Občinski svet občine Tržič je na podlagi 18. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih
boksov v najem (Uradni list RS, št. 2/05) ter 10. in 16. člena
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01)
na 15. redni seji dne 23. 3. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun najemnin
za poslovne prostore in garaže
1. člen
Izhodiščna vrednost točke za ugotovitev vrednosti poslovnega prostora za izračun najemnin za poslovne prostore
in garaže, ki so v lasti Občine Tržič, znaša 523,84 SIT.
2. člen
Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2005
dalje.
Št. 363-012/04-10
Tržič, dne 23. marca 2005.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

VITANJE
1378.

Pravilnik za pridobitev pravice do plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz
proračuna Občine Vitanje

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 25. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS,
št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na
16. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
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PRAVILNIK
za pridobitev pravice do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine
Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na osnovi določil zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju mora Občina Vitanje za svoje
občane, ki so državljani Republike Slovenije in 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 Vitanje.
3. člen
Pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Vitanje lahko pridobi vsak občan, ki
je državljan Republike Slovenije in 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
Občani vlagajo vloge za pridobitev pravice do plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine
Vitanje na obrazcu »Vloga za pridobitev pravice do plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine
Vitanje, ki jo vložijo na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1,
3205 Vitanje
Obrazec je sestavljen tako,da omogoča pridobiti vse
potrebne podatke za pravočasno in verodostojno rešitev
vloge.
5. člen
Občina ima v postopku obravnave vloge pravico preverjati podane podatke in zahtevati od vlagateljev potrebne
dodatne podatke in dokazila, ki bodo dokazovali upravičenost
občana do pridobitve pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Vitanje.
Občina Vitanje vlogo obravnava in o njej odloči v skladu
z določili zakona o upravnem postopku z odločbo.
6. člen
Občan, ki pridobi pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Vitanje, mora
občini javiti vsako spremembo pogojev, na osnovi katerih
je pridobil predmetno pravico, v roku 15 dni od njenega nastanka.
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Na osnovi javljene spremembe občina 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.
7. člen
Če do spremembe pogojev ne pride, mora občan vsake
tri mesece, od dneva vročitve odločbe na občini, dokazati,
da je še vedno upravičen do pravice do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Vitanje.
Določilo iz prejšnjega odstavka občan izpolni tako, da
se v času uradnih ur osebno evidentira na Občini Vitanje 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 Vitanje, zato le-ta izda odločbo o prenehanju zavarovanja.
8. člen
Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba, ki jo občan
vloži v roku osmih dni po prejemu odločbe na naslov organa,
ki je odločbo izdal.
O pritožbi odloča župan Občine Vitanje.
9. člen
Na osnovi izdanih odločb in sklepov občina prijavlja in
odjavlja občane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in na podlagi
teh poravnava stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja po tem pravilniku.
Sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja Občina Vitanje zagotavlja na posebni proračunski postavki.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Občani, ki jim je Občina Vitanje zagotavljala plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja pred uveljavitvijo tega
pravilnika, so dolžni vložiti vlogo po tem pravilniku v roku 30
dni od njegove uveljavitve. V nasprotnem primeru jih bo Občina Vitanje odjavila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-06/05
Vitanje, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

1379.

Pravilnik o soﬁnanciranju programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v
Občini Vitanje

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 25. člena Statuta Občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski
svet občine Vitanje na 16. redni seji Občinski svet občine
Vitanje dne 24. 3. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o soﬁnanciranju programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila
za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za soﬁnanciranje programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v Občini Vitanje.
2. člen
Praviloma se soﬁnancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
3. člen
Kulturni programi in vsebine se soﬁnancirajo iz sredstev
proračuna občine, v katerem se določi višina predvidenih
sredstev. Predlog proračunskih sredstev za kulturne programe obravnava odbor za družbene zadeve.
II. POGOJI IN POSTOPKI

goje:

4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje po-

– da imajo sedež v Občini Vitanje,
– da so registrirani za izvajanje programov na področju
kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih.
5. člen
Sredstva za soﬁnanciranje programov se izvajalcem
kulturnih programov dodelijo na osnovi javnega razpisa, ki
ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi
v javnem glasilu.
6. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi
dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan izmed članov odbora za družbene
zadeve.
8. člen
Komisija na podlagi meril, določenih v tem pravilniku, in
glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi
predlog soﬁnanciranja posameznih prijavljenih programov.
Predlog pregleda in dokončno potrdi župan.

Uradni list Republike Slovenije
Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega
razpisa ter da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v
skladu z merili, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema
sklepa. O zahtevku dokončno odloča župan.
Financiranje na razpisu izbranih programov se izvede
na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Vitanje in izvajalcem programov, v kateri se opredeli višina sredstev,
obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora
nad porabo sredstev.

Št.

