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VLADA
3939.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Parani

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo)
in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
izdaja

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Parani

Cena 330 SIT · 1,38 EUR

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Parani
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Parani se
imenuje Carlos Cesar Bizai.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-58/2006/5
Ljubljana, dne 17. avgusta 2006
EVA 2006-1811-0137

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Parani, ki ga
vodi častni konzul.
Konzularno območje obsega provinco Entre Rios.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije s
provinco Entre Rios.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50100-8/2006/5
Ljubljana, dne 17. avgusta 2006
EVA 2006-1811-0136
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3940.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Parani

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo)
na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike
Slovenije izdaja

ISSN 1318-0576 Leto XVI

MINISTRSTVA
3941.

Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične
usposobljenosti javnih zavodov za izvajanje
monitoringa kemikalij in njihovih razgradnih
produktov

Na podlagi drugega odstavka 51.a člena Zakona o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno
besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o pogojih glede strokovno-tehnične
usposobljenosti javnih zavodov za izvajanje
monitoringa kemikalij in njihovih razgradnih
produktov
1. člen
Ta pravilnik določa strokovno-tehnične pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati zdravstveni in drugi javni zavodi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci monitoringa) za izvajanje monitoringa
kemikalij in njihovih razgradnih produktov.
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2. člen
Izvajalci monitoringa morajo izpolnjevati naslednje strokovne pogoje:
– imajo za področje monitoringa kemikalij v organizmih
zaposlene:
a) strokovnjaka z najmanj visoko izobrazbo medicinske
smeri – zdravnik specialist, usposobljen za izdelavo ocene
tveganja za zdravje ljudi,
b) strokovnjaka z najmanj visoko izobrazbo naravoslovne smeri – univerzitetni diplomirani biolog, usposobljen za izdelavo ocene tveganja za organizme (razen človeka);
– imajo za ostala področja monitoringa kemikalij zaposlene strokovnjake z najmanj visoko izobrazbo naravoslovne
smeri;
– imajo njihovi strokovnjaki delovne izkušnje pri načrtovanju, pripravi in izvedbi programov s področja spremljanja
kemikalij in njihovih ostankov;
– imajo njihovi strokovnjaki dostop do znanstvenih in raziskovalnih informacij o zdravstveno-ekološkem stanju v populacijah prebivalcev in prostoživečih živali ter stanju onesnaženosti
okolja v Republiki Sloveniji;
– njihovi strokovnjaki za področje monitoringa kemikalij
v organizmih poznajo predpise in smernice na področju spremljanja kemikalij v okolju in v organizmih ter jih pri svojem delu
upoštevajo;
– njihovi strokovnjaki za ostala področja monitoringa kemikalij poznajo predpise in smernice na področju spremljanja prometa in uporabe kemikalij ter jih pri svojem delu upoštevajo;
– imajo glede na posamezen program monitoringa, ki ga
izvajajo, zaposlene usposobljene delavce za ravnanje s podatki
monitoringa kemikalij ter za njihovo obdelavo in shranjevanje.
3. člen
Izvajalci monitoringa morajo imeti analizni laboratorij, akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, za
področja preskušanja, ki jih obsega monitoring.
Če za vse zahtevane analize kemikalij akreditirane analizne metode niso na voljo, morajo analizni laboratoriji uporabiti
validirane mednarodno priznane analizne metode.
4. člen
Izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika izvajalci monitoringa dokazujejo s predložitvijo dokazil, z izjavami in referencami.
5. člen
Izvajalci monitoringa lahko v izvajanje posameznih nalog vključijo podizvajalce, ki morajo izpolnjevati pogoje iz tega
pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-1/2006-UK
Ljubljana, dne 21. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0166
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

3942.

Navodilo o obveščanju v primerih pobegov
mladoletnikov ali njihovem izogibanju
izvrševanju vzgojnega ukrepa

Na podlagi 171. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, (Uradni list RS, št. 22/00, 52/02 – ZDU-1,
110/02 – ZDT-B, 113/05 – ZJU-B in 70/06), izdaja minister

Uradni list Republike Slovenije
za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za delo, družino
in socialne zadeve

NAVODILO
o obveščanju v primerih pobegov mladoletnikov
ali njihovem izogibanju izvrševanju
vzgojnega ukrepa
1. člen
To navodilo določa postopek za ravnanje z mladoletnikom v primerih, če se vzgojni ukrep ne more začeti izvrševati
ali nadaljevati, ker je mladoletnik, ki mu je bil vzgojni ukrep
izrečen, pobegnil ali se skriva.
2. člen
(1) Pristojni center za socialno delo o tem, da se mladoletnik izogiba nastopu izvršitve vzgojnega ukrepa, takoj
obvesti sodišče, ki je ukrep izreklo in pristojno policijsko
postajo, da mladoletnika izsledi in pripelje v vzgojni zavod.
V primeru, ko je mladoletnik na begu iz vzgojnega zavoda,
le-ta takoj obvesti sodišče in policijsko postajo.
(2) Obvestilo o tem, da se mladoletnik izogiba nastopu
izvršitvi vzgojnega ukrepa, pristojni center za socialno delo
pošlje tisti policijski postaji, na območju katere se nahaja
(krajevna pristojnost). Enako ravna vzgojni zavod, ko obvesti
policijsko postajo o tem, da je mladoletnik na begu.
3. člen
(1) Obvestilo mora vsebovati:
– ime in priimek mladoletnika;
– datum in kraj rojstva;
– stalno ali začasno prebivališče oziroma naslov zadnjega prebivališča;
– podatke o sodni odločbi, s katero je bil vzgojni ukrep
izrečen (številka in datum odločbe ter naziv sodišča);
– kaznivo dejanje, zaradi katerega je bil izrečen vzgojni
ukrep;
– datum in ura pobega ter ocena okoliščin pobega;
– morebitne dodatne informacije, ki bi lahko pripomogle
k uspešnemu iskanju, morebitni kraj skrivanja, lokacijo zadrževanja mladoletnika;
– naziv vzgojnega zavoda, ki je pristojen za mladoletnika, v primeru, ko se ta izogiba nastopu vzgojnega ukrepa in
center za socialno delo poda obvestilo.
(2) Obvestilo mora biti opremljeno z žigom centra za
socialno delo oziroma vzgojnega zavoda in podpisom predstojnika oziroma osebe, ki jo le-ta pooblasti.
(3) Izjemoma lahko predstojnik centra za socialno delo
oziroma vzgojnega zavoda ali tisti, ki ga predstojnik pooblasti,
obvestilo posreduje neposredno ustno, po telefonu oziroma
v elektronski obliki tudi na operativno komunikacijski center
policijske uprave oziroma telefonsko številko 113. V takem
primeru mora v dvanajstih urah po ustnem obvestilu pristojni
policijski postaji posredovati pisni izvod obvestila.
4. člen
Policijska postaja poskrbi za razpis iskanja v skladu s
predpisom, ki ureja razpisovanje tiralic in iskanje oseb ter
izvede vse druge ukrepe, ki so potrebni, da se mladoletnika
čim prej izsledi.
5. člen
(1) Policijska postaja o prijetju obvesti organ, ki je dal
obvestilo o izogibanju nastopa izvrševanja vzgojnega ukrepa
ali begu mladoletnika.
(2) Policist ob prijetju od mladoletnika zbere informacije
o okoliščinah izogibanja nastopu izvrševanja vzgojnega ukrepa ali bega in o drugih pomembnih okoliščinah. Ob prijetju
mladoletnika policist sestavi pisno obvestilo, v katerem opiše,
kje in v kakšnih okoliščinah je bil mladoletnik prijet, kakšno

Uradni list Republike Slovenije
je bilo njegovo obnašanje na begu, ob prijetju in podobno.
Pisno obvestilo se pošlje vzgojnemu zavodu, kamor je bil
mladoletnik izročen.
6. člen
(1) Kadar je mladoletnik izsleden na podlagi obvestila
pristojnega centra za socialno delo ali vzgojnega zavoda,
mora policijska postaja, ki ga je prijela, pripeljati mladoletnika
v tisti vzgojni zavod, kamor je bil napoten ali iz katerega je
pobegnil.
(2) Kadar je mladoletnik prijet v tujini in ga varnostni
organi tuje države izročijo slovenskim varnostnim organom,
je za predajo v vzgojni zavod, kamor je bil napoten ali iz katerega je pobegnil, zadolžena postaja mejne policije, kjer je
bila izvršena njegova izročitev.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3943.

Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni
pogodbi celulozne, papirne in
papirno-predelovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 101/04, 79/05)

A N E K S   Š T.   2
k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne,
papirne in papirno-predelovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 101/04, 79/05)

9. člen
(1) Po prevzemu mladoletnika mora vzgojni zavod ali
pristojni center za socialno delo na policijsko postajo poslati
pisni preklic iskanja mladoletnika.
(2) Kadar policijska postaja pripelje mladoletnika v
vzgojni zavod na podlagi obvestila pristojnega centra za
socialno delo, mora vzgojni zavod takoj obvestiti center za
socialno delo, da so mladoletnika sprejeli.
(3) Kadar se mladoletnik vrne v vzgojni zavod iz bega
ali pride v vzgojni zavod na izvrševanje vzgojnega ukrepa
sam ali ga pripelje druga oseba, mora vzgojni zavod takoj
obvestiti policijsko postajo, da prekliče iskanje in pristojni
center za socialno delo.

1. člen
V Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti se v prvi točki tarifne priloge dodajo nov
tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
(3) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih
iz drugega odstavka točke 1 te tarifne priloge se meseca
avgusta 2006 povečajo na naslednji način:
– Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih se
povečajo za znesek, ki se izračuna tako, da se izhodiščne
plače za posamezni tarifni razred za mesec julij 2004 povečajo za 70% zneska 12.773 SIT in od tega odštejejo izhodiščne plače za posamezni tarifni razred za mesec avgust
2005. Na podlagi prejšnjega stavka se izhodiščne plače v
prvih štirih tarifnih razredih iz drugega odstavka točke 1 te
tarifne priloge povečajo tako, da se izhodiščne plače v I. tarifnem razredu povečajo za 3042 SIT, v II. tarifnem razredu za
2160 SIT, v III. tarifnem razredu za 1280 SIT in v IV. tarifnem
razredu za 400 SIT.
– Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih,
tudi tiste v prvih štirih tarifnih razredih, ki so že povečane
v skladu s prvo alineo tega odstavka, se dodatno povečajo
za 2,1%.
(4) Izhodiščne plače, povečane v skladu s tretjim odstavkom te točke, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:

10. člen
(1) Z mladoletnikom, ki je na begu ali med skrivanjem
storil prekršek ali kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, se ravna v skladu z določbami zakonov, ki urejata
postopek o prekršku in kazenski postopek.
(2) Če je bil mladoletnik priveden k sodniku za mladoletnike, je potrebno ob predaji navesti, da je mladoletnik
prijet zaradi izogibanja izvrševanja vzgojnega ukrepa ali
da je na begu iz vzgojnega zavoda. Če je za mladoletnika
odrejen pripor, je potrebno o tem takoj obvestiti pristojni
center za socialno delo ali vzgojni zavod, iz katerega je
pobegnil.

