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Uredba o izvedbi neposrednih plačil v
kmetijstvu

Na podlagi 5. člena in v zvezi s 6. in 126. členom Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa nacionalno ovojnico, plačilne pravice
z dodatki, upravljanje z nacionalno rezervo, proizvodno vezana plačila ter druge sheme pomoči za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93,
(ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001,
(ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999,
(ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001
(UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/03/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 795/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega
plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003
o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor
za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 795/04/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra
2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova
IV in IV a navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi
za proizvodnjo surovin (UL L št. 345 z dne 20. 11. 2004,
str. 1; z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1973/2004/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila
2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti,

modulacije in integriranega administrativnega ter kontrolnega
sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za
kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 18, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 796/2004/ES) in
– Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra
1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (UL L št. 297
z dne 21. 11. 1996, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2200/04/ES).
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. plačilna pravica je pravica do plačila na hektar upravičene površine, do katerega je upravičeno kmetijsko gospodarstvo;
2. regionalno plačilo je plačilo na hektar upravičene
površine, enotno za celo državo;
3. dodatek za mleko je plačilo na posamezno kmetijsko
gospodarstvo, določeno na osnovi skupne individualne referenčne količine na dan 31. marca 2007;
4. dodatek za sladkor je plačilo na posamezno kmetijsko gospodarstvo, določeno na osnovi ugotovljenih hektarjev
sladkorne pese, za katere so imeli predelovalci v letu 2006
podpisano pogodbo o odkupu sladkorne pese;
5. dodatek za sektor govedoreje je plačilo na posamezno kmetijsko gospodarstvo, določeno na osnovi odobrenih
premij za govedo v referenčnem letu 2006;
6. upravljanje z nacionalno rezervo je namenjeno za reševanje pritožb in posebnih razmer iz 23. člena te uredbe;
7. nacionalna rezerva je del nacionalne ovojnice, ki je
namenjena reševanju posameznih sektorjev v težavah iz
tretjega odstavka 71.d člena Uredbe 1782/03/ES, kmetom,
ki se znajdejo v posebnih razmerah iz drugega odstavka
71.d člena Uredbe 1782/03/ES, in kmetom na območjih, ki
so predmet prestrukturiranja in ali razvojnih programov iz
sedmega odstavka 71.d člena Uredbe 1782/03/ES.
3. člen
(pristojni organ)
Za izvajanje ukrepov, določenih v tej uredbi, je pristojna
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
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4. člen
(nacionalna ovojnica)
(1) Nacionalna ovojnica je skupen znesek sredstev,
določen na podlagi referenčnih količin in kvot iz Pristopne
pogodbe Republike Slovenije k Evropski uniji ter ukrepov
neposrednih plačil iz Priloge I Uredbe 1782/03/ES, ki so uporabljene pri izračunu nacionalne zgornje meje iz Priloge VIII a
Uredbe 1782/03/ES in znaša 143,9 milijonov eurov.
(2) Nacionalna ovojnica se nameni za:
– regionalno plačilo,
– dodatek za mleko,
– dodatek za sladkor,
– dodatek za sektor govedoreje,
– dodatno plačilo za poseben način reje in izboljšanje
kakovosti v skladu z 69. členom Uredbe 1782/03/ES,
– upravljanje z nacionalno rezervo,
– posebno premijo za bike in vole,
– premijo in dodatno premijo za ovce in koze,
– neposredno plačilo na površino hmeljišča v obdelavi.
(3) V nacionalno ovojnico ne štejejo druge sheme pomoči/podpor:
– pomoč za stročnice,
– pomoč za energetske rastline in
– podpora za pridelovanje lupinarjev.
5. člen
(razdelitev nacionalne ovojnice)
(1) V skladu s 4. členom Uredbe 795/04/ES se iz nacionalne ovojnice najprej izdvojijo sredstva za naslednja proizvodno vezana plačila:
– posebne premije za bike in vole iz 24. člena te uredbe,
– premije za ovce in koze iz 29. člena te uredbe,
– neposredno plačilo na površino hmeljišča v obdelavi
iz 32. člena te uredbe,
– dodatno plačilo za poseben način reje in izboljšanje kakovosti v skladu z 69. členom Uredbe 1782/03/ES iz
25. člena te uredbe.
(2) Za nacionalno rezervo, ki je namenjena dodatku za
mleko iz 17. člena te uredbe, dodatku za sladkor iz 19. člena te uredbe, dodatku za sektor govedoreje iz 21. člena te
uredbe in upravljanju z nacionalno rezervo iz 23. člena te
uredbe, se iz nacionalne ovojnice namenijo sredstva, ki se
izračunajo kot razlika med celotno nacionalno ovojnico in
vsoto sredstev za ukrepe prejšnjega odstavka, pomnožena
s faktorjem 0,28.
(3) V primeru, da skupna višina zahtevkov za namene
iz prejšnjega odstavka preseže znesek nacionalne rezerve,
se vrednost plačilnih pravic iz drugega odstavka 16. člena
te uredbe sorazmerno zniža. Če pa je skupni znesek nacionalne rezerve za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka
neizkoriščen, se ta del uporabi za sorazmerno zvišanje vrednosti regionalnega plačila iz drugega odstavka 16. člena
te uredbe.
(4) Za regionalno plačilo se nameni preostali del nacionalne ovojnice, ki se izračuna tako, da se od nacionalne
ovojnice iz prvega odstavka 4. člena te uredbe odštejejo
sredstva za proizvodno vezana plačila iz prvega odstavka
tega člena in sredstva za nacionalno rezervo iz drugega
odstavka tega člena.
II. PLAČILNE PRAVICE
6. člen
(plačilna pravica)
(1) Plačilna pravica je sestavljena iz regionalnega plačila, lahko pa tudi iz dodatkov ki izhajajo iz nacionalne rezerve,
in sicer: dodatka za mleko in/ali dodatka za sladkor in/ali
dodatka za sektor govedoreje in/ali dodatka iz nacionalne
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rezerve iz druge in tretje alinee prvega odstavka 23. člena
te uredbe.
(2) Plačilno pravico lahko spremlja dovoljenje za pridelavo sadja, zelenjave in krompirja (v nadaljnjem besedilu:
plačilna pravica z dovoljenjem), če so izpolnjeni pogoji iz
11. člena te uredbe in je sestavljena iz regionalnega plačila,
lahko pa tudi iz dodatkov ki izhajajo iz nacionalne rezerve, in
sicer: dodatka za mleko in/ali dodatka za sladkor in/ali dodatka za sektor govedoreje in/ali dodatka iz nacionalne rezerve
iz druge in tretje alinee 23. člena te uredbe.
(3) Plačilna pravica za praho je sestavljena iz regionalnega plačila, lahko pa tudi iz dodatkov ki izhajajo iz
nacionalne rezerve, in sicer: dodatka za mleko in/ali dodatka
za sladkor in/ali dodatka za sektor govedoreje in/ali dodatka
iz nacionalne rezerve iz druge in tretje alinee 23. člena te
uredbe.
7. člen
(upravičene površine za dodelitev plačilnih pravic)
(1) Plačilne pravice, plačilne pravice z dovoljenjem in
plačilne pravice za praho se dodelijo za površine iz tega
člena na osnovi stanja evidence dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč zajete iz digitalnih ortofotov, posnetih v
letu 2006.
(2) Upravičene površine za dodelitev plačilnih pravic
iz prvega odstavka prejšnjega člena so površine grafičnih
enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem
besedilu: GERK) z rabo kmetijskih zemljišč:
– 1100 – njiva/vrt;
– 1160 – hmeljišče (Hmeljišče mora biti vpisano v evidenco pridelovalcev hmelja.);
– 1230 – oljčnik, za upravičeno površino oljčnika;
(Oljčnik mora biti vpisan v evidenco pridelovalcev oljk.
Upravičena površina oljčnika se izračuna kot količnik števila
upravičenih oljk v oljčniku in števila vseh oljk v oljčniku, vpisanih v grafični del evidence pridelovalcev oljk, pomnožen
s površino GERK-a tega oljčnika, pri čemer je upravičena
oljka oljka posajena pred 1. majem 1998 in vpisana v grafični del evidence pridelovalcev oljk, ter oljka, ki nadomešča
upravičeno oljko);
– 1300 – trajni travnik;
– 1321 – barjanski travnik;
– 1222 – ekstenzivni sadovnjak (Ekstenzivni sadovnjak
mora imeti dvonamensko rabo (sadovnjak in košnja oziroma
paša) in biti vpisan v evidenco pridelovalcev sadja v ekstenzivnih sadovnjakih).
(3) Upravičene površine za dodelitev plačilnih pravic z
dovoljenjem so GERK-i z rabo kmetijskih zemljišč iz prvega
odstavka tega člena ter GERK-i z rabo kmetijskih zemljišč
1190 – rastlinjak, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah
in 1221 – intenzivni sadovnjak (Intenzivni sadovnjak mora biti
vpisan v evidenco pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih), če se na njih prideluje sadje in zelenjava iz Priloge 1
te uredbe ter krompir.
(4) Upravičene površine za dodelitev plačilnih pravic za
praho so GERK-i z rabo kmetijskih zemljišč 1100 – njiva/vrt,
1160 – hmeljišče, če gre za hmeljišče v premeni.
8. člen
(upravičenci do plačilnih pravic)
(1) Upravičenci do plačilnih pravic, plačilnih pravic
z dovoljenjem in plačilnih pravic za praho so kmetijska
gospodarstva, za katera nosilci kmetijskih gospodarstev
v letu 2007 vložijo zahtevek za dodelitev plačilnih pravic
za upravičene površine iz 7. člena te uredbe in obdeluje
te površine oziroma opravlja kmetijsko dejavnost na teh
površinah (v nadaljnjem besedilu: nosilec kmetijskega gospodarstva).
(2) Od leta 2008 se plačilne pravice v skladu s 23. členom te uredbe dodeljujejo le iz nacionalne rezerve.
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9. člen
(pogoji za dodelitev plačilnih pravic)
(1) Pogoji za dodelitev plačilnih pravic in plačilnih pravic
z dovoljenjem za upravičene površine iz 7. člena te uredbe
so naslednji:
– da so površine z isto vrsto dejanske rabe vpisane v
evidenci GERK-ov na posameznem kmetijskem gospodarstvu vsaj 10 mesecev, z začetkom od 15. novembra 2006
dalje;
– da minimalna površina GERK-a posameznega kmetijskega gospodarstva, za katero se lahko uveljavi zahtevek
za dodelitev plačilnih pravic in plačilnih pravic z dovoljenjem,
znaša 0,1 ha;
– da strnjena površina za konopljo z oznako KN 5302
10 00 na posameznem GERK-u, za katero se lahko dodeli
plačilna pravica, znaša najmanj 0,30 ha;
– najmanjša skupna površina posameznega kmetijskega gospodarstva, za katero se lahko uveljavi zahtevek za
dodelitev plačilnih pravic, plačilnih pravic z dovoljenjem in
plačilnih pravic s praho, znaša 0,30 ha.
(2) Pogoji za dodelitev plačilnih pravic za praho so
naslednji:
– da so površine z isto vrsto dejanske rabe vpisane v
evidenci GERK-ov na posameznem kmetijskem gospodarstvu vsaj 10 mesecev, z začetkom od 15. novembra 2006
dalje;
– da so površine v prahi široke najmanj 5 metrov in
velike 0,05 ha.
10. člen
(število in vrednost plačilnih pravic)
(1) Število plačilnih pravic, število plačilnih pravic z dovoljenjem ter število plačilnih pravic za praho, do katerih je
upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva iz 8. člena te
uredbe, je enako številu hektarjev upravičenih površin iz
7. člena te uredbe.
(2) Vrednost plačilne pravice, vrednost plačilne pravice
z dovoljenjem in plačilne pravice za praho je vsota regionalnega plačila iz prvega ali drugega odstavka 16. člena
te uredbe, in morebitnega dodatka za mleko iz 17. člena te
uredbe, dodatka za sladkor iz 19. člena te uredbe, dodatka
za sektor govedoreje iz 21. člena te uredbe in morebitnega
dodatka za posebne razmere iz druge in tretje alinee 23. člena te uredbe.
(3) Zgornja vrednost posamezne plačilne pravice z dodatki je lahko največ 5000 evrov/ha.
11. člen
(plačilne pravice z dovoljenjem za pridelavo sadja,
zelenjave in krompirja)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
plačilnih pravic z dovoljenjem, če je imelo kmetijsko gospodarstvo v letu 2003 oziroma 2006 oziroma ima v letu 2007
določeno število hektarjev upravičenih površin iz drugega
odstavka 7. člena, na katerih se je oziroma se prideluje
sadje in zelenjava iz Priloge 1 te uredbe ter krompir, in če je
zanje vložil zahtevek za dodelitev plačilnih pravic v skladu z
38. členom te uredbe.
(2) Skupno število dodeljenih plačilnih pravic z dovoljenjem ne sme preseči števila hektarjev upravičenih površin iz 7. člena, katerega za Republiko Slovenijo določi
Evropska Komisija v skladu s postopkom iz drugega odstavka
71.g člena in drugega odstavka 144. člena Uredbe
1782/03/ES ter objavi v Prilogi II Uredbe 795/04/ES.
(3) Plačilne pravice z dovoljenjem se dodeljujejo po prednostnih kriterijih iz tretjega in četrtega odstavka
71.g člena Uredbe 1782/03/ES. Za vsakega nosilca kmetijskega gospodarstva se postavi individualna meja, ki jo