10. člen
Izvajalci programov in projektov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi
programov. V primeru, da komisija na osnovi oddanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, se izvajalcu teh programov ustrezno
zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V
primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila
se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja
delovanja, zmanjšanega obsega dela ali podobno ne porabi
vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta
sredstva drugim izvajalcem.
IV. MERILA
11. člen
Vrednost posameznega programa je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi glede na skupno število zbranih točk
in višino proračunskih sredstev.
12. člen
Pri vrednotenju dejavnosti izvajalcev se upoštevajo naslednja merila:
1. število članov:
– do 10 članov
5 točk
– do 20 članov
10 točk
– do 30 članov
15 točk
– nad 30 članov
20 točk
2. število let obstoja:
– za vsako leto
1 točka
3. praznovanje okrogle obletnice (10, 20 itd.)
20 točk
4. novoustanovljenem društvu
10 točk
5. redne vaje:
– za vsako vajo (letno največ 50 vaj)
1 točka
– strokovno vodenje
do 100 točk
6. samostojna organizacija prireditve v kraju
50 točk
7. nastop:
– na občinski prireditvi
5 točk
– na medobčinski prireditvi
6 točk
– na republiški ravni
8 točk
– v tujini
10 točk
8. sodelovanje z ostalimi društvi in org. v občini
5 točk
9. aktivnosti za ohranjanje kulturne dediščine
5 točk
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13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, smiselno pa se začne uporabljati pri izvajanju občinskega proračuna za leto 2005.
Št. 062-02-04/05
Vitanje, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

9. člen
Izjemoma lahko župan iz sredstev rezerve sklene pogodbo o soﬁnanciranju posameznega programa oziroma
projekta brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče
vnaprej načrtovati.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
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1380.

Pravilnik o soﬁnanciranju programov ostalih
društev in organizacij v Občini Vitanje

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni
list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine
Vitanje na 16. redni seji Občinski svet občine Vitanje dne
24. 3. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o soﬁnanciranju programov ostalih društev in
organizacij v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila
za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev,
namenjenih za soﬁnanciranje programov tistih društev in
organizacij, ki niso registrirana kot kulturna oziroma športna
in izvajajo programe v občini oziroma za občane Občine
Vitanje.
2. člen
Praviloma se soﬁnancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih društev in organizacij ter njihovih sekcij, ki imajo pomen za občane Občine Vitanje,
– prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
3. člen
Programi in vsebine iz 2. člena se soﬁnancirajo iz sredstev proračuna občine, v katerem se določi višina predvidenih sredstev. Predlog proračunskih sredstev za programe in
projekte, ki ne zapadejo v pravilnik o soﬁnanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in športnih
programov, obravnava odbor za družbene zadeve.
II. POGOJI IN POSTOPKI

goje:

4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje po-

– da imajo sedež v Občini Vitanje ali da izvajajo programe, namenjene občanom Občine Vitanje,
– da so registrirani za izvajanje programov, s katerimi
kandidirajo za soﬁnanciranje,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predlaganih
programov,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja.
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5. člen
Sredstva za soﬁnanciranje programov se izvajalcem
le-teh dodelijo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi v javnem
glasilu.
6. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi
dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan izmed članov Odbora za družbene
zadeve.
8. člen
Komisija na podlagi meril, določenih v tem pravilniku, in
glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi
predlog soﬁnanciranja posameznih prijavljenih programov.
Predlog pregleda in dokončno potrdi župan.
Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega
razpisa ter da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v
skladu z merili, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema
sklepa. O zahtevku dokončno odloča župan.
Financiranje na razpisu izbranih programov se izvede
na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Vitanje in izvajalcem programov, v kateri se opredeli višina sredstev,
obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora
nad porabo sredstev.
9. člen
Izjemoma lahko župan iz sredstev rezerve sklene pogodbo o soﬁnanciranju posameznega programa oziroma
projekta brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče
vnaprej načrtovati.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Izvajalci programov in projektov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi
programov. V primeru, da komisija na osnovi oddanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, se izvajalcu teh programov ustrezno
zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V
primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila
se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja
delovanja, zmanjšanega obsega dela ali podobno ne porabi
vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta
sredstva drugim izvajalcem.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
Pri vrednotenju dejavnosti izvajalcev se upoštevajo naslednja merila:
1. število članov:
– do 10 članov
5 točk
– do 20 članov
10 točk
– do 30 članov
15 točk
– do 40 članov
20 točk
– do 50 članov
25 točk
– nad 50 članov
30 točk
2. število let obstoja:
– za vsako leto
1 točka
3. praznovanje okrogle obletnice (10, 20 itd.)
20 točk
4. novoustanovljenemu društvu ali org.
10 točk
5. samostojna organizacija prireditve v kraju
50 točk
6. nastop:
– na občinski prireditvi
5 točk
– na medobčinski prireditvi
6 točk
– na republiški ravni
8 točk
– v tujini
10 točk
7. člani redno plačujejo članarino
5 točk
8. sodelovanje z ostalimi društvi in org. v občini
5 točk
9. število članov iz Občine Vitanje
(za org. izven občine)
– za vsakega člana
do 5 točk
10. organizacija predavanj
5 točk
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, smiselno pa se začne uporabljati pri izvajanju občinskega proračuna za leto 2005.
Št. 062-02-05/05
Vitanje, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

VOJNIK
1381.