I. enostavna dela
1.00
II. manj zahtevna dela
1.13
III. srednje zahtevna dela
1.27
IV. zahtevna dela
1.40
V. bolj zahtevna dela
1.64
VI. zelo zahtevna dela
2.13
VII. visoko zahtevna dela
2.51
VIII. najbolj zahtevna dela
3.19
IX. izjemno pomembna, najbolj
zahtevna dela
3.67
in veljajo od meseca avgusta 2006 do julija 2007.

11. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(5) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih
iz četrtega odstavka te točke dodatno povečane za 2,1% so
naslednje:

7. člen
V postopkih z mladoletniki morajo policisti ravnati še
zlasti obzirno. Upoštevati morajo njihovo osebnost, občutljivost in morebitne druge lastnosti, ki jih je mogoče opaziti.
8. člen
Policijska postaja lahko mladoletnika zadrži pod nadzorom le toliko časa, kot je nujno potrebno, da se ga pripelje
v vzgojni zavod.

Št. 012-43/2005 (142-05)
Ljubljana, dne 14. avgusta 2006
EVA 2006-1711-0004
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

I. enostavna dela
II. manj zahtevna dela
III. srednje zahtevna dela
IV. zahtevna dela
V. bolj zahtevna dela
VI. zelo zahtevna dela
VII. visoko zahtevna dela
VIII. najbolj zahtevna dela
IX. izjemno pomembna, najbolj
zahtevna dela
in veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.

91.312
103.630
115.974
128.306
149.949
194.051
229.334
291.080
335.181

1.00 93.230
1.13 105.806
1.27 118.409
1.40 131.000
1.64 153.098
2.13 198.126
2.51 234.150
3.19 297.193
3.67 342.220

(6) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih
iz četrtega in petega odstavka te točke se 31. 12. 2006 iz
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tolarske denarne enote preračunajo v EUR na podlagi
menjalnega tečaja, določenega z zakonom. Preračunane
izhodiščne plače v EUR se določijo z aneksom k tarifni
prilogi.

Ta aneks k tarifni prilogi velja do sklenitve nove tarifne
priloge.

2. člen
V 2. točki tarifne priloge se dodata nov tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
(3) Osnovne plače delavcev iz drugega odstavka
2. točke te tarifne priloge, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznih tarifnih razredih, določenih v
četrtem odstavku 1. točke te tarifne priloge, se z mesecem
avgustom 2006 povečajo na naslednji način:
– Osnovne plače delavcev se povečajo za znesek, ki
se izračuna tako, da se osnovna plača delavca za mesec
julij 2004 poveča za 70% zneska 12.773 SIT in od tega
odšteje njegova osnovna plača za mesec avgust 2005.
Če je osnovna plača delavca za mesec avgust 2005 večja
od njegove osnovne plače za mesec julij 2004, povečane
za 70% zneska 12.773 SIT, se razlika iz prejšnjega stavka ne ugotavlja in se osnovna plača delavca poveča za
odstotek, določen v drugi alinei tega odstavka. V primeru,
da ima delodajalec v pogodbah o zaposlitvi kot izhodišča
za izračun osnovnih plač količnike, se najprej izračunajo
osnovne plače po prvem in drugem stavku te alineje in iz
tako izračunanih osnovnih plač se določijo novi količniki.
Tako določeni količniki so izhodišča za izračun osnovnih
plač, ki se povečajo za odstotek, določen v drugi alineji
tega odstavka.
– Osnovne plače delavcev, tudi tiste, ki so že povečane v skladu s prvo alineo tega odstavka, se dodatno
povečajo še za 2,1% in veljajo do julija 2007.
– V primeru, da je plača delavca, povečana na podlagi prve alinee tega odstavka, brez upoštevanja odstotnega
povečanja osnove plače po drugi alinei tega odstavka, nižja od plače, ki bi jo delavec prejel za mesec avgust 2006,
če dodatki k izplačani plači na podlagi prvega in tretjega
odstavka tarifne priloge ne bi bili vgrajeni v osnovno plačo,
se plača delavca poveča še za ugotovljeno razliko.
(4) Osnovne plače delavcev iz druge alinee tretjega
odstavka te točke se z mesecem avgustom 2007 povečajo
za 2,1% in se izplačujejo od meseca avgusta 2007 dalje.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozno, papirno in
papirno-predelovalno industrijo
predsednik UO
Branko Rožič l.r.

KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l.r.

Sindikat papirne
dejavnosti Slovenije
predsednik
Stane Ravnikar l.r.

3. člen
Doda se nova točka 2a), ki se glasi:
2a, Dodatna uskladitev izhodiščnih in osnovnih plač
(1) Če bo inflacija decembra 2006 v primerjavi z
decembrom 2005 presegla 2,4%, se izhodiščne plače iz
četrtega odstavka 1. točke in osnovne plače iz druge alinee tretjega odstavka 2. točke te tarifne priloge za avgust
2007 dodatno povečajo za razliko med 2,4% in doseženo
rastjo inflacije.
(2) Če bo inflacija decembra 2007 v primerjavi z decembrom 2006 presegla 2,3% se izhodiščne plače iz petega odstavka 1. točke in osnovne plače iz četrtega odstavka
2. točke te tarifne priloga za avgust 2008 dodatno povečajo za razliko med 2,3% in doseženo rastjo inflacije.
4. člen
V 5. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
(2) Delodajalci in sindikati v podjetju se lahko izjemoma dogovorijo za podaljšanje roka za postopno povečanje
plač iz prvega odstavka te točke, vendar največ do treh
mesecev.
5. člen
Ta aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se
od 1. avgusta 2006.

Ljubljana, dne 10. avgusta 2006

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
14. 8. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005/4 o tem, da je
Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne,
papirne in papirno-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 101/04, 79/05) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9.

3944.

Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti
Cestnega gospodarstva (KPD-CG)

ODPOVED
Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega
gospodarstva (KPD-CG)
Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo
cest, d.d. v skladu z 69. členom Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) odpoveduje Kolektivno
pogodbo dejavnosti Cestnega gospodarstva, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 135/04 z dne 17. 12. 2004.
Št. 40 Dir/Č-19/16
Kranj, dne 23. avgusta 2006
Cestno podjetje Kranj,
družba za vzdrževanje
in gradnjo cest, d.d.
direktor
Branko Žiberna l.r.

3945.

Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti
Cestnega gospodarstva (KPD-CG)

ODPOVED
Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega
gospodarstva (KPD-CG)
Gradbeno podjetje Tržič, d.o.o. v skladu z 69. členom Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) odpoveduje Kolektivno pogodbo dejavnosti
Cestnega gospodarstva, objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 135/04 z dne 17. 12. 2004.
Št. 40 Dir/Č-165/25
Tržič, dne 23. avgusta 2006
Gradbeno podjetje Tržič d.o.o.
direktor
Janez Gradišar l.r.
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OBČINE
IG
3946.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Ig

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US, 70/95,
51/02, 11/03 – odl. US, 72/05, 121/05 in 70/06 – odl. US) in
16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01,
56/03 in 137/04) je Občinski svet Občine Ig na 10. izredni seji
dne 24. 8. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Ig
V Občinsko volilno komisijo za obdobje 2006–2010 se
imenuje:
– za predsednika: Franci Molan, Golo 151, 1292 Ig;
– za namestnika predsednika: Blaž Golob, Cesta na
Kurešček 52, 1292 Ig;
– za članico: Mojca Ostanek: Kalinova ulica 15, 1292
Ig;
– za namestnico članice: Andreja Jakopin, Govekarjeva
ulica 38, 1292 Ig;
– za člana: Matej Jakič, Kremenica 1, 1292 Ig;
– za namestnico člana: Marija Zdravje, Iška vas 29,
1292 Ig;
– za članico: Tina Škulj, Iška vas 8, 1292 Ig;
– za namestnika članice: Martin Čuden, Iška Loka 18,
1292 Ig.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0410/002/2006-429
Ig, dne 25. avgusta 2006
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

KOZJE
3947.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Kozje za
volilno leto 2006

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca
v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati
za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju. Organizatorjema volilne kampanje oziroma kandidatoma za
župana se povrnejo stroški v višini 60 tolarjev za dobljeni
glas.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Kozje v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 06202-0001/2006-27/03
Kozje, dne 24. avgusta 2006
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Kozje
(Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 27. redni seji dne 24. 8. 2006 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Kozje
za volilno leto 2006
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Kozje.

3948.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Kozje

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) in 16. člena
Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05)
je Občinski svet Občine Kozje na 27. redni seji dne 24. 8.
2006 sprejel

Stran
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SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Kozje
I
S tem sklepom se spreminja Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kozje št.: 06202-6-007/03 z
dne 10. 7. 2003.

Uradni list Republike Slovenije
Imenuje in razrešuje ga ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca pri šoli opravlja
pedagoško in organizacijsko vodenje v skladu z veljavnimi
predpisi in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter opravlja
druge naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

II
Z mesta predsednika Občinske volilne komisije se razreši Sergeja Rojsa, Rjavica 1c, Rogaška Slatina in se za
predsednico Občinske volilne komisije imenuje Andrejo Reher, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli.

Št. 603-2/2006-8
Kuzma, dne 18. avgusta 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

III
Z mesta namestnice predsednika Občinske volilne komisije se razreši Andrejo Reher, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli
in se za namestnika predsednice Občinske volilne komisije
imenuje Francija Strmeckega, Podsreda 54, Podsreda.
IV
Z mesta članice Občinske volilne komisije se razreši
Barbaro Potočnik, Gubno 38, Lesično in se imenuje Marijo
Potočnik, Gubno 38a, Lesično.
V
Z mesta namestnice članice Občinske volilne komisije
se razreši Marto Kunst, Vrenska gorca 61, Buče in se imenuje Vanjo Kolar, Kozje 11, Kozje.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

MAJŠPERK
3950.

Na podlagi 13. in 34. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98, 59/99
– odločba US, 61/99 – odločba US in 89/99 – odločba US),
98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet
Občine Majšperk na 34. redni seji dne 17. 8. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2005

Šifra: 06202-0001/2006-27/02
Kozje, dne 24. avgusta 2006
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

KUZMA
3949.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Kuzma

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno
prečiščeno besedilo) (ZLS – UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05)
in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99,
12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet Občine Kuzma
na 11. korespondenčni seji dne 18. 8. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Kuzma
1. člen
Spremeni se 20. člen Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kuzma (Uradni list RS, št. 11/97 in 32/97) tako, da se pravilno glasi:
»a) Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca
Za pomočnika ravnatelja za enoto vrtca pri šoli je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2005

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine
Majšperk za leto 2005.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2005
so naslednji:
v tisoč SIT
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

Skupaj prihodki

1.162.307

II.

Skupaj odhodki

1.407.392

III.

Proračunski primanjkljaj

–245.085

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

Prejeta vračila posojil in prodaja kapitalskega deleža

V.

Dana posojila in povečanja kapitalskih
deležev

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje

6.356
0
6.356

355.241

Uradni list Republike Slovenije
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Domači davki na blago in storitve

9755
29.920

VIII. Odplačilo dolga

97.000

7044 Davki na posebne storitve

IX.

Sprememba stanja sredstev na računih

19.512

7047 Drugi davki na uporabo blaga in
storitev

X.

Neto zadolževanje

258.241

71

NEDAVČNI PRIHODKI

61.800

XI.

Neto financiranje

245.085

710

Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

42.500

3. člen
Sredstva, ki so ostala na računu v višini 212.145 tisoč SIT se po zaključnem računu za leto 2005 uporabi za
financiranje izdatkov proračuna za leto 2006.