Št.

99 / 25. 9. 2006 /

Stran

10171

agencija določi na podlagi individualnih podatkov o številu
hektarjev upravičenih površin iz 7. člena, na katerih se je
oziroma se prideluje sadje in zelenjava iz Priloge 1 te uredbe
ter krompir v letu 2003, 2006 in 2007. Individualni podatki
ugotovljenih površin se povzamejo iz zbirnih vlog za leto
2003, 2006 in 2007.
12. člen
(plačilne pravice za praho)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vložijo zahtevek
za dodelitev plačilnih pravic za upravičene površine z rabo
kmetijskih zemljišč 1100 – njiva/vrt in 1160 – hmeljišče, če je
hmeljišče v premeni, ki je enaka ali večja od 24,23 hektarov,
morajo istočasno vložiti zahtevek za dodelitev plačilnih pravic za praho. Stopnja obvezne prahe je določena v skladu z
drugim odstavkom 71.j člena Uredbe 1782/03/ES in znaša
7,2%.
(2) Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v ekološko pridelavo in izpolnjujejo obveznosti iz Uredbe
2091/91/ES, ni potrebno vložiti zahtevka za dodelitev plačilnih pravic za praho, iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ekološko pridelavo, vložijo zahtevek za dodelitev plačilnih pravic za praho v skladu
s prvim odstavkom tega člena, in te površine namenijo za
gojenje krmnih metuljnic, če so namenjene lastni uporabi.
(4) Če se površine v prahi uporabijo za pridelovanje
surovin za predelavo v proizvode (biogorivo) oziroma izdelke,
ki niso namenjeni prehrani ljudi ali živali, se vloži varščina v
skladu s 158. členom Uredbe 1973/04/ES.
13. člen
(izkoriščenost plačilnih pravic)
Neizkoriščena plačilna pravica, plačilna pravica z dovoljenjem in plačilna pravica za praho se razen v primeru
višje sile in izjemnih okoliščin iz četrtega odstavka 40. člena
Uredbe 1782/03/ES, izdvoji v nacionalno rezervo v skladu s 45. členom Uredbe 1782/03/ES in 8. členom Uredbe
795/04/ES.
14. člen
(prenos plačilnih pravic)
(1) Plačilna pravica, plačilna pravica z dovoljenjem in
plačilna pravice za praho se lahko prenašajo z ali brez zemljišča med nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisanih v Register
kmetijskih gospodarstev.
(2) Prenos plačilne pravice, plačilne pravice z dovoljenjem in plačilne pravice za praho se izvaja v skladu s 46. členom Uredbe 1782/03/ES in 25. členom Uredbe 795/04/ES.
(3) Prenos plačilne pravice, plačilne pravice z dovoljenjem in plačilne pravice za praho se prijavi v obdobju od
15. septembra do 31. januarja na obrazcu, ki ga pripravi
agencija in objavi na spletni strani.
(4) Ob prenosu plačilne pravice za praho se prenese
tudi obveznost do izvajanja obvezne prahe v skladu s pogoji
iz 12. člena te uredbe.
(5) Ob prenosu plačilne pravice z dovoljenjem se prenese tudi dovoljenje za pridelavo sadja, zelenjave in krompirja
v skladu s pogoji iz 11. člena te uredbe.
(6) Zakup plačilnih pravic, plačilnih pravic z dovoljenjem
in plačilnih pravic za praho je možen le, če zakup vključuje
prenos ustreznega števila upravičenih površin iz 7. člena te
uredbe.
15. člen
(pogoji za izplačilo plačilnih pravic)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
izplačila plačilnih pravic oziroma plačilnih pravic z dovoljenjem za upravičene površine iz 7. člena te uredbe, če:
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– so površine z isto vrsto dejanske rabe vpisane v
evidenci GERK-ov na posameznem kmetijskem gospodarstvu vsaj 10 mesecev, z začetkom od 15. novembra 2006
dalje;
– minimalna površina GERK-a posameznega kmetijskega gospodarstva, za katero se lahko uveljavi izplačilo plačilnih pravic in plačilnih pravic z dovoljenjem, znaša 0,1 ha,
– strnjena površina za konopljo z oznako KN 5302
10 00 na posameznem GERK-u, za katero se lahko uveljavi
izplačilo plačilnih pravic, znaša najmanj 0,30 ha,
– najmanjša skupna površina, za katero se lahko uveljavi zahtevek za izplačilo plačilnih pravic, plačilnih pravic z
dovoljenjem in plačilnih pravic za praho, znaša 0,30 ha.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
izplačila plačilnih pravic za praho za upravičene površine iz
7. člena te uredbe, če:
– so površine z isto vrsto dejanske rabe vpisane v evidenci GERK-ov na posameznem kmetijskem gospodarstvu
vsaj 10 mesecev, od 15. novembra 2006 dalje;
– da so površine v prahi široke najmanj 5 m in velike
najmanj 0,05 ha.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
izplačila plačilne pravice za upravičeno površino iz 7. člena
te uredbe, na kateri prideluje konopljo, če:
– je v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za pridobitev
dovoljenja za gojenje konoplje, pridobil dovoljenje za gojenje
konoplje, gojene za vlakna in ima posejane sorte konoplje, iz
Priloge II Uredbe/796/04/ES.
III. REGIONALNO PLAČILO
16. člen
(višina regionalnega plačila)
(1) Višina regionalnega plačila za upravičene površine z
GERK-om: 1100 – njiva/vrt, 1180 – trajne rastline na njivskih
površinah, 1190 – rastlinjak, 1160 – hmeljišče, 1230 – oljčnik
in 1221 – intenzivni sadovnjak je 332 eurov/ha.
(2) Okvirna višina regionalnega plačila za upravičene
površine z GERK-i 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski
travnik, in 1222 – ekstenzivni sadovnjak je 133 eurov/ha.
(3) Dokončna višina regionalnega plačila iz prejšnjega
odstavka se izračuna glede na število dodeljenih plačilnih
pravic za GERK-e iz prejšnjega odstavka, pri čemer skupna
vrednost plačilnih pravic ne sme presegati vrednosti, namenjene za regionalno plačilo iz četrtega odstavka 5. člena te
uredbe.
IV. DODATKI K REGIONALNEMU PLAČILU
1. Dodatek za mleko
17. člen
(upravičenci do dodatka za mleko)
(1) V skladu s tretjim odstavkom 71.d člena Uredbe
1782/03/ES in 30. členom Uredbe 795/04/ES so nosilci
kmetijskih gospodarstev upravičeni do dodatka za mleko za
individualno referenčno količino mleka, ki jo imajo na dan
31. marca 2007.
(2) V skladu z 71.m členom Uredbe 1782/03/ES so
nosilci kmetijskih gospodarstev iz prejšnjega odstavka upravičeni do plačilne pravice tudi, če v letu 2007 nimajo upravičenih površin.
18. člen
(višina dodatka za mleko)
(1) Dodatek za mleko se izračuna tako, da se 80%
seštevka mlečne premije iz drugega odstavka tega člena in
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dodatnega plačila iz tretjega odstavka tega člena deli s številom dodeljenih plačilnih pravic, plačilnih pravic z dovoljenjem
in plačilnih pravic za praho.
(2) Vrednost mlečne premije na kmetijsko gospodarstvo
se izračuna tako, da se individualna referenčna količina,
izražena v tonah, pomnoži s 24,49 eurov/tono.
(3) Skupna višina dodatnega plačila za proizvajalce
mleka znaša 6.170.000 evrov, ki se deli z vsoto individualnih
referenčnih količin. Tako izračunano dodatno plačilo v eurih
se pomnoži z individualno referenčno količino, izraženo v
tonah.
2. Dodatek za sladkor
19. člen
(upravičenci do dodatka za sladkor)
V skladu z 71.d členom Uredbe 1782/03/ES in 48.e členom Uredbe 795/04/ES so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki
so pogodbeno pridelovali sladkorno peso v referenčnem letu
2006, upravičeni do dodatka za sladkor.
20. člen
(višina dodatka za sladkor)
(1) Skupni znesek sredstev, namenjen za dodatek za
sladkor, se izračuna tako, da se nacionalna ovojnica za sladkor zniža za delež, ki se prenese v nacionalno rezervo.
(2) Višina dodatka za posamezen hektar sladkorne
pese se izračuna tako, da se skupni znesek sredstev,
izračunan v skladu s prvim odstavkom, deli s skupnim številom ugotovljenih hektarjev sladkorne pese, za katere so
imeli predelovalci v letu 2006 podpisano pogodbo o odkupu
sladkorne pese.
(3) Dodatek za sladkor na posameznem kmetijskem
gospodarstvu se izračuna tako, da se višina dodatka za posamezen hektar, izračunana v skladu s prejšnjim odstavkom,
pomnoži s številom ugotovljenih hektarjev sladkorne pese na
posameznem kmetijskem gospodarstvu.
(4) Znesek iz prejšnjega odstavka se deli s številom
dodeljenih plačilnih pravic, plačilnih pravic z dovoljenjem in
plačilnih pravic za praho.
3. Dodatek za sektor govedoreje
21. člen
(upravičenci do dodatka za sektor govedoreje)
(1) V skladu s tretjim odstavkom 71.d člena Uredbe
1782/03/ES so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so za leto
2006 prejeli premijo v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih
za goveje in telečje meso (Uradni list RS, št. 10/05, 21/05,
48/05, 113/05 in 52/06) upravičeni do dodatka za sektor
govedoreje.
(2) V skladu z 71.m členom Uredbe 1782/03/ES so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so za leto 2006 prejeli
premijo v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih za goveje in
telečje meso (Uradni list RS, št. 10/05, 21/05, 48/05, 113/05
in 52/06), upravičeni do plačilne pravice, tudi če v letu 2007
nimajo upravičenih površin.
22. člen
(višina dodatka za sektor govedoreje)
(1) Dodatek za sektor govedoreje se izračuna na podlagi števila posameznih odobrenih premij za goveje in telečje
meso za leto 2006 pomnoženo z vrednostjo posamezne
premije za leto 2006 in koeficientom 0,30.
(2) Znesek iz prejšnjega odstavka se deli s številom
dodeljenih plačilnih pravic, plačilnih pravic z dovoljenjem in
plačilnih pravic za praho.
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V. UPRAVLJANJE Z NACIONALNO REZERVO
23. člen
(dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve)
(1) Nacionalna rezerva, ki ostane po izdvojitvi sredstev
za dodatek za mleko, dodatek za sladkor in dodatek za sektor govedoreje, je namenjena za reševanje:
– pritožb iz naslova prve dodelitve plačilnih pravic,
– kmetov, ki so se v letu 2006 znašli v posebnih razmerah v skladu z drugim odstavkom 71.d člena Uredbe
1782/03/ES ter
– kmetov na območjih v skladu s sedmim odstavkom
71.d člena Uredbe 1782/03/ES.
(2) Zneski, ki se v skladu s 13. členom te uredbe izdvojijo v nacionalno rezervo, se prav tako namenijo za namene
prejšnjega odstavka.
(3) Podrobnejše pogoje za dodelitev plačilnih pravic
iz nacionalne rezerve za namene iz druge in tretje alinee
prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za
kmetijstvo in prehrano.