Na podlagi določil 96. in 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter
skladno z 18. členom Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS,
št. 82/98, 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 19. redni
seji dne 30. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik
za leto 2004
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Vojnik za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2004
izkazuje:
I.

Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki
– odhodki
Primanjkljaj

II.
III.
IV.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Računa ﬁnanciranja – saldo
Povzetek I. in II. in III.

IV. MERILA
11. člen
Vrednost posameznega programa je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi glede na skupno število točk in
višino proračunskih sredstev.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vojnik za leto 2004

1.083,411.754 SIT
1.094,854.523 SIT
– 11,442.769 SIT
+ 10,685.474 SIT
- 3,066.959 SIT
- 3,824.254 SIT

Uradni list Republike Slovenije
Prenos iz preteklega leta
Kumulativni presežek
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+ 41,812.124 SIT
+ 37,987.870 SIT

Sredstva kumulativnega presežka v višini 37,987.870
SIT se kot sredstva na računu prenesejo v naslednje leto.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik izhaja iz analitičnih evidenc naslednjih bilanc: bilanca prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb, saldo računa
ﬁnanciranja, bilanca stanja. Priloga oziroma sestavni del
zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 2004
so tudi poslovna poročila.
4. člen
Stanje sredstev rezervnega sklada Občine Vojnik znaša
14,480.000 SIT, rezervacija sredstev iz naslova takse za
obremenjevanje voda znaša 2,696.027 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 235-03/05-1
Vojnik, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

1382.

Odlok o predkupni pravici Občine Vojnik

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02) in 18. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet občine Vojnik
na 19. redni seji dne 30. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Vojnik
1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravica Občine
Vojnik (v nadaljevanju: občina) kot predkupnega upravičenca
na nepremičninah na celotnem območju poselitve ter infrastrukturnih omrežij in objektov. Predkupna pravica se določa
na celotnem območju občine.
2. člen
Za območje poselitve ter območje infrastrukturnih omrežij in naprav se v prehodnem obdobju do sprejetja strategije
prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena v veljavnih
prostorskih aktih, zlasti v:
– Prostorski plan Občine Vojnik (Uradni list RS, št.
79/04).
3. člen
Območje predkupne pravice občine je razvidno iz Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986
do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik, dopolnjen v letu 1999 in v letu 2004, ter veljavnih
izvedbenih prostorskih aktov.
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Stran

3633

4. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice
je na vpogled na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212
Vojnik.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-213/2005-15
Vojnik, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

1383.

Sklep o izdaji soglasja Občine Vojnik o
plačevanju stroškov standardne oskrbe
institucionalnega varstva in uporabi sredstev
za drobne osebne potrebe upravičencev v
socialnovarstvenih zavodih

Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev
pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
110/04) je Občinski svet občine Vojnik na 19. seji dne 30. 3.
2005 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja Občine Vojnik o plačevanju
stroškov standardne oskrbe institucionalnega
varstva in uporabi sredstev za drobne osebne
potrebe upravičencev v socialnovarstvenih
zavodih
I
Občina Vojnik upravičencem do celodnevnega institucionalnega varstva s stalnim bivališčem v Občini Vojnik, ki so
v celoti oproščeni plačila storitve in katerega zavezanci so
deloma ali v celoti oproščeni prispevka, zagotovi sredstva za
kritje drobnih osebnih potreb v višini 20% osnovnega zneska
minimalnega dohodka.
II
Del teh sredstev se nameni za plačilo premije prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, del za plačilo zdravil
z negativne liste, preostanek pa za kritje drobnih osebnih
potreb.
III
Za upravičence, ki so že nastanjeni v socialnovarstvenih zavodih, se začasno upošteva oziroma prizna dosedanja
nastanitev. Pri nastanitvi novih upravičencev se upošteva
standardna nastanitev, z izjemo v primerih, ko ni na voljo
prostih standardnih kapacitet. Takrat se do sprostitve standardne začasno lahko zagotovi nadstandardna namestitev z
objektivnim mnenjem zavoda.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 324/03-05/7
Vojnik, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Stran
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1384.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zavrč za leto 2004

Občinski svet občine Zavrč je na podlagi 98. člena
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) in 15. člena Statuta Občine Zavrč
(Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) na seji dne 24. 3. 2005
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za
leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Zavrč za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov
in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun
ﬁnanciranja.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za
leto 2004 znašajo:
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