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

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
711
712

Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

713

714

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99,
92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 34. redni seji dne
17. 8. 2006 sprejel

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Konto
I.

Takse in pristojbine

7120 Denarne kazni

600

Prihodki od prodaje blaga in
storitev

5.000

7130 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

5.000

Drugi nedavčni prihodki

13.000

7141 Drugi nedavčni prihodki

13.000

KAPITALSKI PRIHODKI

16.000

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

11.000

7200 Prihodki od prodaje zgradb in
prostorov

11.000

7201 Prihodki od prodaje prevoznih
sredstev
7202 Prihodki od prodaje opreme
7203 Prihodki od prodaje drugih osnov.
sredstev
721

Prihodki od prodaje zalog
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog

722

v tisočih
SIT

Prihodki od prodaje zemljišč in
nemateri. premoženja

5.000

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov

1.000

7221 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč

4.000

7222 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

237.530

73

PREJETE DONACIJE

70

DAVČNI PRIHODKI

175.730

730

Prejete donacije iz domačih virov

700

Davki na dohodek in dobiček

159.130

7030 Davki na nepremičnine

7033 Davki na promet neprem. in na
finan. premož.

7301 Prejete donacije od domačih fizičnih oseb

–13.320

7031 Davki na premičnine
7032 Davki na dediščine in darila

7300 Prejete donacije od domačih pravnih oseb

159.130
–22.000
107
8.573

700
600

833.315

Davki na premoženje

700

Denarne kazni

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

703

3.000
39.000

720

Pred. reb.
2006

7000 Dohodnina

500

72

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Majšperk za leto 2006
1.
V Odloku o proračunu Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 02/06) se spremeni 3. člen odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

29.470

7101 Prihodki od udeležbi na dobičku

7111 Upravne takse in pristojbine

Št. 4100-3/2006
Majšperk, dne 17. avgusta 2006

3951.

7100 Udeležba na dobičku in dividende

450

731

Prejete donacije iz tujine
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo
porabo
7311 Prejete donacije iz tujine za investicije

0

Stran
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74

TRANSFERNI PRIHODKI

579.785

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

537.885

7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna

4032 Plačila obresti od kreditov – drugim
finančnim institucijam

494.335

7401 Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti

2033 Plačila obresti od kreditov – drugim
domačim kreditodajalcem

20.000

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu
409

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih
skladov
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij
741

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
7413 Prejeta sredstva iz EU

23.550

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

989.750

40

TEKOČI ODHODKI

196.045

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki

27.000
1.020

4002 Povračila in nadomestila

2.800

4003 Sredstva za delovno uspešnost

550

4004 Sredstva za nadurno delo

300

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

2.040

4012 Prispevek za zaposlovanje

24

4013 Prispevek za porodniško varstvo

34

4015 Premije za kolektivno dodatno
zavarovanje delavcev
402

Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in
storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije

411

4025 Tekoče vzdrževanje

4111 Družinski prejemki in starševska
nadomestila

403

Plačila domačih obresti

4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
412

413

600
112.100

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

17.200

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

17.200

Drugi tekoči domači transferi

67.070

4130 Tekoči transferi drugim lokalnim
skupnostim ali ožjim delom lok
skup.
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

13.200

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije

1.200

4133 Tekoči transfer v javne zavode in
druge izvajalce javnih služb

11.000
414

Tekoči transferi v tujino

52.670
0

4140 Tekoči transferi mednarodnim
institucijam

58.920

4141 Tekoči transferi tujim vladam in
vladnim institucijam
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini

1.450

4143 Drugi tekoči transferi v tujino

35.500
17.220

1.600

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja

4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki

114.300

4112 Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti

4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4028 Davek na izplačane plače

Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4110 Transferi nezaposlenim

200

1.585

0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in
privatnikom

28.170

4024 Izdatki za službena potovanja

198.570

4100 Subvencije javnim podjetjem

138.225

1.400

1.000

Subvencije

600

4023 Prevozni stroški in storitve

4091 Proračunska rezerva

410

5.260
2.562

2.600

TEKOČI TRANSFERI

70

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4090 Splošna proračunska rezervacija

41

4005 Plače za delo nerezidentov po
pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim

3.600

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v
javnih skladih

31.740

4001 Regres za letni dopust

Rezerve

4093 Sredstva proračunskih skladov

41.900
41.900

17.220

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

549.735

Uradni list Republike Slovenije
420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov

Št.

4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme

1.100

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije

Stran

752

Kupnine iz naslova privatizacije

V.

512.035

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

6.300

44

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

1.000

440

Dana posojila

0

4207 Nakup nematerialnega premoženja

4400 Dana posojila posameznikom

4208 Študije o izvedljivosti projektov,
proj. dok., nadzor in investicij
inžiniring

4401 Dana posojila javnim skladom
4402 Dana posojila javnim podjetjem

21.800

INVESTICIJSKI TRANSFERI

45.400

431

Investicijski transferi osebam, ki
niso proračunski uporabniki

4403 Dana posojila finančnim institucijam

13.300

4310 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

4404 Dana posojila privatnim podjetjem
in zasebnikom

13.300

4405 Dana posojila drugim lokalnim
skupnostim ali ožjim delom lokalne
skupnosti

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
4320 Investicijski tranferi občinam

III.

32.100

441

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –156.435
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

4410 Povečanje kaptalskih deležev v
javnih podjetjih

4413 Skupna vlaganja (joint ventures)
4414 Povečanje kapitalskih deležev v
tujino
4415 Povečanje drugih finančnih naložb
442

0

4421 Sredstva kupnin, razporejena v
javne sklade in agencije

7502 Prejeta vračila danih posojil – od
javnih podjetij

VI.

7503 Prejeta vračila danih posojil – od
finančnih instutucij
7504 Prejeta vračila danih posojil – od
privatnih podjetij in zasebnikov
7505 Prejeta vračila danih posojil – od
drugih LS ali ožjih delov lokalnih
skupnosti
7507 Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v finančnih
institucijah

Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin

7501 Prejeta vračila danih posojil – od
javnih skladov

7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih

0

4412 Povečanje kapitalskih deležev v
privatnih podjetjih

7500 Prejeta vračila danih posojil – od
posameznikov

Prodaja kapitalskih deležev

Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

4411 Povečanje kaptialskih deležev v
finančnih institucijah

B)

751

0

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

43

432

9757

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

549.735
3.500
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C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
0

0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih
institucijah
5003 Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
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VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

20.000

55

ODPLAČILA DOLGA

20.000

Odplačila domačega dolga

20.000

550

5501 Odplačila kreditov poslovnim
bankam

II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

20.000

5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
5504 Odplačila glavnice vrednostnih
papirjev, izdanih na domačem trgu
IX.

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

–176.435

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–20.000

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)

156.435

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. pret. leta

212.145
«.

2.
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2006 ostanejo nespremenjena.
3.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 4101-3/2006
Majšperk, dne 17. avgusta 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

3952.

Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitve za prenočevanje.
Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ne določa
drugače.

Odlok o turistični taksi v Občini Majšperk

Na podlagi 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 17. člena Statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet
Občine Majšperk na 34. redni seji dne 17. 8. 2006 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, določa višina turistične takse, oprostitev plačila
turistične takse, evidenca oprostitev plačila turistične takse,
postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo, spremljanje in
nadzor nad pobiranjem turistične takse.
2. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije, in tujci, ki na območju Občine Majšperk, izven
svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitev prenočevanja (v nadaljevanju turisti) v nastanitvenem objektu.

3. člen
Turistična taksa se določi v višini 8 točk.
Vrednost turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
III. OPROSTITEV
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu
oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna
okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja
pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni
okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v
okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
5. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 4. člena tega odloka v evidenci gostov, ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo
prijavo prebivališča.
IV. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA
TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice
posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke
in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo
pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s
plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan
prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne
zaračunavajo plačila storitve za prenočevanje.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine, hkrati so v istem roku dolžne predložiti
občni in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo,
iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek
pobrane turistične takse. Poročilo so osebe dolžne predložiti
tudi v primeru, ko niso imele gostov na prenočevanju. V tem
primeru se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju
ni bilo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe na obrazcu, ki je na voljo v sprejemni pisarni občinske
uprave Občine Majšperk in na spletni strani Občine Majšperk
www.majsperk.si.
8. člen
Zbrana sredstva turistične takse so namenski prihodek
Občine Majšperk in se uporabljajo za spodbujanje razvoja turizma v skladu z zakonom in proračunom Občine Majšperk.
V. NADZOR
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja
tudi komunalni inšpektor.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-3/2006
Majšperk, dne 17. avgusta 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
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II. VSEBINA LN
2. člen
(vsebina in sestavni deli LN)
LN obravnava pogoje za urbanistično ureditev območja,
lokacijo, oblikovanje in komunalno opremo za rekonstrukcijo
ceste na območju ter ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje
narave in ukrepe varovanja pred nesrečami. Vsebina je obdelana v sestavinah kot sledi:
1. Tekstualni del LN
– splošne določbe
– vsebina LN
– planska podlaga
– ureditveno območje LN
– umestitev rekonstrukcije ceste v prostor s prikazom
vplivov in povezav s sosednjimi območji
– načrt parcelacije
– infrastrukturne ureditve območja
– etape izvajanja LN
– ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine
– obramba in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami – prostorske ureditve in ukrepi
– odlok o LN.
2. Priloge LN
Povzetek za javnost
Izvleček iz DP Občine Majšperk
Obrazložitev in utemeljitev LN
Smernice in končna mnenja
Spis postopka priprave in sprejema LN (pripravi pripravljavec LN)
– I. prostorska konferenca (7. 12. 05)
– Program priprave LN (potrjen 16. 12. 05)
– Smernice (pridobljene aprila in maja 06)
– II. prostorska konferenca (31. 5. 06)
– Javna razgrnitev od 15. 6. 06. do 14. 7. 06 v prostorih Občine Majšperk, javna razprava 28. 6. 06 ob 16. uri v
sejni sobi Občine Majšperk
– Končna mnenja (pridobljena julija in avgusta 06)
– Sprejem odloka na OS
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
3. Grafični del LN:

3953.

Karte
Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev ceste
JP 740560 Vila–Podlože na odseku Vila–Žolger

Na podlagi 24., 25., 72. in 73. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03)
je Občinski svet Občine Majšperk na 34. seji dne 17. 8. 2006
sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za ureditev ceste
JP 740560 Vila–Podlože na odseku Vila–Žolger

1 – izsek iz DP Občine Majšperk

1: 5.000

2 – posnetek obstoječega stanja

1: 500

3 – območje LN

1: 500

4 – ureditvena situacija in povezave s 1: 500
sosednjimi območji
5 – načrt komunalne infrastrukture
območja

1: 500

6 – karakteristična prečna prereza
ceste

1: 500

7 – načrt nove parcelacije in tehnični
elementi za zakoličenje

1: 500

I. SPLOŠNE DOLOČBE

III. UREDITVENO OBMOČJE IN MEJA LN

1. člen
(predmet urejanja)
S tem odlokom se sprejme Lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječe občinske ceste JP 740560 Vila–Podlože
na odseku Vila–Žolger, ob meji katastrskih občin Podlože
in Lešje (dalje: LN), proj. št. 04/06, ki ga je izdelal UMARH
d.o.o., Ptuj, maja 06.