VI. PROIZVODNO VEZANA PLAČILA
1. Posebna premija za bike in vole
24. člen
(posebna premija za bika in vola)
(1) V skladu s podtočko ii točke b. drugega odstavka
68. člena Uredbe 1782/03/ES se 65% posebne premije za
bike in vole (v nadaljnjem besedilu: posebna premija) ohrani
kot dodatno plačilo.
(2) Posebna premija se podeli ob zakolu živali ali ob odpremi v drugo državo članico ali ob izvozu v tretjo državo.
(3) Zahtevek za posebno premijo lahko na predpisanem
obrazcu vloži nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je oddal
zbirno vlogo iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike.
(4) Posebna premija se odobri v okviru zgornje meje,
ki je določena za Republiko Slovenijo v skladu z Uredbo
1782/03/ES, za ne več kot 90 živali za vsako kategorijo
živali na kmetijsko gospodarstvo. Meja 90 živali se ne upošteva za kmetijska gospodarstva, ki izvajajo vsaj en ukrep iz
Programa razvoja podeželja 2007 – 2013, katerih nosilec je
zavarovan kot kmet oziroma je pravna oseba.
(5) V primeru, ko nosilec kmetijskega gospodarstva
uveljavlja posebno premijo preko pooblaščenega vlagatelja,
mora pooblaščen vlagatelj priložiti tudi predpisana pooblastila upravičencev v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike.
(6) Klavnice javijo v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) zakol živali in vse podatke o zakolu v
skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goved,
nosilec kmetijskega gospodarstva pa vso dokumentacijo hrani doma.
(7) V primeru, da so živali zaklane v klavnici, kjer ni
ocenjevanja in razvrščanja na liniji klanja v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in
polovic na klavni liniji, se predloži/posreduje živa masa živali
ob zakolu.
(8) Za živali, odpremljene iz drugih držav članic EU, ki
podeljujejo posebno premijo v skladu z 68. členom oziroma 123. členom Uredbe 1782/03/ES, v Republiko Slovenijo,
mora nosilec kmetijskega gospodarstva k zahtevku priložiti
kopijo originalnega potnega lista ali drugega ustreznega dokumenta, iz katerega je razvidno, da posebna premija ni bila
podeljena oziroma vložena.
(9) Višina posebne premije za bika znaša 136,50 eurov
na žival ter za vola 97,50 eura na žival.
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2. Dodatno plačilo za poseben način reje
in izboljšanje kakovosti v skladu z 69. členom Uredbe
1782/03/ES
25. člen
(dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi)
V skladu z 69. členom Uredbe 1782/03/ES se 10% nacionalnih zgornjih mej sektorja govedoreje iz Priloge VI Uredbe
1782/03/ES ohrani kot dodatno plačilo za poseben način reje
in izboljšanje kakovosti za ekstenzivno rejo ženskih govedi.
26. člen
(upravičenci)
Do tega ukrepa so upravičeni nosilci kmetijskega gospodarstva v skladu s točko a 2. člena Uredbe 1782/03/ES,
ki bodo ob vložitvi zahtevka izpolnjevali pogoje za dodatno
plačilo za ekstenzivno rejo ženskih živali iz prejšnjega člena.
27. člen
(pogoji in upravičene živali)
(1) Živali, za katere se zahteva plačilo po tej shemi,
morajo biti označene in registrirane v skladu s predpisi, ki
urejajo identifikacijo in registracijo govedi.
(2) Kmetijsko gospodarstvo mora skladno s predpisi iz
prejšnjega odstavka voditi register govedi na gospodarstvu.
(3) V primeru, da ima nosilec kmetijskega gospodarstva na dan 31. marca koledarskega leta vložitve zahtevka tudi individualno referenčno količino mleka, se število
upravičenih ženskih govedi za namen plačila iz 25. člena te
uredbe, določi tako, da se na podlagi individualne mlečne
kvote na dan 31. marca koledarskega leta vložitve zahtevka
in povprečne mlečnosti iz Priloge II Uredbe Komisije (ES)
št. 1777/2004 z dne 14. oktobra 2004 o prilagoditvi Uredbe
(ES) št. 1254/1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso v zvezi s shemami premij zaradi pristopa Češke,
Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske,
Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (UL L št. 316 z dne
15. 10. 2004, str. 66) ugotovi ali spadajo živali v čredo krav
molznic ali v čredo namenjeno reji telet za prirejo mesa.
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v kontroli prireje mleka pri Kmetijskem inštitutu Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KIS), lahko, če želijo, da se upošteva povprečna letna
mlečnost kmetijskega gospodarstva, to označijo na obrazcu
v okviru zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2007. Upošteva se povprečna
letna mlečnost kmetijskega gospodarstva v koledarskem
letu pred letom vložitve zbirne vloge, če je bilo kmetijsko
gospodarstvo v kontroli prireje mleka najmanj 183 dni in je
ob vložitvi zbirne vloge še vedno v kontroli prireje mleka.
Za kmetijska gospodarstva, ki so v koledarskem letu pred
letom vložitve zbirne vloge v kontroli prireje mleka manj
kakor 183 dni in so ob vložitvi zbirne vloge v kontroli prireje
mleka, se lahko upošteva povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva le, če so do vložitve zbirne vloge v
kontroli prireje mleka najmanj 183 dni. V tem primeru se
povprečna mlečnost izračuna za obdobje od 1. julija leta
pred letom vložitve zahtevka do 30. junija leta vložitve zahtevka. Podatke kmetijskih gospodarstev o povprečni letni
mlečnosti kmetijskega gospodarstva, ki so na zahtevku
izrazili to zahtevo, pridobi agencija od KIS.
(4) Kmetijsko gospodarstvo mora v posameznem letu
vlaganja zahtevka od krmnih površin, namenjenih za namen tega ukrepa, imeti najmanj 50% površin GERK-ov z
rabo 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik in 1222
– ekstenzivni sadovnjak (Ekstenzivni sadovnjak mora imeti
dvonamensko rabo (sadovnjak in košnja oziroma paša) in
biti vpisan v evidenco pridelovalcev sadja v ekstenzivnih
sadovnjakih).
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(5) Obremenitev krmnih površin na kmetijskem gospodarstvu je lahko največ 1,8 glave velike živine (v nadaljnjem
besedilu: GVŽ) na hektar krmne površine. V obremenitev se
upošteva vse govedo, staro šest ali več mesecev, ki je na
gospodarstvu med zadevnim koledarskim letom, ter ovce in
koze, za katere je bil vložen zahtevek za premije za isto koledarsko leto. Za pretvorbo števila živali v GVŽ se uporabijo
koeficienti iz preglednice iz drugega odstavka 131. člena
Uredbe 1782/03/ES.
(6) Obremenitev iz prejšnjega odstavka se izračuna na
pet reprezentativnih naključno izbranih datumov, ki jih agencija naknadno določi, in preko svojih spletnih strani objavi ne
prej kot v dveh tednih po njihovi določitvi.
(7) Za določitev GVŽ se uporabijo podatki o živalih iz
CRG.
(8) Žensko govedo, za katero se podeli dodatno plačilo,
mora:
– biti iz črede, namenjene reji telet za prirejo mesa;
– biti mesne pasme ali rojene s križanjem z mesno
pasmo (za mesno pasmo ne štejejo pasme iz Priloge XV
Uredbe 1973/04/ES);
– teliti med 16. oktobrom preteklega leta in 15. oktobrom tekočega leta;
– po telitvi s teletom ostati na kmetijskem gospodarstvu
še najmanj 2 meseca.
28. člen
(višina plačila)
(1) Posamezno žensko govedo je upravičeno do dodatnega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi le enkrat
letno.
(2) Okvirna višina dodatnega plačila za ekstenzivno rejo
ženskih govedi znaša 100,00 eurov/žival. Dokončna višina
se izračuna glede na obseg upravičenih ženskih govedi in
upoštevajoč najvišji dovoljen znesek ovojnice iz 25. člena
te uredbe.
3. Premije za ovce in koze
29. člen
(premije in dodatne premije)
(1) V skladu s 67. členom Uredbe 1782/03/ES se 50%
premije za ovce in koze ter dodatne premije za ovce in koze
(v nadaljnjem besedilu: dodatne premije) ohrani kot dodatno
plačilo.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko uveljavi
premije za ovce in koze za najmanj deset živali ter za največ
tolikšno število živali, kot znaša njegova individualna zgornja
meja premijskih pravic za ovce oziroma koze (v nadaljnjem
besedilu: pravice za ovce in koze) z vložitvijo zahtevka za
premije in dodatne premije za ovce in koze.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora
nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima individualno
zgornjo mejo pravic za ovce in koze manjšo kot deset,
uveljaviti premije za ovce in koze za najmanj deset upravičenih živali.
(4) Ovce oziroma koze morajo biti označene v skladu
z določbami predpisov, ki urejajo označevanje in registracijo
drobnice, ter vpisane v register drobnice na kmetijskem gospodarstvu.
(5) Višina premije za ovco je 10,50 eura. Za proizvajalce, ki tržijo ovčje mleko ali izdelke, ki temeljijo na ovčjem
mleku, je višina premije za ovco 8,40 eura.
(6) Višina premije za kozo je 8,40 eura.
(7) Dodatno premijo lahko uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva, čigar kmetijsko gospodarstvo ima najmanj
50% kmetijskih zemljišč v uporabi v območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost.
(8) Višina dodatne premije je 3,5 eura.
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30. člen
(pravice za ovce in koze)
(1) Nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki na kmetijskem
gospodarstvu redi ovce oziroma koze, pripada individualna
zgornja meja pravic za ovce in koze, ki mu jih je z odločbo
dodelila agencija.
(2) Najnižji odstotek izkoriščenosti pravic za ovce in koze
v skladu s četrtim odstavkom 78. člena Uredbe 1973/04/ES
je 90%.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko svoje pravice za ovce in koze prenese trajno (prenos) ali jih da v
zakup skupaj s kmetijskim gospodarstvom drugemu nosilcu
kmetijskega gospodarstva.
(4) Prenosi in zakupi pravic za ovce in koze lahko potekajo v celotni Republiki Sloveniji, ne glede na območje ali
regijo.
(5) Prenosi in zakupi pravic za ovce in koze potekajo
neposredno med nosilci kmetijskih gospodarstev.
(6) Prenosi in zakupi pravic za ovce in koze so možni v
roku od konca obdobja obvezne reje do konca vlaganja zahtevkov za premije in dodatne premije za ovce in koze.
(7) Pri prenosu pravic za ovce in koze s kmetijskim
gospodarstvom morata nosilca kmetijskih gospodarstev zahtevku o spremembi individualne zgornje meje pravic za ovce
in koze obvezno priložiti fotokopijo veljavne kupoprodajne
pogodbe kmetijskega gospodarstva, pri zakupu pa fotokopijo
veljavne zakupne/najemne pogodbe.
(8) Agencija mora obvestiti nosilce kmetijskih gospodarstev o novi individualni zgornji meji pravic za ovce in koze, ki
so se spremenile zaradi prenosov ali zakupa, najpozneje v
60 dneh od zadnjega dne obdobja, znotraj katerega je nosilec kmetijskega gospodarstva vložil zahtevek o spremembi
individualne zgornje meje pravic za ovce in koze.
(9) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko prenese
najmanj eno pravico za ovce in koze na druge nosilce kmetijskih gospodarstev, ne da bi prenesel svoje kmetijsko gospodarstvo.
(10) V primeru prenosa pravic za ovce in koze brez
prenosa kmetijskega gospodarstva se 10% prenesenih pravic za ovce in koze brez nadomestila prenese v nacionalno
rezervo.
(11) Republika Slovenija vzdržuje nacionalno rezervo
pravic za ovce in koze za namen dodeljevanja pravic za ovce