V SIT
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
255,108.452
Tekoči prihodki (70+71)
186,497.339
Davčni prihodki
128,207.501
700 Davki na dohodek in dobiček
35,611.686
703 Davki na premoženje
11,400.697
704 Domači davki na blago in storitve
81,195.118
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
29,144.919
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
2,948.827
711 Takse in pristojbine
895.619
712 Denarne kazni
420.106
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
24,880.367
Kapitalski prihodki
219.812
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 219.812
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 tujine
–
Transferni prihodki
97,536.220
740 Transferni prihodki
iz drugih javno ﬁnančnih institucij
93,626.375
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije 3,909.845
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
281,829.935
Tekoči odhodki
81,792.534
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
14,865.948
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
2,497.432
402 Izdatki za blago in storitve
64,390.157
403 Plačila domačih obresti
38.997
409 Rezerve
–
Tekoči transferi
75,581.844
410 Subvencije
125.600
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
40,801.575
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
11,972.361
413 Drugi tekoči domači transferi
22,682.308
414 Tekoči transferi v tujino
–
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42
43

III.
B)
IV.
75
V.
VI.

Investicijski odhodki
107,203.633
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
107,203.633
Investicijski transferi
17,251.924
431 Investicijski transferi p. in ﬁz. osebam,
ki niso proračunski uporabniki
6,680.711
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
10,571.213
Proračunski presežek (I.-II.)
– 26,721.483
(proračunski primanjkljaj)
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
(750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
751 Prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442+443)
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
(IV.-V.)

3,520.000
3,520.000
3,520.000
–
3,520.650

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje (500)
14,400.000
50 Zadolževanje
14,400.000
500 Domače zadolževanje
14,000.000
VIII. Odplačila dolga (550)
480.000
55 Odplačilo dolga
480.000
550 Odplačilo domačega dolga
480.000
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– 9,280.833
X. Neto zadolževanje (VII.- VIII.)
13,920.000
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+ VII.- VIII.- IX)
26,721.483
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2004
9009 Splošni sklad za drugo
9,655.995
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2004 ter njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v
posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka in
se ne objavljata v Uradnem listu.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-3/2004
Zavrč, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

1385.

Soglasje k ceni storitve pomoči družini na
domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 41/99, 26/01 in 2/04), 41. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02 in 3/04) in
15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in
98/04) je Občinski svet občine Zavrč na seji dne 24. 3. 2005
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SOGLASJE
k ceni storitve pomoči družini na domu
1
Občinski svet občine Zavrč daje Centru za socialno
delo Ptuj, s sedežem Trstenjakova 5/a, Ptuj, soglasje k ceni
storitve pomoči družini na domu, in sicer:
– v višini 950 SIT na uro.

3635

Št. 00713-7/2005/4
Ljubljana, dne 14. aprila 2005.
EVA 2005-2111-0070
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

Št. 151-04-1/04
Zavrč, dne 24. marca 2005.

MINISTRSTVA

Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

1387.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe
obnovljivih virov energije

Za izvrševanje 66. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 79/99, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl.
US in 51/04) izdaja minister za okolje in prostor

VLADA
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen za
dobavo električne energije za gospodinjske
odjemalce in cene za pokritje stroškov
dobavitelja pri dobavi električne energije

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Uredbe o tarifnem sistemu za prodajo električne energije (Uradni list RS,
št. 36/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen za dobavo
električne energije za gospodinjske odjemalce in
cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi
električne energije
I.
V Sklepu o določitvi cen za dobavo električne energije
za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije (Uradni list RS, št.
66/04) se I. točka spremeni tako, da se glasi:
»I.
Enotne letne cene za dobavo električne energije za
gospodinjske odjemalce so:
Tarifna uvrstitev

Stran

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2
To soglasje začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. marca 2005 dalje.

1386.
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Energija (Sit/kWh)
VT

MT

Gospodinjstva II. st.

10,325

4,970

9,292

Gospodinjstva III. st.

10,325

4,970

9,292

Gospodinjstva I. st.

ET
8,385

Kratice označujejo:
MT je manjša tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak
delavnik od 22. do 6. ter ob sobotah, nedeljah in praznikih
od 0.00 do 24. ure, kolikor ima odjemalec ustrezno krmilno
napravo, sicer se čas MT upošteva glede na sončno uro ter
glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne prilagoditve
naprave soboti, nedelji in prazniku.
VT je večja tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži takrat,
ko ne beleži MT.
ET je enotna tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak
dan od 0.00 do 24. ure.«.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe
obnovljivih virov energije
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 49/03) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo na
podlagi pogojev in postopkov določenih v predpisih, ki urejajo
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do sredstev za spodbujanje izvajanja energetskih
pregledov so upravičene gospodarske družbe, ki imajo status
majhnega in srednje velikega podjetja, to so tiste gospodarske družbe, ki imajo manj kot 250 zaposlenih in katerih letni
promet ne presega 50 milijonov € oziroma katerih bilančna
vsota ne presega 43 milijonov €, ter gospodarske družbe, ki
imajo status velikega podjetja pod pogojem, da niso iz sektorja jeklarstva in v obdobju 3 let od zadnjega prejema takšne
pomoči niso pridobile več kot 100.000 € pomoči tolarske
protivrednosti, po načelu »de minimis« ne glede na obliko ali
namen pomoči.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Gospodarske družbe, ki prejemajo državno pomoč
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in vse
gospodarske družbe iz sektorja premogovništva, transporta,
kmetijstva in ribištva do teh spodbud niso upravičene.«
3. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do sredstev za spodbujanje izdelave študij izvedljivosti in priprave investicijske in projektne dokumentacije
za projekte učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov
energije in sistemov daljinskega ogrevanja so upravičeni
prejemniki, navedeni v prvem odstavku 4. členu tega pravilnika.«