3. člen
(območje in meja LN)
Ureditveno območje LN obsega območje rekonstrukcije
ceste v dolžini cca 400 m, in sicer cca 190 m v širini koridorja
6 m (4 m cestišče in po 1 m obojestranske bankine) in cca
210 m v širini koridorja 4,50 m (3 m cestišče in po 0,75 m
obojestranske bankine), vse na površini cca 400 m2.
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Ureditveno območje LN zajema parcele (vse k.o. Podlože in Lešje): parc. št. 278/60-del, 278/159-del, 278/161-del,
278/162-del, 278/127-del, 278/129-del, 287/171-del, 278/140
(obstoječa cesta), *186-del, *205-del, 697-9-del in 278/58-del
(priključek na regionalno cesto).
Meja območja LN je razvidna iz kart št. 3 – Ureditveno
območje LN, št. 4 – ureditvena situacija in povezave s sosednjimi območji in št. 7 – Načrt nove parcelacije in tehnični
elementi za zakoličenje.
IV. PLANSKA PODLAGA
4. člen
(planska podlaga)
V občinskih prostorskih planskih dokumentih:
– DP Občine Ptuj za obd. 1986–2000, za obm. Občine
Majšperk, dopolnjenem v letu 1996 in 2004 (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94,
Uradni list RS, št. 20/97 in 81/04) in
– SDP Občine Ptuj za obd. 1986–2000, za obm. občine
Majšperk, dopolnjenem v letu 1996 (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 2/90, 12/87, 28/90, 32/90,
25/91, 12/93, 16/94, Uradni list RS, št. 20/97)
je namen rekonstrukcije občinske ceste opredeljen v poglavju
Prometno omrežje. Za tovrstne posege je predpisan način
urejanja z LN.
V. UMESTITEV POSEGA V PROSTOR S PRIKAZOM
VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
5. člen
(namembnost območja)
Namembnost območja je javna prometna infrastruktura.
Rekonstrukcija obravnavanega odseka ceste je usklajena
s pogoji terena (geologija, konfiguracija), infrastrukturnimi
objekti oziroma ureditvami.
6. člen
(dovoljeni posegi)
Na območju LN so dovoljeni premiki zemeljskih mas,
gradnja konstrukcijskih elementov ceste ter infrastrukturnih,
spremljajočih in pomožnih objektov. Pomožni objekti morajo
biti po končani gradnji odstranjeni, območje pa na stikih s
sosednjimi zemljišči zazelenjeno oziroma finalno urejeno.
VI. TOLERANCE
7. člen
(tolerance)
Pri opredeljevanju parcel načeloma ni dopustno odstopanje od dimenzij in pogojev, opredeljenih na karti št. 7,
Načrt parcelacije in tehnični elementi za zakoličenje. Tolerira
pa se manjše odstopanje od dimenzij in pogojev zaradi novih
dejstev, ki jih pred gradnjo ni bilo mogoče predvideti, pa pomenijo racionalnejšo rešitev enake ali boljše kakovosti.
VII. INFRASTRUKTURNE UREDITVE OBMOČJA
8. člen
(cesta)
Cesta ima koridor dolž. 190 m s širino 6 m (4 m vozišče
in po 1 m obojestranske bankine) in koridor dolž. 210 m s širino 4,50 m (3 m vozišče in po 0,75 m obojestranske bankine),
brez pločnikov. Predvidena je protiprašna, asfaltna prevleka
cestišča. Cesta je priključena na obstoječe cestno omrežje
oziroma obstoječe občinske ceste.
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9. člen
(energetska omrežja)
Predvideno je le električno energetsko omrežje za javno
razsvetljavo. Vod je predviden v podzemni izvedbi, ob zahodnem oziroma severnem robu vozišča. Obstoječ zračni nizkonapetostni vod se demontira s kandelabri vred, nadomestni pa
se položi v zemljo ob cestnem telesu. Vsa križanja podzemnega
voda s cestnim telesom bodo izvedena z ustrezno zaščito.
Vsa odstranitvena, gradbena in priključitvena dela v
zvezi z energetskim omrežjem mora izvesti pooblaščeno
podjetje oziroma njegove strokovne službe.
10. člen
(telekomunikacijska omrežja)
Predvideni sta telefonsko in KTV omrežje. Obe sta
predvideni v zemeljski izvedbi kot kabla. Voda bosta položena ob vzhodnem oziroma južnem robu cestišča z izvedbo
odcepa proti severu oziroma zahodu obstoječega TK voda
približno na sredini trase.
11. člen
(komunalna omrežja)
– Vodovod: Na območju je predviden sekundarni vodovod PE 110 ob severni oziroma zahodni strani cestišča.
Na vodovodni cevovod je predvidena ureditev nadzemnih
hidrantov za gasilno vodo.
Gradbeni objekti visokih gradenj in oporni zidovi morajo biti od cevovoda oddaljeni najmanj 3 m, drevesa 2 m in
drogovi 1 m.
– Kanalizacija: Skladno z občinskimi predpisi mora biti
sistem kanalizacije ločen.
Fekalna kanalizacija je predvidena v telesu cestišča, po
posebnem projektu.
Meteorna kanalizacija ni predvidena. Odvodnja meteorne vode bo urejena z nagibi vozišča na obrobje in ponikanje
v ponikovalnikih ob cesti.
VIII. REŠITVE ZA VARSTVO OKOLJA,
DEDIŠČINE IN NARAVNIH DOBRIN
12. člen
(varovanje okolja, kulturne in naravne dediščine)
Rekonstruirana cesta na območju ne bo predstavljala
nove nevarnosti za okolje, saj je izvedena na isti trasi kot
obstoječa. Koridor ne posega v območja zaščitene kulturne
dediščine in ne predstavlja novega elementa v prostoru. Vpliv
ceste na okolje je enak kot pred rekonstrukcijo.
13. člen
(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami)
Izvedba rekonstruirane ceste mora zagotavljati zanesljivost, stabilnost in varno uporabo ceste za uporabnike in
nemoteno uporabo nepremičnin v okolici. Ob cestnem telesu
bo izveden vodovodni cevovod z nadzemnimi hidranti, ki
bodo zagotavljali zadostne količine gasilne vode za primer
požara na objektih ob cesti.
Drugi ukrepi za obrambo in zaščito se uporabijo ob
posebnih razmerah, skladno s področnimi predpisi.
IX. PARCELACIJA OBMOČJA LN
14. člen
(načrt parcelacije)
Za območje LN je izdelan načrt parcelacije s tehničnimi
elementi za zakoličenje elementov ceste.
Načrt upošteva specifiko terena, geološke razmere in
objekte v okolici območja ceste.
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15. člen
(faznost izvedbe)
Izvedba objekta je predvidena v eni fazi. Izjemoma je
izvedba dopustna tudi v dveh fazah, če upravljavec ceste
(občina) ugotovi za to upravičene razloge, pri čemer pa
mora prva faza zagotavljati varno uporabo ceste in izvedbo
ukrepov za zaščito okolice. V prvi fazi mora biti v celoti izveden prenos lastništva in parcelacija zemljišč ter izvedena
izgradnja cestišča z infrastrukturnimi ureditvami, ki so predvidene v njegovem telesu. Izvedena mora biti tudi kompletna
prometna signalizacija.
Druga faza izvajanja LN so lahko le infrastrukturni objekti
in ureditve, ki so predvidene ob telesu cestišča ter se jih lahko
gradi brez poseganja vanj. Ob gradnji druge faze mora biti zagotovljena varna uporaba ceste in nepremičnin v okolici LN.
X. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(pogoji gradnje)
Investitor mora zagotoviti gradnjo skladno s tem LN in v
skladu z ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) za vse infrastrukturne objekte, naprave in ureditve. Gradnjo lahko prične po
predhodni prijavi pričetka del pristojni delovni inšpekciji pri
ministrstvu za delo.
17. člen
(vpogled v LN)
Ta LN je stalno na vpogled na Občini Majšperk in na
Upravni enoti Ptuj med uradnimi urami.
18. člen
(nadzor izvedbe LN)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
19. člen
(prenehanje veljavnosti drugih prostorskih aktov
na območju LN)
Z dnem veljavnosti tega odloka na območju tega LN
prenehajo veljati drugi prostorski izvedbeni akti.
20. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, preneha pa veljati z dnem izdaje uporabnega
dovoljenja za vse predvidene ureditve.
Št. 350-03/05-08
Majšperk, dne 17. avgusta 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

NOVO MESTO
3954.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na
območju novonastalih občin Šmarješke toplice
in Straža

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) Mestna občina
Novo mesto objavlja

Št.
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POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih
občin Šmarješke toplice in Straža
I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena zakona o volilni
kampanji bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na
razpolago dva brezplačna mobilna panoja, in sicer za Občino
Šmarješke toplice v Šmarjeških toplicah pri avtobusni postaji
nasproti gostišča Brinovec in v Beli cerkvi ob kulturnem
domu. Za Občino Straža na Ulici talcev in na Ulici na žago
po eden.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju
volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na
Mestno občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti
in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge
morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 14. 9. 2006 do
12. ure. Vrstni red dodeljenih panojev bo določen na osnovi
žrebanja, ki bo 14. 9. 2006 ob 13. uri v sejni sobi, Novi trg 6,
II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in
zglednost panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje izpisano ime organizatorja volilne kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti
navedeno ime osebe, ki bo odgovorna za urejenost panoja.
6. V skladu s tretjim odstavkom 33. člena Odloka o
plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo
mesto, se organizatorju volilne kampanje, na podlagi dodatne
pisne vloge, oprosti plačilo komunalne takse za postavitev
prenosljivih uličnih panojev ali drugih oglaševalnih objektov, s
skupno oglaševalno površino 15 m2, postavljenih na območju
Mestne občine Novo mesto. Vloga mora vsebovati navedbo lokacije za posamezni pano za oglaševanje in soglasje
lastnika nepremičnine, če je ta v zasebni lasti. Organizator
postavi panoje na lastne stroške na podlagi izdane odločbe
oziroma dovoljenja.
II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN
1. V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja in obveščanja Odlok o plakatiranju in obveščanju (Uradni
list RS, št. 44/02, 60/02 31/05 in 102/05) po katerem izvajajo
plakatiranje in obveščanje naslednji pooblaščeni izvajalci:
A. na malih plakatnih mestih:
– Tam tam d.o.o., Verovškova ul. 55 b, 1000 Ljubljana.
B. na velikih reklamnih panojih:
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, Novo
mesto,
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, Novo
mesto,
– INTERFLASH d.o.o., Trebnje, Cesta Gubčeve brigade
28.
C. s transparenti
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, Novo
mesto in
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, Novo
mesto.
D. druge oblike oglaševanja
– SPORTI d.o.o. Novo mesto, Košenice 83, Novo mesto
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– EUROPLAKAT d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljana
– mupi panoji,
– METROPOLIS MEDIA d.o.o., C. Ljubljanske brigade
25, Ljubljana – City light,
– MADISON d.o.o., Žitna ulica 12, Maribor – roto panoji.
2. Vsi navedeni izvajalci so po odloku zavezani zagotoviti vsem zainteresiranim, še zlasti političnim strankam v času
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volilne kampanje, enake pogoje za plakatiranje (26. člen
Odloka o plakatiranju in obveščanju).
3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s trajnimi oglasnimi
panoji oziroma površinami, so pa tudi pooblaščeni za urejanje dodatnih obvestilnih mest.
4. Za uporabo panojev oziroma obvestilnih mest izvajalcev pod A, B, C in D gre obveznost plačila komunalne takse
Mestni občini Novo mesto in neposredno plačilo stroškov
izvajalcev za uporabo panojev in za nameščanje plakatov.
5. Pogoje za uporabo obvestilnih mest izvajalcev pod A,
B, C in D določajo izvajalci sami, izvajalci pa so dolžni Mestni
občini Novo mesto odvesti komunalno takso po Odloku o
komunalni taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 44/02 in 89/04).
6. Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil uvršča odlok o plakatiranju (32. člen) med tako
imenovane mobilne oblike posredovanja obvestil, ki ravno
tako podležejo obveznosti plačila komunalne takse. Le-to
odmeri Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve
na podlagi vloge oziroma podatkov, zahtevanih po odloku
o plakatiranju, kar je skladno z določili drugega odstavka
9. člena Zakona o volilni kampanji.
Šifra: 040-8/2006-1805
Novo mesto, dne 24. avgusta 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

SLOVENSKE KONJICE
3955.