in koze iz dvanajstega, devetnajstega in dvajsetega odstavka
tega člena.
(12) Agencija dodeli {pravice za ovce in koze iz nacionalne rezerve nosilcem kmetijskih gospodarstev v okviru
meja nacionalne rezerve. Pri dodeljevanju najprej porabi
pravice za ovce in koze za potrebe napak in pritožb, preostanek pa se uporablja za namene devetnajstega in dvajsetega
odstavka tega člena.
(13) V primeru, da število pravic za ovce in koze, ki so
na razpolago v nacionalni rezervi, ne zadostuje za potrebe
napak in pritožb, agencija vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev dodeli sorazmerno zmanjšane pravice za ovce in
koze.
(14) Nosilci kmetijskih gospodarstev vlagajo zahtevke
za dodelitev pravic za ovce in koze iz nacionalne rezerve v
času vlaganja zahtevkov za premije in dodatne premije za
ovce in koze.
(15) Rejci, ki so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje, morajo zahtevku za dodelitev pravic za ovce in koze iz
nacionalne rezerve obvezno priložiti fotokopijo veljavnega
potrdila o sprejemu v kontrolo porekla in proizvodnje oziroma
fotokopijo veljavnega potrdila o sodelovanju rejca v kontroli
porekla in proizvodnje.
(16) Na podlagi zahtevka za dodelitev pravic za ovce in
koze iz nacionalne rezerve se lahko posameznemu nosilcu
kmetijskega gospodarstva dodeli najmanj 10 in največ 50
pravic za ovce in koze.
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(17) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
posameznemu nosilcu kmetijskega gospodarstva dodeli tudi
manj kot 10 pravic za ovce in koze, če nastopijo razlogi iz devetnajstega odstavka tega člena oziroma če bi skupno število
dodeljenih pravic za ovce in koze preseglo število zahtevanih
premij za ovce in koze.
(18) Posameznemu nosilcu kmetijskega gospodarstva
se, ob upoštevanju določb šestnajstega in sedemnajstega
odstavka tega člena, lahko dodeli največ tolikšno število pravic za ovce in koze iz nacionalne rezerve, da njegovo skupno
število pravic za ovce in koze ne preseže števila zahtevanih
premij za ovce in koze.
(19) Del nacionalne rezerve, ki ostane po izplačilih, namenjenih odpravi napak in pritožb iz dvanajstega odstavka
tega člena, se razdeli med nosilce kmetijskih gospodarstev
na naslednji način: pravice za ovce in koze iz nacionalne
rezerve se dodelijo po zaporednem vrstnem redu razredov iz dvajsetega odstavka tega člena (od 1. razreda proti
4. razredu). Ko v razredu zmanjka pravic za ovce in koze, se
vsem v tem razredu sorazmerno znižajo zahtevane pravice
za ovce in koze in se razdeljevanje v tem razredu ustavi. V
primeru, da je zahtevanih manj pravic za ovce in koze, kot
jih je na razpolago v nacionalni rezervi, nedodeljene pravice
za ovce in koze ostanejo v nacionalni rezervi.
(20) Razredi iz prejšnjega odstavka so:
– 1. razred: novi rejci so nosilci kmetijskih gospodarstev,
ki prvič vlagajo zahtevke za premije in dodatne premije, ki
nimajo pravic za ovce in koze, ki redijo ovce oziroma koze in
katerih kmetijska gospodarstva imajo najmanj 50% kmetijskih
zemljišč v uporabi v območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost;
– 2. razred: mladi gospodarji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so na dan 30. aprila tekočega leta stari manj
kot 40 let, ki redijo ovce oziroma koze in katerih kmetijska gospodarstva imajo najmanj 50% kmetijskih zemljišč v uporabi
v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– 3. razred: rejci, ki so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki redijo ovce oziroma koze pod kontrolo Centra za strokovno delo na Oddelku
za zootehniko Biotehniške fakultete in katerih kmetijska gospodarstva imajo najmanj 50% kmetijskih zemljišč v uporabi v
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– 4. razred: ostali rejci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki redijo ovce oziroma koze in katerih kmetijska gospodarstva imajo najmanj 50% kmetijskih zemljišč v uporabi v
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
31. člen
(zahtevki)
Zahtevki nosilcev kmetijskih gospodarstev, vloženi na
podlagi tega podpoglavja, morajo vsebovati poleg drugih
predpisanih podatkov tudi naslednje podatke:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež,
– davčno številko,
– KMG-MID številko kmetijskega gospodarstva,
– EMŠO oziroma MŠO številko,
– podpis oziroma žig.
4. Neposredno plačilo na površino hmeljišča
v obdelavi
32. člen
(neposredno plačilo na površino hmeljišča v obdelavi)
(1) V skladu z 68.a členom Uredbe 1782/03/ES se 25%
neposrednega plačila na površino hmeljišča v obdelavi, iz
priloge VI Uredbe 1782/03/ES, ohrani kot proizvodno vezano
plačilo.
(2) Neposredno plačilo na površino hmeljišča v obdelavi
znaša 120 eurov/ha.
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33. člen
(upravičenci)
Upravičenci do neposrednega plačila na površino hmeljišča v obdelavi so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so tudi
pridelovalci hmelja in imajo hmeljišča, vpisana v evidenco
pridelovalcev hmelja.
34. člen
(pogoji)
Hmeljišče v obdelavi mora:
– biti prijavljeno v evidenco pridelovalcev hmelja;
– izpolnjevati
pogoje
iz
170. člena
Uredbe
1973/2004/ES;
– na hmeljišču mora biti dejansko pridelan in obran
hmelj;
– minimalna velikost površine GERK-ov, za katero se
lahko uveljavi neposredno plačilo za hmelj, znaša 0,10 ha.
VII. DRUGE SHEME POMOČI/PODPOR
35. člen
(pomoč za stročnice)
(1) V skladu s 76. členom Uredbe 1782/03/ES se lahko
nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki prideluje stročnice, poleg regionalnega plačila iz 16. člena te uredbe dodeli pomoč
za stročnice, ki znaša 37,89 eurov/ha.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko uveljavlja
pomoč za stročnice tudi za stročnice, ki so posejane v mešanici z žitom, če so v tej mešanici prevladujoča sorta. Strnjena
površina stročnic na posameznem GERK-u, za katero se
lahko uveljavi pomoč za stročnice, znaša najmanj 0,10 ha.
36. člen
(pomoč za energetske rastline)
(1) V skladu z 88. členom Uredbe 1782/03/ES se nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki prideluje energetske rastline,
dodeli pomoč za energetske rastline v višini 31,5 eurov/ha.
(2) Prvi predelovalec energetskih rastlin lahko pooblasti
zbiralca, da zanj zbira energetske rastline od pridelovalcev, ki
vlagajo zahtevke za pomoč iz prejšnjega odstavka. Zbiralec
energetskih rastlin nastopa v imenu in za račun prvega predelovalca, ki je izključno odgovoren za izvajanje pomoči za
energetske rastline v skladu s četrtim odstavkom 24. člena
Uredbe 1973/2004/ES.
(3) Varščine za zahtevke, ki se uveljavljajo na podlagi
tega člena, se predloži na način, ki je določen v predpisu,
ki ureja izvajanje sistema varščin za izpolnitev obveznosti,
povezanih z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike.
(4) Strnjena površina energetskih rastlin na posameznem GERK-u, za katero se lahko uveljavi pomoč za energetske rastline, znaša najmanj 0,10 ha.
37. člen
(podpora za pridelovanje lupinarjev)
(1) V skladu s 83. in 84. členom Uredbe 1782/03/ES se
nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki pridelujejo mandlje,
lešnike oziroma orehe (v nadaljnjem besedilu: lupinarji), dodeli podpora za pridelavo lupinarjev.
(2) Do podpore za pridelovanje lupinarjev je upravičen
nosilec kmetijskega gospodarstva pod pogojem, da:
– ima sadovnjake lupinarjev vpisane v evidenco pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih ali v evidenco
pridelovalcev sadja v ekstenzivnih sadovnjakih;
– minimalna velikost površine GERK-ov, za katere se lahko uveljavi podpora za pridelovanje lupinarjev, znaša 0,10 ha;
– je gostota dreves oziroma grmov na hektar najmanj
125 grmov pri lešnikih in najmanj 50 dreves pri orehih ali
mandljih.
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(3) Če je sadovnjak lupinarjev zasajen z različnimi vrstami lupinarjev, kot so mandelj, leska, oreh oziroma kostanj,
je to mešan sadovnjak lupinarjev, kjer mora vsaj ena vrsta
lupinarjev izpolnjevati minimalne pogoje glede gostote sajenja. V primeru, da se lupinarji pridelujejo v ekstenzivnem
sadovnjaku, je lahko sadovnjak zasajen tudi z drugimi sadnimi vrstami, vendar mora tudi tu vsaj ena vrsta lupinarjev
izpolnjevati minimalne pogoje glede gostote sajenja.
(4) Višina podpore za pridelovanje lupinarjev za leto
2007 znaša 84,52 eurov/ha.
VIII. VLAGANJE ZAHTEVKOV
38. člen
(vlaganje zahtevkov za dodelitev plačilnih pravic)
(1) Zahtevek za dodelitev plačilnih pravic, plačilnih pravic z dovoljenjem in plačilnih pravic za praho se vloži na zbirni
vlogi za leto 2007, istočasno z zahtevki iz 39. člena te uredbe
v roku in na način, kot je to določeno s predpisom, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(2) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev najkasneje do 31. decembra 2007 izda odločbe o številu in vrednosti plačilnih pravic, plačilnih pravic z dovoljenjem in plačilnih
pravic za praho.
39. člen
(vlaganje zahtevkov za izplačila)
(1) Zahtevki za:
– regionalno plačilo iz 16. člena te uredbe,
– dodatek za mleko iz 17. člena te uredbe,
– dodatek za sladkor iz 19. člena te uredbe,
– dodatek za sektor govedoreje iz 21. člena te uredbe,
– neposredno plačilo na površino hmeljišča v obdelavi
iz 32. člena te uredbe,
– pomoč za stročnice iz 35. člena,
– pomoč za energetske rastline iz 36. člena,
– podporo za pridelovanje lupinarjev iz 37. člena te
uredbe,
– se vložijo na zbirni vlogi v roku in način, kot je to
določeno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike, na agencijo v času od 1. marca do 15. maja 2007.
(2) Zahtevki za posebno premijo za bike in vole iz 24. člena
te uredbe se vlagajo za zadevno koledarsko leto od 1. decembra zadevnega koledarskega leta do 20. januarja naslednjega
koledarskega leta, na način kot je to določeno s predpisom, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, na agencijo.
(3) Zahtevki za dodatno plačilo za poseben način reje
in izboljšanje kakovosti iz 25. člena te uredbe se, vlagajo od
1. decembra tekočega leta do 20. januarja naslednjega leta,
na način kot je to določeno s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike, na agencijo.
(4) Zahtevek za premije in dodatne premije za ovce in
koze v skladu z 31. členom te uredbe se vloži na obrazcu
in na način, kot sta določena v predpisu, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike, od 1. marca do 30. aprila koledarskega leta, za katero se premije za ovce in koze in dodatne premije zahtevajo, na agencijo. Zahtevek o spremembi
individualne zgornje meje pravic za ovce in koze in zahtevek
za dodelitev pravic za ovce in koze iz nacionalne rezerve
v skladu z 31. členom te uredbe se vložita na obrazcih, ki
sta določena v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike, na agencijo.
40. člen
(obveščanje)
Agencija mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Ministrstvu za
gospodarstvo in Evropski komisiji posredovati zahtevane podatke v rokih, določenih v Uredbi 1973/2004/ES. Ministrstvu