Stran

3636 /
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4. člen

8. člen se črta.
5. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Do spodbud za izvedbo investicijskih projektov
učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in
sistemov daljinskega ogrevanja niso upravičene gospodarske družbe, ki prejemajo državno pomoč za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, in gospodarske družbe
iz sektorja kmetijstva in ribištva.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-00-18/2003
Ljubljana, dne 1. aprila 2005.
EVA 2005-2511-0068
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik

1388.

Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita
za kmetijskega inšpektorja, kmetijskega
inšpektorja na področju vinarstva, inšpektorja
na področju kmetijstva in kontrole kakovosti
krme, inšpektorja na področju kontrole
kakovosti kmetijskih pridelkov in živil,
ﬁtosanitarnega inšpektorja, lovskega in
ribiškega inšpektorja ter gozdarskega
inšpektorja

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 2/04
– ZDSS-1 in 23/05) in četrtega odstavka 3. člena Pravilnika
o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04)
izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o posebnem delu strokovnega izpita za
kmetijskega inšpektorja, kmetijskega inšpektorja
na področju vinarstva, inšpektorja na področju
kmetijstva in kontrole kakovosti krme,
inšpektorja na področju kontrole kakovosti
kmetijskih pridelkov in živil, ﬁtosanitarnega
inšpektorja, lovskega in ribiškega inšpektorja ter
gozdarskega inšpektorja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja oziroma inšpektorico (v nadaljnjem
besedilu: izpit za inšpektorja) na področju kmetijstva, razvoja
podeželja, ukrepov kmetijske politike, kakovosti kmetijskih
pridelkov in živil, krme, zootehnike, gensko spremenjenih
organizmov, varstva rastlin, mineralnih gnojil, semenskega materiala kmetijskih rastlin, vina in drugih proizvodov iz
grozdja in vin, gozdarstva, lovstva in ribištva, primarne proizvodnje in pridelave živil oziroma hrane in dobre kmetijske
prakse ter na področju kontrole postopkov izvajanja ukrepov
iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja.
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2. člen
(program posebnega dela izpita)
(1) Program posebnega dela izpita za inšpektorja obsega vsebine s področij:
1. kmetijske inšpekcije,
2. kmetijske inšpekcije na področju vinarstva,
3. inšpekcije za kontrolo kakovosti krme,
4. inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov
in živil,
5. ﬁtosanitarne inšpekcije,
6. lovske in ribiške inšpekcije,
7. gozdarske inšpekcije.
(2) Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja je določen v prilogi, ki je sestavi del tega pravilnika.
3. člen
(podrobnejše vsebine programa)
Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo
podrobnejših vsebin za posebni del izpita z navedenimi pravnimi viri in literaturo, ki jih določi glavni inšpektor, pristojen
za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
4. člen
(usklajevanje vsebin)
Glavni inšpektor, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano, usklajuje podrobnejše vsebine posebnega dela izpita
iz prejšnjega člena glede na spremembe predpisov na področju, na katerem se izvaja inšpekcijski nadzor.
5. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 24-3/2004
Ljubljana, dne 18. marca 2005.
EVA 2005-2311-0131
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
PRILOGA
Program posebnega dela strokovnega izpita za kmetijskega inšpektorja, kmetijskega inšpektorja na področju vinarstva, inšpektorja na področju kmetijstva in kontrole kakovosti
krme, inšpektorja na področju kontrole kmetijskih pridelkov
in živil, ﬁtosanitarnega inšpektorja, lovskega in ribiškega
inšpektorja ter gozdarskega inšpektorja:
1. PODROČJE: KMETIJSKA INŠPEKCIJA
– kmetijska zemljišča
– ukrepi kmetijske politike
– kakovost semen, sadik, ﬁtofarmacevtskih sredstev,
gnojil, vina
– ﬁtofarmacevtska sredstva
– gensko spremenjeni organizmi
– vinogradništvo in vinarstvo
– živinoreja
– selekcija rodovništvo
– reprodukcija
– označenost živali.
Zakonodaja:
– Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02