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja za naselje Loče

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena in 87. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno
prečiščeno besedilo), 47. člena Odloka o oskrbi s toplotno
energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 30/06), 14. člena Akta o določitvi
metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS,
št. 74/05) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet
Občine Slovenske Konjice na 33. redni seji dne 6. 7. 2006
sprejel

S P L O Š N E   P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja za naselje Loče
Splošne določbe
1. člen
S Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja naselja Loče se urejajo odnos med distributerjem toplotne energije in odjemalcem toplotne energije
na način, ki omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje
distribucije toplote.
2. člen
S Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja naselja Loče se uredijo naslednja
poglavja in njihove vsebine:
– naprave proizvajalca toplotne energije
– naprave distributerja toplotne energije
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– toplotne naprave odjemalca toplotne energije
– vzdrževanje toplotnih naprav
– izdajanje soglasij
– izgradnja priključnega voda in toplotne podpostaje
– priključitev na omrežje
– začetek dobave toplotne energije
– sklepanje pogodb o dobavi in odjemu
– storitev dobave toplote
– ugotavljanje količin dobavljene toplotne energije
– reklamacije
– neupravičen odjem
– prekinitev dobave toplote.
3. člen
Izdajatelj Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja naselja Loče je distributer toplotne
energije:
– Toplotna oskrba d.o.o., Stari trg 14, Loče.
4. člen
Ti Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja naselja Loče so obvezni za vse udeležence, ki so na območju, ki je z energetsko karto toplovodnega
omrežja določeno za oskrbo s toplotno energijo iz sistema
omrežja daljinskega ogrevanja naselja Loče.
5. člen
Pojmi imajo v teh pogojih tale pomen:
– distributer toplotne energije je pravna ali fizična oseba, ki je s koncesijsko pogodbo v naselju Loče določena za
opravljanje dejavnosti distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja;
– proizvajalec toplotne energije je pravna ali fizična
oseba, ki je s koncesijsko pogodbo v naselju Loče določena
za opravljanje dejavnosti proizvodnje toplotne energije za
omrežje daljinskega ogrevanja;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba,
ki je lastnica objekta ali dela objekta ali najemnik in je priključena na toplovodno omrežje distributerja in prejema od
distributerja toploto (v nadaljnem besedilu: odjemalec);
– investitor je vsaka fizična ali pravna oseba, ki investira v gradnjo objekta ali dela objekta, ki se bo priključil na
vročevodno omrežje distributerja in z distributerjem sklenejo
ustrezni pisni dokument o izgradnji toplovodnega priključka
in toplotne postaje (v nadaljnem besedilu: investitor);
– proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno
energijo goriv v toplotno;
– črpališča so naprave, ki omogočajo pretok ogrevne
vode po toplovodnem omrežju;
– primarno toplovodno omrežje so toplovodi dimenzije
od vključno DN 200 in več, ki se uporabljajo za povezavo
proizvodnih virov s sekundarnim toplovodnim omrežjem;
– sekundarno toplovodno omrežje (do vključno DN 150)
poteka po območju oskrbe do priključnih jaškov ali odcepov
za posameznega odjemalca;
– priključni toplovodi potekajo od priključnih jaškov ali
odcepov do toplotnih postaj;
– ogrevna voda v omrežju daljinskega ogrevanja je
sredstvo, s katerim se prenaša toplota;
– toplotna postaja z vgrajenim prenosnikom toplote se
deli na primarni in sekundarni del, ki sta med seboj povezana
indirektno preko toplotnega prenosnika. Toplotna podpostaja
brez vgrajenega toplotnega prenosnika je direktna toplotna
podpostaja in nima primarnega in sekundarnega dela (drugi
tip toplotne podpostaje je dopusten le v primeru starejših
gradenj objektov (gradnja pred letom 1980) in je potrebno
ob sanaciji podpostaje preiti na prvi tip podpostaje. Toplotna
podpostaja svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v
interne toplotne naprave;
– toplotna podpostaja je sestavljena iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote
v interne toplotne naprave;
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– priključna postaja je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov;
– hišna postaja je sestavljena iz toplotnih prenosnikov,
razdelilnih sistemov, regulacijskih in varovalnih naprav ter naprav za pripravo sanitarne tople vode in služi za razdelitev
toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav;
– v primarnem delu se pretaka topla voda distributerja, v
sekundarnem delu pa topla voda odjemalca;
– interne toplotne naprave, ki so priključene na hišno postajo, se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko,
konvektorsko in talno ogrevanje, toplo – zračno ogrevanje
in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne
tople vode idr.;
– odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toploto;
– merilno mesto v priključni postaji je mesto, kjer je nameščen merilnik pretoka toplotnega števca;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero distributer izstavlja račun;
– merilna naprava je:
– toplotni števec, ki meri dobavljeno toploto neposredno v toplotni podpostaji in je temelj za obračunavanje toplote
odjemalcem;
– delilnik dobavljene toplote na radiatorju, ki indeksira
delež toplote, ki jo je oddal radiator napram vsem ostalim
radiatorjem, ki so priključeni na sistem z enim toplotnim števcem;
– merilnik toplote kot delilnik, ki je vgrajen pred enoto
in indeksira delež toplote, ki je bila porabljena v enoti napram
vsem ostalim enotam, ki so priključene na sistem z enim toplotnim števcem;
– vodomer, ki meri porabo količine vode za sanitarno
toplo vodo in služi za obračunavanje dobavljene toplote za
ogrevanje sanitarne tople vode, če ni tudi za to merjenje nameščen toplotni števec;
– sanitarna topla voda je hladna voda (Kolikor ni drugače
določeno, je temperatura hladne vode 12 °C) iz vodovodnega
omrežja, ki se v toplotnih prenosnikih ogreva in jo odjemalec
uporablja za gospodinjske ali druge potrebe;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom za izvedbo oziroma projektom
izvedenih del in po Tehničnih pogojih za priključitev na vročevodno omrežje distributerja. Tehnični pogoji opredeljujejo
priključitev in tehnične pogoje za priključek na vročevodno
omrežje;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli
sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplotnih naprav;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka,
povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– dovoljenje ali soglasje je pisni dokument, ki ga izda
distributer;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem
so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople vode
podobni pogojem v obdobju, za katero z meritvami ni bilo
možno ugotoviti dejanske porabe.
Naprave proizvajalca, distributerja in odjemalca
toplotne energije
6. člen
Naprave proizvajalca toplotne energije so:
– proizvodni viri
– sekundarna infrastruktura (priprava vode, rezervoarji,
črpališča)
– merilne naprave za merjenje toplotne energije za potrebe distributerja vključno z zapornimi elementi.
Naprave distributerja toplotne energije so:
– primarno vročevodno omrežje je omrežje od proizvajalčevih merilnih naprav, razvejano v naselju Loče in je namenjeno za pokrivanje toplotnih potreb fizičnih in pravnih oseb

Št.