Uradni list Republike Slovenije
mora posredovati tudi druge podatke, zlasti tiste, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti do Evropske komisije.
IX. PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
41. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih
evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba
priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku nosilca kmetijskega gospodarstva.
X. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
42. člen
(začeti postopki)
Postopki, začeti po določbah Uredbe o neposrednih
plačilih za pridelovalce določenih poljščin (Uradni list RS,
št. 10/05, 48/05, 113/05 in 9/06), Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso (Uradni list RS, št. 10/05, 21/05,
48/05, 113/05 in 52/06), Uredbe o neposrednih podporah
za ovce in koze (Uradni list RS, št. 10/05, 21/05 in 113/05),
Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni
list RS, št. 10/05 in 113/05), Uredbe o ureditvi trga z oljčnim
oljem (Uradni list RS, št. 113/05 in 18/06), Uredbe o ureditvi
trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 10/05 in 113/05), Uredbe
o podpori za pridelavo semena kmetijskih rastlin (Uradni list
RS, št. 113/05), Uredbe o prehodnem plačilu za sladkor za
tržno leto 2006/2007 (Uradni list RS, št. 26/06), Uredbe o
mlečni premiji in dodatnem plačilu za mleko (Uradni list RS,
št. 10/05 in 113/05), se vodijo in zaključijo po določbah uredb
iz tega člena.
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati
Uredba o neposrednih plačilih za pridelovalce določenih poljščin (Uradni list RS, št. 10/05, 48/05, 113/05 in 9/06), Uredba
o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso (Uradni list
RS, št. 10/05, 21/05, 48/05, 113/05 in 52/06), Uredba o neposrednih podporah za ovce in koze (Uradni list RS, št. 10/05,
21/05 in 113/05), Uredba o podpori za pridelavo semena
kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 113/05), Uredba o prehodnem plačilu za sladkor za tržno leto 2006/2007 (Uradni list
RS, št. 26/06), in Uredba o mlečni premiji in dodatnem plačilu
za mleko (Uradni list RS, št. 10/05 in 113/05).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 3. člen
Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni
list RS, št. 10/05 in 113/05), 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in
11. člen Uredbe o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS,
št. 113/05 in 18/06), in 18., 19., 20., 20.a, 21., 22. in 23. člen
Uredbe o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 10/05
in 113/05).
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00715-33/2006/9
Ljubljana, dne 14. septembra 2006
EVA 2006-2311-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1