– ZDU-1, 58/02 – ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG)
– Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2004 (Uradni list RS, št. 24/04, 55/04, 87/04)
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– Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo
2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04)
– Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01)
– Uredba o programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
(Uradni list RS, št. 45/04)
– Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01)
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03
– UPB1)
– Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla (Uradni list RS, št. 68/96, 41/04)
– Uredba o podrobnih merilih za presojo ali obdelovalec
ravna kot dober gospodar (Uradni list RS, št. 81/02)
– Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 34/00)
– Zakon o ﬁtofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS,
št. 98/04 – UPB)
– Pravilnik o dolžnostih uporabnikov ﬁtofarmacevtskih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/03)
– Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja iz ﬁtomedicine (Uradni list RS, št. 36/02)
– Pravilnik o pridobitvi certiﬁkata o skladnosti za naprave za nanašanje ﬁtofarmacevtskih sredstev (Uradni list
RS, št. 37/01)
– Pravilnik o pogojih glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev aktivnih snovi in ﬁtofarmacevtskih sredstev
(Uradni list RS, št. 93/04)
– Zakon o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 58/02)
– Pravilnik o kakovosti mineralnih gnojil (Uradni list RS,
št. 167/03)
– Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
(Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG, 86/04)
– Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
(Uradni list RS, št. 67/02, 73/04).
2. PODROČJE: KMETIJSKA INŠPEKCIJA NA PODROČJU VINARSTVA
– kmetijska zemljišča
– ukrepi kmetijske politike
– kakovost sadik, ﬁtofarmacevtskih sredstev, gnojil,
vina
– ﬁtofarmacevtska sredstva
– vinogradništvo in vinarstvo.
Zakonodaja:
– Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina
(Uradni list RS, št. 70/97, 16/01)
– Pravilnik o načinu vodenja kletarske evidence in spremnih dokumentih za prevoz vina in drugih proizvodov iz
grozdja in vina (Uradni list RS, št. 51/04)
– Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži (Uradni list
RS, št. 40/01)
– Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina in
katastru vinogradov (Uradni list RS, št. 44/99)
– Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za
predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti
vina, mošta in drugih proizvodov v prometu (Uradni list RS,
št. 43/04).
3. PODROČJE: INŠPEKCIJA ZA KONTROLO KAKOVOSTI KRME
– kakovost krme
– gensko spremenjeni organizmi.
Zakonodaja:
– Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 97/04 – UPB)
– Pravilnik o kakovosti, označevanju in pakiranju krme
v prometu (Uradni list RS, št. 34/03)
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– Pravilnik o uradnih metodah jemanja vzorcev za monitoring in inšpekcijski nadzor krme, dodatkov in premiksov
(Uradni list RS, št. 41/03, 28/04).
4. PODROČJE: INŠPEKCIJA ZA KONTROLO KAKOVOSTI KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL
– kakovost kmetijskih pridelkov in živil
– označenost kmetijskih pridelkov in živil
– oznake kmetijskih pridelkov in živil višje kakovosti
– varstvo potrošnikov.
Zakonodaja:
– Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04
– UPB2)
– Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02
– ZDU-1, 58/02 – ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG)
– Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02)
– Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
(Uradni list RS, št. 50/04, 58/04)
– Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, št. 28/04).

zu.

zu

5. PODROČJE: FITOSANITARNA INŠPEKCIJA
– zdravstveno stanje rastlin
– semenski material kmetijskih rastlin
– ﬁtofarmacevtska sredstva ob uvozu
– varstvo gozdnega reprodukcijskega materiala ob uvo– varovanje sort kmetijskih rastlin ob uvozu
– kakovost sadja in vrtnin ob uvozu
– kakovost posamičnih krmil rastlinskega izvora ob uvo-