91 / 28. 8. 2006 /

Stran

9763

– sekundarno vročevodno omrežje so odcepi od primarnega omrežja do posameznih stanovanjskih in drugih območij.
Odjemalčeve toplotne naprave so:
– toplotna podpostaja, ki je sestavljena iz priključne postaje in hišne postaje
– interne toplotne naprave
– hišni vročevodni priključki so odcepi od sekundarnega
omrežja do toplotnih podpostaj posameznih porabnikov.
Vzdrževanje toplotnih naprav
7. člen
Nadzor na priključno podpostajo izključno izvaja distributer toplotne energije. Nadzor nad hišno podpostajo zaradi
zagotovitve minimalnih standardov delovanja omrežja distributerja toplotne energije opravlja distributer toplotne energije, na
podlagi sklenjene pogodbe o dobavi in odjemu toplote, razen
če se distributer toplote in odjemalec toplote ne dogovorita
drugače.
8. člen
Lastnik naprav proizvajalca in distributerja toplotne energije je distributer toplotne energije, razen če s pogodbo ni
dogovorjeno drugače.
Lastnik odjemalčevih toplotnih naprav so vsi odjemalci,
ki imajo v objektu lastniški delež.
9. člen
Obratovalni stroški odjemalčevih toplotnih naprav so:
– stroški električne energije, potrebne za obratovanje
odjemalčevih toplotnih naprav, ki so vgrajene v toplotno podpostajo
– stroški telefonskih in internetnih storitev, vezani na delovanje toplotne podpostaje
– stroški porabe vode v toplotni podpostaji.
Vzdrževalni stroški so vsi stroški, ki nastanejo v toplotni
podpostaji odjemalca in niso obratovalni stroški, podani v
predhodnem odstavku.
10. člen
Odjemalec mora pravočasno opraviti vzdrževalna dela in
popravila na odjemalčevih toplotnih napravah. Če odjemalec
pravočasno ne opravi vzdrževanja in popravila odjemalčevih
toplotnih naprav, mu distributer toplotne energije ni dolžan
dobavljati toplotne energije, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji
za varno in pravilno obratovanje.
11. člen
Na podlagi odjemalčevega naročila in proti plačilu lahko
opravi distributer:
– remont odjemalčevih toplotnih naprav,
– odpravo okvare in zamenjavo pokvarjenih elementov
odjemalčevih toplotnih naprav,
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih
naprav s predlogom ukrepov za njihovo odpravo,
– nastavitev delovanja odjemalčevih toplotnih naprav,
– čiščenje prostora toplotne postaje.
Izdajanje soglasij
12. člen
Distributer toplotne energije izda:
– smernice in mnenja k prostorskim aktom
– soglasje k projektnim rešitvam za pridobitev gradbenega dovoljenja
– dovoljenje za poseg v prostor na območju, kjer potekajo cevovodi in ostale naprave omrežja daljinskega ogrevanja.
13. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve
toplotne naprave na distributerjevo toplovodno omrežje ali
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spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od
distributerja ustrezna dovoljenja ali soglasja.
Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katerih posledica je sprememba priključne moči, mora odjemalec
pridobiti predhodno soglasje od distributerja.
14. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih dokumentov, s katerimi se opredeli obseg del, navedenih v nadaljevanju, distributer izda naslednja dovoljenja ali
soglasja:
a) za izdajo projektnih pogojev:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– situacija objekta z vrisano lokacijo toplotne postaje
– ocena priključne moči objekta
b) za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enotnega
gradbenega dovoljenja:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali
projekti za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko
ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, vodovodne
instalacije – pripravo sanitarne tople vode in podobno)
– projekt (PGD oziroma PZI) toplotne postaje (projekte
strojnih in elektro instalacij)
– projekt (PGD oziroma PZI) priključnega toplovoda
– spremembe navedenih projektov.
Poleg naštetih dokumentov lahko distributer zahteva še
druge dokumente, ki se nanašajo na odjem toplotne energije.
15. člen
Distributer mora dati investitorju ali odjemalcu pisno
dovoljenje ali soglasje, če je vloga za izdajo dovoljenja ali
soglasja usklajena s splošnimi in tehničnimi pogoji za priključitev na distributerjevo toplovodno omrežje in če to dopuščajo
zmogljivosti distributerjevih naprav ter ekonomičnost dobave
toplote. Dovoljenje ali soglasje določa pogoje za priključitev ali
spremembo investitorjevih toplotnih naprav.
Rok za izdajo dovoljenja ali soglasja je 30 dni po prejeti
pravilno izpolnjeni vlogi investitorja ali odjemalca. Če distributer izdajo dovoljenja ali soglasja zavrne, mora navesti vzrok
zavrnitve.
Za postopek pritožbe se uporabljajo določila Zakona o
upravnem postopku.
Izgradnja priključnega voda in toplotne podpostaje
16. člen
Vrsto in število in lego priključnih vročevodov določi distributer glede na tehnične pogoje za priključitev na distributerjevo vročevodno omrežje in ekonomičnost dobave toplote, pri
tem pa tudi upošteva upravičene investitorjeve ali odjemalčeve
interese.
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spremembe, predelave ali zamenjave na distributerjevih in odjemalčevih toplotnih napravah, potem poravna vse stroške, ki
nastanejo na distributerjevih toplotnih napravah distributer, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
Priključitev na omrežje
19. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve
toplotne naprave na distributerjevo toplovodno omrežje ali
spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od
distributerja ustrezna dovoljenja ali soglasja.
Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katerih posledica je sprememba priključne moči, mora odjemalec
pridobiti predhodno soglasje od distributerja.
Začetek dobave toplote
20. člen
Distributer praviloma začne dobavljati toploto potem, ko
so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb.
21. člen
S priključitvijo odjemalčevih naprav distributer ne prevzema poroštva in odgovornosti za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in tudi ne odpravlja napake, če
naprave ne bi pravilno delovale, kljub predhodnemu pogledu
projektov in izvajanja nadzora med gradnjo priključnega toplovoda in toplotne postaje.
Sklepanje pogodb o dobavi in odjemu
22. člen
Pogodba o dobavi toplote med distributerjem in odjemalcem se sklene v pisni obliki. Če ni sklenjena pogodba v pisni
obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med distributerjem
in odjemalcem nastalo z dnem pričetka dobave toplote. V tem
primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu
z določili Pravilnika.
Distributer ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec
noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno moč,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
– delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto
skupno,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso
skladne z določili teh Splošnih pogojev, Tehničnih pogojev ali
Tarifnega pravilnika.

17. člen
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko
gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave
se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po
določilih teh splošnih pogojev. Investitorjeve ali odjemalčeve
toplotne naprave se smejo priključiti na distributerjevo vročevodno omrežje le v distributerjevi in investitorjevi ali odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah
na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči. Za vsako
spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katere posledica
so obratovalne spremembe ali sprememba priključne moči,
mora investitor ali odjemalec pridobiti distributerjevo dovoljenje
ali soglasje.

23. člen
Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen čas,
razen če se distributer in odjemalec ne dogovorita drugače.
Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote pisno z
90-dnevnim odpovednim rokom. Če je odpoved podana pred
iztekom amortizacijske dobe priključnega toplovoda in je ta
priključni toplovod financiral distributer, mora odjemalec plačati neamortizirani del priključka, preden je odpoved veljavna.
Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim
obdobjem po preteku odpovednega roka. Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le,
če jo podajo vsi odjemalci pisno. Če odjemalec odpove dobavo toplote za krajši čas (manj kot 12 mesecev), je odjemalec
dolžan plačati za vse mesece te prekinitve vse fiksne stroške
dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno.
Fiksni stroški se poravnajo v enkratnem znesku.

18. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta
s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne

24. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta morajo distributerju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi toplote predložiti spo-
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razumno izdelan delilnik stroškov, ki je sestavni del pogodbe
o dobavi toplote.
Če odjemalci distributerju ne predložijo delilnika stroškov iz prvega odstavka, obračuna distributer posameznim
odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih delilnika, ki
ga ima na voljo, oziroma izdela delitev po površini ogrevalnih
enot.
25. člen
Odjemalec mora distributerja pravočasno pisno obvestiti
o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje
med distributerjem in odjemalcem. Distributerja mora pisno
obvestiti o morebitni spremembi naslova za dostavo računov
in drugih podatkih, ki vplivajo na razmerje med distributerjem
in odjemalcem, ter skrbeti, da tudi njegov naslednik vstopi v
obstoječo pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo velja od prvega
naslednjega obračunskega obdobja.
Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– številko in naslov obračunskega mesta,
– davčno številko,
– podpisano izjavo novega odjemalca na distributerjevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje,
ali novo pogodbo.
Do prejema pogodbenega obvestila iz prejšnjega odstavka je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan
dotedanji odjemalec.
Storitev dobave toplote
26. člen
Dobava toplotne energije za ogrevanje prostorov je sezonska. O dobavi toplotne energije v ogrevalni sezoni ali izven
nje, za posebne toplotne naprave ali primere se dogovorita
distributer in uporabnik in skleneta posebno pogodbo.
Na pisno naročilo in proti plačilu ter v skladu s tehničnimi
možnostmi dobavlja distributer uporabniku toplotno energijo
tudi izven ogrevalne sezone.
27. člen
Distributer zagotavlja odjemalcu na odjemnem mestu
potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo
o dobavi toplote.
28. člen
Tehnični podatki distributerjevega vročevodnega sistema:
– nazivni tlak
16 barov
– nazivna temperatura
110 °C
– najmanjša tlačilna razlika
0,75 bara
– temperatura dovoda ogrevane vode na pragu proizvodnega vira se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature
in je pri –20 °C
90 °C
– najnižja temperatura dovoda ogrevne vode je 50 °C.
Ugotavljanje količin dobavljene toplote
29. člen
Prvo namestitev toplotnega števca na merilno mesto v
priključni postaji opravi odjemalec na lastne stroške. Velikost
in način namestitve toplotnega števca določi projektant z
distributerjevim soglasjem.
Merilnik toplote mora imeti odobritev tipa in overitev v
skladu s predpisi.
30. člen
Merilno mesto objekta je števec toplotne energije, vgrajen v priključni podpostaji objekta.
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31. člen
Meritev toplotne energije poteka s pomočjo merilca pretoka in merilca temperaturne razlike na dovodu in povratku
priključne podpostaje. Prevzete količine se merijo v MWh,
kWh ali J.
32. člen
Vsa dela v zvezi s popravili in zamenjavo merilnih naprav (toplotnih števcev in vodomerov) opravlja distributer ali
od njega pooblaščena oseba.
33. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči
treba zamenjati merilno napravo, poravna stroške nabave in
zamenjave merilne naprave odjemalec.
34. člen
Dobavljene količine toplote se merijo neposredno, posredno ali se določajo, če je toplotni števec v okvari, z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
35. člen
Količina toplote, merjena s toplotnim števcem, se ugotovi neposredno na podlagi odčitka toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji ne glede
na nameščene merilne naprave, ki se uporabljajo za interno
razdelitev porabljene toplote.
36. člen
Za obdobje, ko je toplotni števec ali vodomer v okvari,
se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je toplotni števec ali vodomer
še pravilno deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.
Primerljivo obračunsko obdobje določi distributer, na
osnovi podatkov o odjemalcu.
37. člen
Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje
temperature, se za obračunsko obdobje, ko je bil toplotni
števec pokvarjen, določi:
Q = Qh * K *Y
Pri tem simboli pomenijo:
Q – dobavljena količina toplote (MWh, GJ)
Qh – priključna moč toplotnih naprav za ogrevanje in
klimatizacijo prostorov (W, MW)
K – število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav
s priključno močjo v obračunskem obdobju
OBýINEY – faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko
obdobje
K