SPISEK SADJA IN ZELENJAVE iz tretjega odstavka 7. člena
Raba kmetijskih zemljišč: 1100 – njiva, vrt, 1190 – rastlinjak:
paradižnik
čebula, šalotka, česen, por, zimski luk
zelje, kitajski kapus, cvetača, brokoli, kolerabica, ohrovt (glavnati, listni, brstični)
solata, radič, endivija, motovilec, rukola
korenček in korenje, repa (ne krmna), rdeča pesa, črni koren, redkev, redkvica, peteršilj, pastinak, koleraba, hren, zelena
(gomoljna, belušna, listna)
kumare in kumarice
stročnice v strokih ali zrnu (grah, fižol in druge stročnice)
artičoka, kardij
šparglji
jajčevec
gobe (le na kmetijskih zemljiščih)
paprika, feferoni
špinača, blitva
sladki janež
bučke (vse Cucurbita spp., tudi muškatna buča)
melone, lubenice
rabarbara
jagode

Raba kmetijskih zemljišč: 1221 – intenzivni sadovnjak:

maline
robide
kosmulje
rdeči ribez
črni ribez
ameriške borovnice
murve
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MINISTRSTVA
4224.

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev
v izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja AVTOSERVISER

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo
in šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja
AVTOSERVISER
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji
strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoserviser, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport s Pravilnikom o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja avtoserviser (Uradni list
RS, št. 73/04).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 61/06) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski
program izpopolnjevanja.

formatike, organizacije in managementa (smer – informatika
v organizaciji in managementu), visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, managementa, podjetništva, upravljanja in
poslovanja, komerciale, fizikalne merilne tehnike ali kemijske
tehnologije.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa skupna
poglavja strojništva je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni
tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic avtomehanik,
avtoserviser, oblikovalec kovin, preoblikovalec in spajalec
kovin, orodjar, avtoklepar, avtokaroserist, strojni mehanik,
instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, klepar
– krovec, finomehanik, urar, zlatar, avtoličar ali kmetijski
mehanik.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa skupna
poglavja strojništva je lahko tudi, kdor je opravil mojstrski
izpit in je mojster avtomehanik, avtokleparski mojster, mojster
strojne mehanike, mojster avtoelektrikar, mojster toplotne
obdelave kovin, mojster oblikovalec kovin, orodjarski mojster, mojster preoblikovanja kovin, mojster strojnih instalacij,
mojster biromehanik, mojster klepar krovec, urarski mojster,
zlatarski mojster, ali avtoličarski mojster.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.