Zakonodaja:
– Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS,
št. 45/01, 52/02 – ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG, 86/04)
– Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
(Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG, 86/04)
– Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni
list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04)
– Zakon o ﬁtofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS,
št. 98/04 – UPB)
– Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št.
86/98, 52/02 – ZDU-1)
– Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02
– ZDU-1, 58/02 – ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG)
– Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 97/04 – UPB)
– Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje
vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih
proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov (Uradni list
RS, št. 31/04).
6. PODROČJE: LOVSKA IN RIBIŠKA INŠPEKCIJA
Lovska inšpekcija:
– varstvo prosto živečih živalskih vrst
– gospodarjenje z divjadjo
– ogrožene živalske vrste
– ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Zakonodaja:
– Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04)
– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04
– UPB2)
– Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 –
UPB)
– Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04, 109/04)
– Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih (Uradni list
RS, št. 98/02)
– Odredba o vrsti in moči lovskega orožja ter moči nabojev, s katerimi se sme loviti posamezna divjad (Uradni list
RS, št. 6/01)
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– Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z
živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 52/04)
– Pravilnik o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih
gospodarjenja z divjadjo (Uradni list RS, št. 27/99, 109/01,
91/02-odl.US)
– Pravilnik o vsebini lovskogojitvenih načrtih območij
(Uradni list RS, št. 27/99, 39/00, 109/01).
Ribiška inšpekcija:
– morsko ribištvo
– sladkovodno ribištvo
– ohranjanje biotske raznovrstnosti
Zakonodaja:
– Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02)
– Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št.
25/76, 21/78, 42/86, RS št. 29/95 – ZPDF, 89/99, 110/02
– ZGO-1)
– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04
– UPB2)
– Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 –
UPB)
– Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02
– ZGO-1, 2/04 – ZzdrI-A, 41/04 – ZVO-1)
– Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04, 109/04)
– Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z
živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 52/04)
– Pravilnik o ribiško-gojitvenih načrtih ter o evidenci izvrševanja (Uradni list RS, št. 68/00, 29/01-odl. US).
7. PODROČJE: GOZDARSKA INŠPEKCIJA
– gozdarstvo
– gozdno semenarstvo in drevesničarstvo
– zdravstveno varstvo rastlin
– ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Zakonodaja:
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99
– ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1)
– Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni
list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG)
– Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS,
št. 45/01, 52/02 – ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG, 86/04)
– Zakon o kmetijskih zemljiščih – 4. člen (Uradni list RS,
št. 55/03 – UPB1)
– Kazenski zakonik RS – določila poglavja Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, posebej 341.
člen (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99)
– Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
(Uradni list RS, št. 16/95, 28/95, 56/99, 31/00, 35/01)
– Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
(Uradni list RS, št. 62/95)
– Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št.
57/98, 56/99, 31/00)
– Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih
načrtih (Uradni list RS, št. 5/98)
– Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00)
– Pravilnik o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju vlaganj v
gozdove (Uradni list RS, št. 71/04)
– Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št.
104/04)
– Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list
RS, št. 55/94, 95/04)
– Program razvoja gozdov (Uradni list RS, št. 14/96).
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1389.

Sprememba programa priprave državnega
lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z
ministrom za gospodarstvo

SPREMEMBO PROGRAMA
PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za
hidroelektrarno Blanca
V Programu priprave državnega lokacijskega načrta
za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 62/03, 79/04;
v nadaljnjem besedilu: program priprave) se peti odstavek
šestega podpoglavja (Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta) V. točke (Faze in roki za pripravo
državnega lokacijskega načrta) spremeni tako, da se glasi:
»Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 10 dneh po
prejemu vloge.«.
Ta sprememba programa priprave se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-09-11/2005
Ljubljana, dne 7. aprila 2005.
EVA 2005-2511-0136
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

1390.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec marec 2005

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04
– uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 63/04 – ZZRZI
in 136/04 – odločba US) objavlja minister za ﬁnance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec marec 2005
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 63/04 – ZZRZI in 136/04 – odločba
US) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti državnih
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 64/04 in 138/04)
za mesec marec 2005 znaša 2,39% na letni ravni oziroma
-0,02% na mesečni ravni.
Št. 404-04-1/2005/14
Ljubljana, dne 11. aprila 2005.
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za ﬁnance

–

Popravek POPRAVKI
Odloka o prostorskih ureditvenih
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pogojih za območje Občine Sevnica

Popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica objavljenem v Uradnem listu RS, št. 4-194/04
z dne 19. 1. 2004, se v predzadnjem odstavku 50. člena navedba »VIII. stopnje« pravilno glasi »VII. stopnje«. Na koncu
prvega odstavka 34. člena se doda besede »vključno s HE
Boštanj«.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

VSEBINA
1305.

1386.

1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1387.
1388.

1314.
1315.
1316.
1317.

1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1389.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

1390.
3545

VLADA

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen za dobavo
električne energije za gospodinjske odjemalce in cene
za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne
energije

1323.
3635

MINISTRSTVA

Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja Inšpektorata RS za kulturo in medije
Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače
Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Hrašče (1998–2007)
Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Menišija (2001–2010)
Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Slivnica (1998–2007)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornji Grad (2004–2013)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2004–2013)
Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Požarje (1998–2007)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe
energije in izrabe obnovljivih virov energije
Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za kmetijskega inšpektorja, kmetijskega inšpektorja na področju vinarstva, inšpektorja na področju kmetijstva
in kontrole kakovosti krme, inšpektorja na področju
kontrole kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, ﬁtosanitarnega inšpektorja, lovskega in ribiškega inšpektorja
ter gozdarskega inšpektorja
Seznam sort krompirja, ki so odporne proti krompirjevemu raku in krompirjevim ogorčicam in imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
Seznam registriranih ﬁtofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
Program priprave državnega lokacijskega načrta za
ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti
urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o označevanju živil in sestavin živil, ki vsebujejo aditive in
arome, ki so gensko spremenjeni ali so izdelani iz
gensko spremenjenih organizmov
Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o novih
živilih
Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o označevanju živil, izdelanih iz gensko spremenjene soje in
gensko spremenjene koruze
Program specializacije iz klinične psihologije
Dopolnitev seznama nujnih zdravil za uporabo v humani medicini
Odločba o pooblastitvi Zavoda za zdravstveno varstvo
Maribor
Sprememba programa priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca

3545
3546
3546

1324.
1325.