24 * Z *

Tn  TZsr
Tnp TZ min

Pri tem simboli pomenijo:
Z – število ogrevalnih dni
Tn – srednja projektna ali predpisana temperatura prostorov
Tnp – projektna notranja temperatura
Tzsr – srednja temperatura v obračunskem obdobju
Tzmin – –20 °C, računska minimalna zunanja temperatura.
38. člen
Podatke z merilnih naprav odčita distributer, razen če se
odjemalec in distributer ne dogovorita drugače.
39. člen
Odjemalec mora distributerju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s tem odlokom.
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Če distributer zaradi odjemalčevih razlogov ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi distributerjevega obvestila sporočiti pravilen odčitek v dogovorjenem času
in tako, kakor to določi distributer. Če odjemalec ne sporoči
odčitka merilnih naprav, mu distributer obračuna dobavljene
količine glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem
obdobju, skladno z določili 37. člena teh splošnih pogojev.
40. člen
Redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav
(toplotnega števca na merilnem mestu v priključni postaji in
vodomera, nameščenega pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode) v skladu s predpisi in proti plačilu mesečnega
zneska za vzdrževanje merilnih naprav (števnine) opravlja
distributer.
V primeru, če distributer ne zaračunava števnine, zaračuna storitve, omenjene v prejšnjem odstavku tega člena,
uporabniku v enkratnem znesku po opravljeni storitvi.
Distributer in odjemalec imata poleg rednih pregledov po
prvem odstavku tega člena pravico preverjati točnost merilnih
naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovijo večja odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške
preizkusa distributer, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preizkus merilnih naprav večje odstopanje,
kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave,
se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota
pa se za obdobje okvare obračuna glede na primerljivo obračunsko obdobje (37. člen tega odloka).
41. člen
V primeru, da so v večstanovanjskem objektu vgrajene
naprave za določanje deležev porabljene toplotne energije za
posamezno stanovanjsko oziroma poslovno enoto, se sklene
med odjemalcem, distributerjem in izvajalcem obračuna pisni
sporazum o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v
stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci, v skladu z veljavno zakonodajo. Sporazum mora podpisati večina lastnikov
večstanovanjskega objekta.
Vse do sklenitve pisnega sporazuma ostaja ključ delitve
ogrevalna površina objekta.
Reklamacije
42. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko
reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih.
Poleg kakovosti dobavljene toplote se lahko reklamirajo
tudi:
– obračun toplote
– druge storitve.
43. člen
Upravičene reklamacije upošteva distributer sorazmerno
s časom njihovega trajanja. Ne upoštevajo se odbitki na račun
dobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega dneva.
44. člen
Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pisne. Odjemalec mora reklamirati brez odlašanja. Telefonske ali ustne
reklamacije mora uporabnik takoj pisno potrditi. Reklamacije
morajo javljati izključno pooblaščeni predstavniki uporabnika.
Reklamacije nepooblaščenih oseb se upoštevajo le v primeru
večjih okvar.
45. člen
Odjemalec je dolžan pisno obvestiti distributerja o lastninskih, statusnih in tehničnih spremembah, ki vplivajo na
razmerje med uporabnikom in distributerjem. Obvestilo velja
po prvem odčitku od obvestila dalje.
Uporabnik je dolžan pisno obvestiti distributerja o vsakokratnem svojem predstavniku, ki je pooblaščen, da zastopa
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uporabnika in sprejema poslovno pošto in vse informacije, ki
jih za uporabnika izdaja distributer.
Neupravičen odjem
46. člen
Če odjemalec odjema toploto brez distributerjevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v distributerjevo škodo, je
distributer upravičen zaračunati že porabljeno toploto glede na
dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju (37. člen
odloka) in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote.
47. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo
ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12 mesecev.
48. člen
Odjemalec mora distributerju plačati tudi vse stroške in
škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
49. člen
Če odjemalec pridobi soglasje za pridobitev lokacijskega
dovoljenja in/ali soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja in
priključi svoje naprave brez distributerjeve vednosti na sistem,
ki že obratuje, lahko distributer sam sestavi zapisnik o začetku
obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil
tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Distributer v takem primeru odjemalcu obračuna na priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem
mestu pa obvesti o dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.
Prekinitev dobave toplote
50. člen
Distributer prekine dobavo toplote po poprejšnjem obvestilu (dopis, dnevno časopisje, radio):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj distributerjevih toplotnih naprav,
– zaradi razširitve omrežja,
– če odjemalec poškoduje svoje ali distributerjeve toplotne
naprave tako, da je ogroženo delovanje distributerjevega sistema in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje odjemalčeve toplotne naprave
tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oz. dobavo toplote,
– če odjemalec ne omogoči distributerju varnega dostopa
in dela v prostor, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če odjemalec ne obvesti distributerja pisno o lastninskih,
statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med
odjemalcem in distributerjem,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez distributerjevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote na odjemnem
mestu v priključni postaji in ne poravna drugih obveznosti do
distributerja več kot tri mesece zapored ali pet mesecev v enem
letu,
– če odjemalec v roku, ki ga postavi distributer, ne sklene
pisne pogodbe o dobavi toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih
toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni pridobil uporabnega dovoljenja.
51. člen
Distributer ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega
obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih
naprav v priključni postaji,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti
ogrevne vode,
– če odjemalec odvzema ogrevno vodo iz distributerjevega omrežja,
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– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare ali transportne
poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema toplote.
52. člen
Ponovna dobava toplote po ustavitvi se začne potem,
ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se distributerju
poravnajo nastali stroški.
Obveznosti distributerja
53. člen
Distributer:
– dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s
pogodbo o dobavi toplote,
– redno daje mesečno poročilo o količini dobavljene
toplotne energije
– opravlja redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav,
– skrbi za redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje,
– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave
toplote po javnih občilih,
– ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji,
odklopi toplotno postajo od vročevodnega omrežja,
– ščiti interese skupnih porabnikov pred individualnimi,
dokler je to smotrno,
– da posluje po veljavnem tarifnem pravilniku, potrjenih
cenah in veljavni zakonodaji,
– da v skladu s tarifnim pravilnikom odčitava in obračunava porabo toplotne energije na merilnem mestu pri
uporabniku.
54. člen
Distributer ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske
naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni pogoji,
ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih
naprav in pogodbe o dobavi toplote ter Tehničnih pogojev za
priključitev na vročevodno omrežje distributerja ne glede na
spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu.
Obveznosti odjemalca
55. člen
Odjemalec:
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje odjemalčevih toplotnih naprav,
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature
na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
– ne sme spreminjati brez distributerjevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na distributerjevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru
in vsak čas dostopna distributerjevim delavcem,
– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna
dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope
do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave, tako da
bodo distributerju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo
za delovne prostore,
– da do 15. septembra poskrbi za redni letni pregled,
popravilo svojih toplotnih naprav in jih usposobi za redno
obratovanje
– sproti obvešča distributerja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih
naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti
drugih odjemalcev ali distributerja,
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– ne preprodaja dobavljene toplote brez distributerjevega soglasja,
– omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na
priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve, o
čemer presodi distributer, ki izda ustrezno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči distributerju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
– obvestiti distributerja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo distributerju, ki je nastala zaradi
odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– plačuje svoje obveznosti.
Prehodne in končne določbe
56. člen
Splošne pogoje potrdi Občinski svet Občine Slovenske
Konjice in začnejo veljati en dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 354-0007/2006-4 (132)
Slovenske Konjice, dne 7. avgusta 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

3956.

Tarifni sistem za prodajo toplote iz
toplovodnega omrežja za naselje Loče

Na podlagi 94.a člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo),
47. člena Odloka o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja
daljinskega ogrevanja v Občini Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 30/06), 14. člena Akta o določitvi metodologije za
pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) in 16. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99,
19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice
na 33. redni seji dne 6. 7. 2006 sprejel

T A R I F N I   S I S T E M
za prodajo toplote iz toplovodnega omrežja
za naselje Loče
Splošne določbe
1. člen
S tem aktom »Tarifni sistem za prodajo toplote iz toplovodnega omrežja za naselje Loče« se določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo Toplotna oskrba
d.o.o., Stari trg 14, Loče (v nadaljnjem besedilu distributer),
dobavlja odjemalcem toplote iz toplovodnega omrežja naselja Loče (v nadaljnjem besedilu »odjemalec«).
S Tarifnim sistemom se določajo tudi načela in merila za
ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe
računskih elementov s ciljem, da bi se spodbujala racionalna
raba toplote in da bi bili proizvodno-distribucijski objekti bolje
izrabljeni.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse odjemalce toplote iz toplovodnega omrežja, razen za tiste, s katerimi sklepa distributer
posebne pogodbe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih odjemalcev morajo biti objavljene v sredstvih javnega
obveščanja.
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Tarifni elementi in tarifne postavke
4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– prikjučna moč
– dobavljena količina toplote
– druge nestandardne storitve.
5. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči (priključna moč) v
SIT/m2/mesec ali SIT/MW/leto
– cena na enoto dobavljene količine toplote v SIT/MWh
– števnina po javno objavljenem ceniku.
6. člen
Letni znesek za priključno moč se izračuna tako, da se
letna tarifa postavke za priključno moč pomnoži z ustrezno
ogrevalno površino (SIT/(MW*leto)), in se obračunava na
mesec. Znesek ni odvisen od dobavljene količine toplote in
pokriva naslednje neodvisne stroške poslovanja:
– stroške materiala
– stroške storitev
– stroške dela
– stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja
– amortizacijo
– popravek vrednosti terjatev
– druge odhodke poslovanja
– odhodke financiranja.
7. člen
Znesek za količino dobavljene toplote se izračuna tako,
da se število dobavljenih MWh pomnoži z ustrezno tarifno
postavko za enoto dobavljene količine toplote (SIT/MWh).
Znesek za dobavljeno količino toplote predstavlja variabilni del stroškov ogrevanja in pokriva:
– stroške energenta
– stroške električne energije za pogon naprav
– stroške vode in kemično pripravljene vode.
8. člen
Števnina zajema letne stroške vzdrževanja, umerjanja
in zamenjave dotrajanih merilnih naprav.
Razvrstitev odjema toplote
9. člen
Odjem toplote je razdeljen v dve skupini (po namenu
uporabe objektov):
1. gospodinjski odjem
2. negospodinjski odjem po posebni pogodbi.
10. člen
Distributer lahko po določilih 9. člena Tarifnega sistema
sklene posebno pogodbo z odjemalcem negospodinjskega
odjema in ni predmet tega Tarifnega sistema.
Izjemoma se lahko med posebne odjemalce uvrstijo tudi
drugi odjemalci, če obstajajo za to posebni pogoji.
Obračun dobave toplote
11. člen
Dobava toplote se pri posameznem odjemalcu obračunava glede na:
– razvrstitev odjemalca v ustrezno tarifno skupino
– obračun priključne moči po veljavni tarifi
– obračun dobavljenih količin toplote po veljavni tarifi
– obračun števnine.
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12. člen
Prispevek za priključno moč se obračuna mesečno.
Letni znesek za priključno moč se deli z 12 (mesecev v letu)
in pomnoži z ogrevalno površino enote.
13. člen
Dobavljena količina toplote se obračuna takole:
– pri obračunu po toplotnem števcu se količina dobavljene toplote obračuna na podlagi odbirkov s toplotnega števca
nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji,
– pri obračunu po pavšalu (ni vgrajenega merilnika) se
mesečna tarifa pomnoži z ogrevalno površino enote in se
zaračuna mesečno skozi vso leto.
Dobavljena količina se obračunava mesečno ali se lahko obračunava enkrat letno ali v krajšem časovnem obdobju,
v vmesnem času pa odjemalec plačuje akontacije. Na zahtevo večine odjemalcev priključenih na isto odjemno mesto,
mora distrbuter v vsakem trenutku obračunati dobavljeno
energijo.
14. člen
Obračunsko obdobje praviloma traja od 1. 10. tekočega
leta do 30. 9. prihodnjega leta.
15. člen
V primeru prehoda objekta iz pavšalnega obračuna na
obračun po toplotnem števcu, se poraba toplotne energije za
preteklo obdobje v veljavni kurilni sezoni izračuna v skladu
s 37. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice. Če
je toplotni števec vgrajen po datumu 1. 5. v obračunskem
obdobju, se upošteva obračun po pavšalu do konca obračunskega obdobja.
16. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto in storitve, ki
se zaračunavajo skupaj s toploto, v plačilnem roku, navedenem na izstavljenem računu, položnici ali drugem veljavnem
dokumentu.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu distributer zaračunava zakonske zamudne obresti od
zapadlosti računa do dneva poravnave.
Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti
ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko
distributer zahteva plačilo vnaprej. Največja količina toplote,
za katero lahko distributer zahteva plačilo, ki se obrestuje
vnaprej, je enaka največjemu mesečnemu odjemu v zadnjih
12 mesecih.
17. člen
Distributer zaračunava stroške izterjave in ustavitve
dobave toplote po veljavnem ceniku.
18. člen
Odjemalec mora poravnati stroške dobave toplote, neodvisne od porabe, skladno z Odlokom za dobavo toplote
iz toplovodnega omrežja in Splošnimi pogoji za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske
Konjice.
19. člen
Distributer v skladu z Odlokom o odjemu toplote iz
toplovodnega omrežja opravlja vzdrževanje, redne preglede
overitve in zamenjave merilnih naprav proti plačilu po veljavnem ceniku. Po veljavnem ceniku distributer zaračuna tudi
izdajo soglasij in vršitev nadzora opravljenih del.
20. člen
Kolikor ni dogovorjeno drugače, plača obratovalne stroške za obratovanje toplotne podpostaje odjemalec dobavitelju električne energije.
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21. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeno
toploto oziroma storitve, ki jih opravlja distributer na podlagi
Odloka o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega
ogrevanja v Občini Slovenske Konjice, po dogovoru z odjemalcem, sprejema distributer samo v pisni obliki, v osmih
dneh po prejemu računa ali obračuna.
Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor
ne odložijo plačila računa.
Osnove za oblikovanje cen in določanje tarifnih
postavk za obračun dobavljene toplote
22. člen
Cene toplote iz toplovodnega omrežja po tarifnih postavkah in skupinah se določajo v skladu s politiko cen in v
skladu z razvojem oskrbe naselja Loče s toploto ter v skladu
z veljavno zakonodajo.
Prehodne in končne določbe
23. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena in nova
razmerja v zvezi z dobavo toplote.
24. člen
Tarifni sistem potrdi Občinski svet Občine Slovenske Konjice in začne veljati en dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 354-0007/2006-5 (132)
Slovenske Konjice, dne 7. avgusta 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

3957.