4. člen
Izbira učiteljev posameznega vsebinskega sklopa na
podlagi določil tega pravilnika je v pristojnosti ravnatelja, pri
čemer mora upoštevati izvedbeni kurikul izvajalca izobraževalnega programa.

2. Bencinski in dieselski motorji
Učitelj vsebinskega sklopa bencinski in dieselski motorji
je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva (smer – strojništvo) ali
fizike ali visokošolski strokovni študijski program strojništva
ali fizikalne merilne tehnike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa bencinski
in dieselski motorji je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni
tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic avtomehanik ali
avtoserviser.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa bencinski
in dieselski motorji je lahko tudi, kdor je opravil mojstrski izpit
in je mojster avtomehanik ali mojster avtoelektrikar.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.

5. člen
1. Skupna poglavja strojništva
Učitelj vsebinskega sklopa skupna poglavja strojništva
je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva (smer – strojništvo) ali
metalurgije in materialov ali visokošolski strokovni študijski
program strojništva ali metalurške tehnologije.
Za razvijanje integriranih ključnih kvalifikacij je učitelj
vsebinskega sklopa skupna poglavja strojništva lahko tudi,
kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva
in informatike, računalništva z matematiko, računalništva,
matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna
matematika), ekonomije (smer – poslovno informacijska),
organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija
in management informacijskih sistemov), ekonomije, fizike,
kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali
visokošolski strokovni študijski program računalništva in in-

3. Električni sistemi na vozilu
Učitelj vsebinskega sklopa električni sistemi na vozilu je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program
strojništva, gospodarskega inženirstva (smer – strojništvo),
elektrotehnike ali fizike ali visokošolski strokovni študijski
program strojništva, elektrotehnike ali fizikalne merilne tehnike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa električni
sistemi na vozilu je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
elektrotehnike ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo, elektroenergetika ali elektronika ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni
tehnik, elektrotehnik energetik ali elektrotehnik elektronik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic avtomehanik, avtoserviser, elektrikar elektronik ali elektrikar motornih vozil.

3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznem vsebinskem
sklopu naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznem vsebinskem sklopu
ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni
študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni
kot dvopredmetni študijski program.
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Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa električni
sistemi na vozilu je lahko tudi, kdor je opravil mojstrski izpit in
je mojster avtomehanik ali mojster avtoelektrikar
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
4. Podvozje
Učitelj vsebinskega sklopa podvozje je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva (smer – strojništvo) ali visokošolski
strokovni študijski program strojništva.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa podvozje
je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic avtomehanik ali
avtoserviser.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa podvozje je lahko tudi, kdor je opravil mojstrski izpit in je mojster
avtomehanik.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
5. Karoserija
Učitelj vsebinskega sklopa karoserija je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva (smer – strojništvo) ali visokošolski
strokovni študijski program strojništva.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa karoserija
je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni
tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic avtomehanik,
avtoserviser, avtoklepar ali avtokaroserist.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa karoserija
je lahko tudi, kdor je opravil mojstrski izpit in je mojster avtomehanik ali avtokleparski mojster.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
6. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega
poklicnega izobraževanja s področja strojništva, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko
sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev
specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-56/2006
Ljubljana, dne 6. septembra 2006
EVA 2006-3311-0059
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev
v izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja AVTOKAROSERIST

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo
in šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja
AVTOKAROSERIST
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji
strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtokaroserist, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport s Pravilnikom o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja avtokaroserist (Uradni
list RS, št. 63/05).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 61/06) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski
program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznem vsebinskem
sklopu naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznem vsebinskem sklopu
ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni
študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni
kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
Izbira učiteljev posameznega vsebinskega sklopa na
podlagi določil tega pravilnika je v pristojnosti ravnatelja, pri
čemer mora upoštevati izvedbeni kurikul izvajalca izobraževalnega programa.
5. člen
1. Skupna poglavja strojništva
Učitelj vsebinskega sklopa skupna poglavja strojništva
je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva (smer – strojništvo) ali
metalurgije in materialov ali visokošolski strokovni študijski
program strojništva ali metalurške tehnologije.
Za razvijanje integriranih ključnih kvalifikacij je učitelj vsebinskega sklopa skupna poglavja strojništva lahko tudi, kdor je
končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike
(smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika),
ekonomije (smer – poslovno informacijska), organizacije in
managementa sistemov (smer – organizacija in management
informacijskih sistemov), ekonomije, fizike, kemije, kemijskega
inženirstva ali kemijske tehnologije ali visokošolski strokovni
študijski program računalništva in informatike, organizacije in
managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, managementa, podjetništva, upravljanja in poslovanja, komerciale,
fizikalne merilne tehnike ali kemijske tehnologije.
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Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa skupna
poglavja strojništva je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni
tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic avtomehanik,
avtoserviser, oblikovalec kovin, preoblikovalec in spajalec
kovin, orodjar, avtoklepar, avtokaroserist, strojni mehanik,
instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, klepar
– krovec, finomehanik, urar, zlatar, avtoličar ali kmetijski
mehanik.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa skupna
poglavja strojništva je lahko tudi, kdor je opravil mojstrski
izpit in je mojster avtomehanik, avtokleparski mojster, mojster
strojne mehanike, mojster avtoelektrikar, mojster toplotne
obdelave kovin, mojster oblikovalec kovin, orodjarski mojster, mojster preoblikovanja kovin, mojster strojnih instalacij,
mojster biromehanik, mojster klepar krovec, urarski mojster,
zlatarski mojster, ali avtoličarski mojster.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
2. Osnove motornih vozil
Učitelj vsebinskega sklopa osnove motornih vozil je
lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva (smer – strojništvo) ali
visokošolski strokovni študijski program strojništva.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa osnove
motornih vozil je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni
tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic avtomehanik ali
avtoserviser.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa osnove
motornih vozil je lahko tudi, kdor je opravil mojstrski izpit in
je mojster avtomehanik ali mojster avtoelektrikar.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
3. Karoserijska dela
Učitelj vsebinskega sklopa karoserijska dela je lahko,
kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali
gospodarskega inženirstva (smer – strojništvo) ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa karoserijska dela je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni
tehnik
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in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic avtomehanik,
avtoserviser, avtoklepar ali avtokaroserist.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa karoserijska dela je lahko tudi, kdor je opravil mojstrski izpit in je
mojster avtomehanik ali avtokleparski mojster.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
4. Ličarska dela
Učitelj vsebinskega sklopa ličarska dela je lahko, kdor
je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva (smer – strojništvo), kemije, kemijskega
inženirstva ali kemijske tehnologije ali visokošolski strokovni
študijski program strojništva ali kemijske tehnologije.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa ličarska
dela je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni
tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic avtoličar, avtoklepar ali avtokaroserist.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa ličarska
dela je lahko tudi, kdor je opravil mojstrski izpit in je avtoličarski mojster.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
6. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar ali avtoličar, lahko
še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za
vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev
specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-57/2006
Ljubljana, dne 6. septembra 2006
EVA 2006-3311-0060
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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OBČINE
BLED
4226.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2006 – I

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06), je
Občinski svet Občine Bled na 29. redni seji dne 20. 9. 2006
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2006 – I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 34/06) – v nadaljevanju Odlok, se 3. člen spremeni
tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A.

70

71

72

73

74

40

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
skupina / podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Rebalans leta
2006
2.046.846
1.751.253
1.457.645
921.000
290.945
245.700
293.608

41

42

43

B.

IV.

75

V.
44

110.258
5.000
14.500
26.500
137.350
193.400

VI.

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I. – II.)
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

168.400
-

C.
VII.
50

25.000
4.000
4.000
98.193

VIII
55

ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

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

98.193
2.363.116
645.921
140.676
19.030

455.253
5.300
25.662
750.840
17.700
44.380
113.225
575.535
820.440
820.440
145.915
145.915

–316.270.000

6.500
6.500
6.500

-

6.500
27.000
27.000
27.000

–336.770

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–27.000

XI.

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

316.270
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STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2005
= POVEČANJE STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH (IX.)
ODHODKI PO FUNKCIONALNI
KLASIFIKACIJI (40+41+42+43)

+ 336.770
+ 336.770

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (40+41+42+43)

v tisoč tolarjev
Tekoči odhodki in
transferi

Področje

Investicijski
odhodki in transferi

SKUPAJ

01
02
03

Javna uprava
Obramba (022 Civilna zaščita)
Javni red in varnost (032 protipožarna varnost)

394.211
3.160
10.475

58.100
7.828
33.947

452.311
10.988
44.422

04

Gospodarske dejavnosti

317.860

396.840

714.700

05
06
07
08

Varstvo okolja
Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj
Zdravstvo
Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih
združenj, društev in drugih institucij
Izobraževanje
Socialna varnost
S K U PAJ

11.700
62.600
12.755

242.100
145.000
24.000

253.800
207.600
36.755

154.600
361.180
68.220
1.396.761

26.440
32.100
–
966.355

181.040
393.280
68.220
2.363.116

09
10

2. člen
V Odloku se tretji odstavek 15. člena spremeni tako,
da se glasi:
Proračun Občine Bled za leto 2006 se določa v višini
2.046.846.000,00 SIT.
3. člen
V Odloku se drugi odstavek 16. člena spremeni tako,
da se glasi:
Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2006 je
določen v višini 25.662.000,00 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2006.
Št. 410-47/2006
Bled, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

4227.