3547

3549
3550
3635

1326.
1327.
1328.
1329.

1330.
1331.
3636

1332.

3550
3551
1333.
3565

3568

1334.
1335.

3568
3569
3569

1336.

3572

1337.

3572
3638

3573

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o nadzoru
nad zavarovalniško skupino
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah tarifnega pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva
okolja

3573
3579

OBČINE

3547
3548

BANKA SLOVENIJE

Sklep o spremembi in dopolnitvah sklepa o pogojih, ki
jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik

1338.

CELJE

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
»Tehnološki park Celje«
Sklep o javni razgrnitvi predloga PUP za območje
krajinske zasnove Šmartinsko jezero
Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

3580
3580
3581
3581

ČRNA NA KOROŠKEM

Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Občine Črna na Koroškem za leto 2005
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Črna na Koroškem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in kriterijih za soﬁnanciranje izvedbe programov na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v
Občini Črna na Koroškem

3581
3582

3582

GORNJI PETROVCI

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji
Petrovci za leto 2004
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Gornji Petrovci za leto 2005
Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine sredstev
za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine
Gornji Petrovci

3583
3583

3584

GROSUPLJE

Sklep o soglasju k višini cene in načinu ﬁnanciranja
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za
leto 2005
Pravilnik o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih in ostalih
neproﬁtnih dejavnosti
Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika
prešel na naslednjega kandidata

3584
3584
3586
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HODOŠ

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš
za leto 2004
Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2005

3587
3587

JESENICE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2004
Sklep o merilih za določanje plač direktorjev oziroma
ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Občina Jesenice

3589

KOZJE

Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2005
Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine
Kozje

KRANJ

Spremembe Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj

1363.
1364.
1365.

1366.
3591

KIDRIČEVO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2004
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2005
Odlok o režijskem obratu v Občini Kidričevo

1362.

3590

KAMNIK

Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta B8-Zg.
Perovo

1361.

1367.
1368.

3592
3592
3594

1369.

3595

1370.

3597

1371.

3597

1372.

3598
1373.

LJUBLJANA

Odredba o določitvi meril za določanje plač ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih gospodarskih
zavodov, javnih skladov in agencij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih
organih
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg in del območja urejanja CT 10 Slovenska
cesta in osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za del
območja urejanja CO 1/27 Šumi

1374.
1375.
3598
1376.
3599

LJUTOMER

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine
območni Obrtni zbornici Ljutomer za leto 2005

3600

MAJŠPERK

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu
Spremembe in dopolnitve pravilnika o oddaji neproﬁtnih stanovanj Občine Majšperk v najem
Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Majšperk
Spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih in načinu
izbire projektov, programov in dejavnosti na področju
kulture, ki se soﬁnancirajo iz proračuna Občine Majšperk

1377.

1378.
1379.

3600

1380.

3601
3602

1381.
1382.
1383.

3602

MORAVSKE TOPLICE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice

3602
3603

MOZIRJE

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Mozirje za leto 2005

1384.
1385.
–

3606

NOVA GORICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2004
Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Nova
Gorica
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Pravilnik o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
Pravilnik o soﬁnanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica

3607
3608
3608
3608
3612

OSILNICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica
za leto 2004
Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2005

3613
3614

PODČETRTEK

Razpis II. kroga nadomestnih volitev župana Občine
Podčetrtek

PODLEHNIK

Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2005

3616
3616

RAVNE NA KOROŠKEM

Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2004
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v
Občini Ravne na Koroškem

RIBNICA

Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2005

3617
3618
3618

SVETA ANA

Odlok o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah
Odlok o ureditvenem načrtu za del naselja Sveta Ana
v Slovenskih goricah
Sklep o možnosti odklopa dobave vode v javnem
lokalnem vodovodnem sistemu Sv. Ana in Lokavec

3621
3622
3628

TRŽIČ

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2003
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun najemnin
za poslovne prostore in garaže

3628
3629

VITANJE

Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Vitanje
Pravilnik o soﬁnanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vitanje
Pravilnik o soﬁnanciranju programov ostalih društev in
organizacij v Občini Vitanje

3629
3630
3631

VOJNIK

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik
za leto 2004
Odlok o predkupni pravici Občine Vojnik
Sklep o izdaji soglasja Občine Vojnik o plačevanju
stroškov standardne oskrbe institucionalnega varstva
in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialnovarstvenih zavodih

3632
3633

3633

ZAVRČ

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč
za leto 2004
Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu

3634
3634

POPRAVKI

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Sevnica

3638
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