Program priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih
pogojev za območja gozdov in 1. območja
kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske
Konjice – za območje Škalce (skrajšan
postopek)

Na podlagi 12., 27. in 173. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popravek,
58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju ZUreP-1) ter 27. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01
in 100/02), je župan Občine Slovenske Konjice sprejel dne
16. 8. 2006

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi
prostorskih ureditvenih pogojev za območja
gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v
Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce
(skrajšan postopek)
1. člen
(predmet programa priprave)
Predmet tega programa priprave so spremembe in dopolnitve Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev
za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini
Slovenske Konjice – za območje Škalce, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 28/96 (v nadaljevanju: spremembe in
dopolnitve PUP).

Št.
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S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb prostorskega akta,
– predmet in programska izhodišča sprememb prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način
pridobitve,
– nosilci urejanja in drugi udeleženci,
– roki za posamezne faze priprave sprememb prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–200 / dopolnjen v letu
1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00)
in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu
1994, 1998 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in
75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Obravnavano zemljišče leži na območju, ki ga opredeljuje Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za
območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini
Slovenske Konjice – za območje Škalce (Uradni list RS,
št. 28/98), kjer je na obravnavanem območju označen poseg št. 13. na parc. št. *107 in 1358/1, k.o. Škalce, kjer je
dovoljen izjemoma in le enkrat prizidek k objektu za ureditev
gostinskega prostora (do 80 sedežev) skladno s pogoji in pod
nadzorom pristojne spomeniško varstvene službe.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev tekstualnega dela odloka o PUP se nanaša na spremembo in dopolnitev in razširitev
dejavnosti na obravnavanem območju št. 13. V osnovnem
odloku opredeljena izjemna možnost širitve ne zadošča potrebam posodobitve gostinsko turističnega objekta Vinotoč.
Predmet obravnave v spremembah in dopolnitvah PUP
se nanaša na ureditev novega gostinsko turističnega objekta
z restavracijskim delom, golf klubom in servisnimi prostori
namenjenimi potrebam golf igrišča in gostinski ponudbi.
Ker predlagana dejavnost in namembnost ne presega z
odlokom dopustnih okvirjev in primarne namembnosti območja, ki je vinogradništvo in turizem, se pristopi k sprejemanju
izvedbenega akta po skrajšanem postopku.
4. člen
(okvirno območje)
Ureditveno območje obsega poseg št. 13, ki vključuje
parc. št. *107 in 1358/1 k.o. Škalce.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta:
Financer in naročnik sprememb in dopolnitev PUP je
Zlati grič d.o.o.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP je Občina
Slovenske Konjice.
Načrtovalca sprememb in dopolnitev PUP je izbral
investitor, in sicer Biro 2001 Maksimiljana Ozimič Zorič s.p.
iz Slovenske Bistrice.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje
predvidenih sprememb prostorskih ureditev pred pripravo
predloga sprememb in dopolnitev PUP.
V postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o
PUP sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora, ki morajo
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v 15 dneh podati smernice in in po izdelavi usklajenega
predloga mnenje:
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine OE Celje
– kulturno varstvene smernice in mnenje
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno
upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in
gradiva, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v
letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00)
in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za

srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu
1994, 1998 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00
in 75/04),
– Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev
za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (Uradni list RS,
št. 28/98).
7. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena ZGO (110/01)
izdela načrtovalec oziroma po drugem izvajalcu zagotovi
naročnik.

8. člen
(roki za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP)
izdelava gradiva za pridobitev smernic
pridobivanje smernic za načrtovanje
izdelava strokovnih rešitev
izdelava predloga lokacijskega načrta
javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta
javna obravnava
predaja pripomb in predlogov načrtovalcu
opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov
stališča do pripomb in predlogov
izdelava dopolnjenega predloga
pridobitev mnenj na dopolnjeni predlog
sprejem predloga lokacijskega načrta
izdelava končnega elaborata

takoj po sprejemu programa priprave
15 dni (začetek septembra 2006)
v času pridobivanja smernic
5 dni od pridobitve smernic in strokovnih rešitev
prične naslednji dan po objavi javne razgrnitve in traja 15 dni (konec
septembra 2006)
v času javne razgrnitve
takoj po zaključeni javni razgrnitvi
takoj od predaje pripomb
takoj od opredelitve načrtovalca
5 dni
15 dni (oktober 2006)
na seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj in obravnave na odboru
5 dni po objavi odloka v uradnem glasilu

9. člen
(začetek veljavnosti)
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3500-0007/2006
Slovenske Konjice, dne 16. avgusta 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

VELIKA POLANA
3958.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov Občinskega sveta in župana Občine
Velika Polana

Na podlagi 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05)
in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS,
št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na
svoji 27. redni seji dne 28. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta in župana Občine Velika
Polana
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v
občinski svet in župana Občine Velika Polana.

Občinski svet šteje 7 članov.
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem
sistemu.
2. člen
Za območje Občine Velika Polana se za volitve članov
občinskega sveta in župana določi ena volilna enota.
V volilni enoti se praviloma voli največ sedem članov
občinskega sveta.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta in župana je volilna
enota celotno območje Občine Velika Polana.
Volilna enota obsega območje: Velika Polana, Mala
Polana, Brezovica.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-6/06 VE
Velika Polana, dne 28. junija 2006
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

3959.

Sklep o razrešitvi Občinske volilne komisije
Občine Velika Polana

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 70/06 uradno prečiščeno besedilo) je Občinski

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. člen
Na podlagi odstopnih izjav predsednice, namestnice
predsednice, tajnika in člana občinske volilne komisije, Občinski svet Občine Velika Polana razrešuje občinsko volilno
komisijo Občine Velika Polana, imenovano na 4. izredni seji
dne 9. 9. 2002 in začenja opravila za imenovanje nove občinske volilne komisije.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Št. 10-27/06 OS
Velika Polana, dne 28. junija 2006
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

3960.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Velika Polana

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2, uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Velika Polana na 28. redni
seji dne 21. 8. 2006 sprejel

3961.

2
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 1-28/06 OS
Velika Polana, dne 21. avgusta 2006
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

9771

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente in električno
energijo

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente in električno energijo
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente in
električno energijo (Uradni list RS, št. 1/05, 5/05, 9/05, 19/05,
25/05, 32/05, 46/05, 51/05, 55/05, 59/05, 63/05 in 68/05) se
v 1. členu:
– v točki 1.3. znesek »86.199« nadomesti z zneskom
»90.864« in
– v točki 1.4. znesek »86.199« nadomesti z zneskom
»90.864«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-32/2006/4
Ljubljana, dne 28. avgusta 2006
EVA 2006-1611-0126
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Velika Polana
1
V Občinsko volilno komisijo Občine Velika Polana se za
dobo štirih let imenujejo:
1. Sonja Horvat Kustec, Stara ulica 9, 9000 Murska
Sobota za predsednico komisije;
Daniel Katalinič, Partizanska cesta 43b, 9250 Gornja
Radgona za namestnika predsednice;
2. Ivan Škalič, Mala Polana 22, 9225 Velika Polana za
člana;
Ludvik Hozjan, Velika Polana 8, 9225 Velika Polana za
namestnika člana;
3. Jožef Prša, Mala Polana 49, 9225 Velika Polana za
člana;
Jožef Denša, Brezovica 30, 9225 Velika Polana za
namestnika člana;
4. Stanislav Žoldoš, Velika Polana 159c, 9225 Velika
Polana za člana;
Alenka Jaklin, Velika Polana 41, 9225 Velika Polana za
namestnico člana.

Stran
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo
skupine otrok

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine
otrok
1. člen
V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni
list RS, št. 110/04 IN 67/05 – odločba US) se drugi odstavek
8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme z
avtobusom prevažati skupino otrok voznik, ki najmanj eno
leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D).
Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D manj kot eno
leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred
tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije
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C. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot
eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima
več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno
vozil motorna vozila kategorije B.«.

POPRAVKI
3963.

2. člen
V 11. členu se datum »1. 9. 2006« nadomesti z datumom »1. 9. 2007«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-710/2006/1 (212-5)
Ljubljana, dne 24. avgusta 2006
EVA 2006-1711-0045

Popravek Pogojev za pridobitev pravice do
uporabe plakatnih mest na območju Občine
Vojnik za lokalne volitve 2006 – redne volitve
v občinski svet, redne volitve župana in redne
volitve v svete KS

Popravek
V Pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest na območju Občine Vojnik za lokalne volitve 2006 – redne
volitve v občinski svet, redne volitve župana in redne volitve v
svete KS, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 89-3900/06, se v
sklopu II. Dodatna plakatna mesta, točka 2 pravilno glasi:
»Cena najema plakatnega mesta je 250 SIT na
dan/m2.«.
Šifra: 04101-0002-2006/2 (2)
Vojnik, dne 14. avgusta 2006

Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

VSEBINA
VLADA

3961. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente in električno energijo

3939. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Parani
3940. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Parani

KUZMA

9771
9749
9749

MINISTRSTVA

3941. Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti javnih zavodov za izvajanje monitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov
3962. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok
3942. Navodilo o obveščanju v primerih pobegov mladoletnikov ali njihovem izogibanju izvrševanju vzgojnega ukrepa

9749

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Kuzma

9771
9750

3950. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2005

9754

Majšperk za leto 2006

9755
9758

740560 Vila–Podlože na odseku Vila–Žolger

9759

3951. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
3952. Odlok o turistični taksi v Občini Majšperk
3953. Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev ceste JP
3954. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih

mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in Straža

9751
9752
9752

3955. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja za naselje Loče

9762

omrežja za naselje Loče

9767

o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za
območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč
v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce
(skrajšan postopek)

9769

3957. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka

VELIKA POLANA

OBČINE

3958. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Ob-

IG

3959. Sklep o razrešitvi Občinske volilne komisije Občine

čine Ig

9753

KOZJE

činskega sveta in župana Občine Velika Polana

9770

Velika Polana

9770

čine Velika Polana

9771

3960. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

POPRAVKI

3947. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Kozje za volilno leto
2006
3948. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Kozje

9761

SLOVENSKE KONJICE

3956. Tarifni sistem za prodajo toplote iz toplovodnega

3943. Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi

3946. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

9754

MAJŠPERK

NOVO MESTO

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 79/05)
3944. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega
gospodarstva (KPD-CG)
3945. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega
gospodarstva (KPD-CG)

3949. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega

9753
9753

3963. Popravek Pogojev za pridobitev pravice do upo-

rabe plakatnih mest na območju Občine Vojnik za
lokalne volitve 2006 – redne volitve v občinski svet,
redne volitve župana in redne volitve v svete KS

9772
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