Pravilnik o postavitvi naprave, s katero se
prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo
in odstranitev nepravilno parkiranih vozil in
bivalnih priklopnikov

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti v cestnem
prometu (uradno prečiščeno besedilo) ZVCP-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 97/05) in na podlagi četrtega odstavka 10. člena,
tretjega odstavka 11. člena in četrtega odstavka 12. člena
Odloka o varnosti v cestnem prometu naselij (Uradni list
RS, št. 92/05) ter devete alinee, 30. člena Statuta Občine

Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) župan Občine Bled
sprejme

PRAVILNIK
o postavitvi naprave, s katero se prepreči
odpeljati nepravilno parkirano vozilo
in odstranitev nepravilno parkiranih vozil
in bivalnih priklopnikov
1. člen
Ta pravilnik ureja:
1. pogoje in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti
v naselju v nasprotju s ZVCP-1 in Odlokom o varnosti v
cestnem prometu naselij;
2. pogoje in način odstranitve in hrambe vozila, nepravilno parkiranega smislu prvega odstavka 243. člena ZVCP-1;
3. pogoje in način odstranitve in hrambe nepravilno
puščenega bivalnega priklopnika.
Postavitev naprave, s katero se prepreči odpeljati
nepravilno parkirano vozilo (lisica) in odstranitev
nepravilno parkiranega vozila
2. člen
Če občinski redar ali redarka v nadaljnjem besedilu (redar) ugotovi, da je vozilo parkirano v nasprotju z ZVCP-1-UPB
in Odlokom o varnosti v cestnem prometu naselij v Občini
Bled odredi, da se na tako vozilo postavi lisica.
3. člen
Redar mora z obvestilom o prekršku obvestiti voznika,
da je njegovo vozilo nepravilno parkirano. Z odredbo, da
je zaradi tega postavljena lisica, ki onemogoča nadaljnjo
vožnjo, ter ga seznaniti o postopku odstranitve in plačilu
stroškov postavitve in odstranitve lisice.
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Odredbo redar prilepi na steklo voznikovih vrat. Če tega
stekla vozilo nima, se odredba o postavitvi lisice zatakne na
vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem za otiralko
stekla oziroma na drugo primerno vidno mesto na vozilu.
S tem se šteje, da je odredba vročena vozniku oziroma
uporabniku vozila.
4. člen
Lisica se postavi praviloma na eno od koles vozila, če
je le mogoče na sprednje levo kolo. Šteje se, da je vozilo
priklenjeno, ko je lisica nameščena na eno od koles vozila in
zaklenjena.
5. člen
Lisica se z nepravilno parkiranega vozila odstrani v času
obratovanja občinskega redarstva. Obratovalni čas mora biti
označen na odredbi. Lisica je lahko nameščena na vozilu
24 ur od dneva namestitve. Po tem roku se vozilo odstrani iz
prostora, kjer je bilo nepravilno parkirano.
Na podlagi odredbe o odvozu, ki jo izda redar, vozilo
odstrani na varovan prostor, pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik s katerim župan Občine Bled sklene
pogodbo.
6. člen
Redar mora v roku, ki ne sme biti daljši od ene ure,
odstraniti lisico z vozila, kolikor stranka predhodno poravna
stroške postavitve in odstranitve lisice občinskemu redarstvu.
Enourni rok se šteje od trenutka, ko stranka na občinskem
redarstvu dokaže s potrdilom, da je plačala stroške iz 7. člena tega pravilnika.
7. člen
Stroški za eno postavitev in odstranitev lisice na vozilo
znaša 800 točk.
Višino točke določi ob začetku novega leta župan s
sklepom.
8. člen
Če pride voznik oziroma uporabnik ali lastnik k vozilu
med postopkom namestitve lisice na vozilo, mora voznik
plačati 50% stroškov za eno priklenitev.
9. člen
Redar mora vsako nepravilno parkirano vozilo, na katero se postavi lisica, fotografirati. Na odredbi zabeleži stanje
vozila.
10. člen
Voznik ali uporabnik mora po odstranitvi lisice z vozila
takoj odstraniti vozilo. Kolikor tega ne stori, se lisice ponovno
namestijo na vozilo.
11. člen
Vsako namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev
lisice, se lastniku, najemniku ali vozniku vozila zaračuna
odškodnina v višini njene dvakratne nabavne vrednosti na
dan poškodovanja, uničenja ali odtujitve. Račun se izstavi
lastniku, uporabniku ali vozniku vozila, na katero je bila nameščena lisica.
Odstranitev nepravilno parkiranega vozila,
zapuščenega vozila, bivalnega priklopnika in ovir v
cestnem prometu
12. člen
Redar ali občinski inšpektor za ceste (v nadaljnjem besedilu: odredbodajalec), lahko odredi odstranitev:
– nepravilno parkiranega vozila iz 234. člena
ZVCP-1 – UPB,
– zapuščenega vozila iz 244, člena ZVCP-1-UPB,
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– bivalnega priklopnika iz 12. člena Odloka o varnosti v
cestnem prometu v naseljih.
Postopek odstranitve
13. člen
Odstranitev iz 12. člena se opravi na stroške lastnika ali
voznika. Pred začetkom naložitve vozila je le-tega potrebno
fotografirati.
Če voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila, odstrani
vozilo potem, ko je bila izdana odredba o odvozu vozila in
pozvan pogodbeni sodelavec, da odstrani vozilo, mora voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila plačati 50% določene
višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno,
dokler vlečno vozilo ni odpeljalo.
Stroški so določeni v 25. členu tega pravilnika.
14. člen
Odstranitev opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s katerim župan Občine Bled sklene pogodbo iz 5. člena tega pravilnika.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, s
katerim župan Občine Bled sklene pogodbo, odredbodajalec
izroči kopijo odredbe, ki mora biti podpisana.
Hramba vozil in stvari
15. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s katerim župan Občine Bled sklene pogodbo, opravlja dejavnost
odstranitve, prevzema, hrambe, varovanja vračanja, prodaje
vozil na zato določenem in urejenem prostoru. Uničenje vozila opravi oseba, ki ima ustrezno dovoljenje Ministrstva za
okolje in prostor.
Poslovni objekt mora biti vidno označen z imenom podjetja, urnikom poslovanja oziroma izdaje vozila.
16. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s
katerim župan Občine Bled sklene pogodbo vodi evidenco o
odvozu. Evidenca mora vsebovati: registrsko oznako – če jo
ima, tip vozila, številko šasije – če jo ima, stanje vozila, barvo
vozila, lokacijo odvoza in dan odvoza.
17. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s
katerim župan Občine Bled sklene pogodbo zagotavlja celodnevno (24-urno) hrambo in varovanje prevzetih vozil pred
poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za
čas hrambe.
18. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s
katerim župan Občine Bled sklene pogodbo je dolžan na
zahtevo lastnika oziroma uporabnika vozila proti plačilu stroškov izročiti vozilo. Pri prevzemu vozila se vpiše v evidenčno
knjigo: datum in uro prevzema ter kdo je prevzel vozilo (izkaz
na podlagi osebnega dokumenta).
19. člen
Prevzemniku vozila se zaračunajo stroški hrambe in odvoza vozila na podlagi kopije odredbe odvoza vozila. Za obračunane stroške izda pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, s katerim župan Občine Bled sklene pogodbo
račun, ki vsebuje:
– ime in priimek prevzemnika,
– datum prevzema vozila,
– datum izdaje vozila,
– strošek prevoza in hrambe vozila,
– podpis prevzemnika.
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Cenik odvoza in hrambe vozil mora biti v poslovnem
prostoru izobešen na vidnem mestu.

devete alinee, 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 119/03 in 84/06) župan Občine Bled sprejme

20. člen
Po preteku desetih dni hrambe bivalnega priklopnika
iz 12. člena Odloka varnosti v cestnem prometu v naseljih,
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, s katerim župan Občine Bled sklene pogodbo, dolžan pozvati
lastnika bivalnega vozila, da le-to prevzame proti plačilu
vseh stroškov. Istočasno mora obvestiti lastnika, da bo vsaka
nadaljnja storitev – hramba, bremenila lastnika in da se šteje,
da se lastnik vozila, priklopnika, bivalnega vozila, po preteku
90 dni hrambe, bivalnega priklopnika, odpoveduje lastništvu
se ga lahko uniči.

PRAVILNIK
o obliki in izdaji evidenčne oznake in opreme
kočije in načinu izdaje dovolilnice za prevoz
vozil

Prehodne in končne določbe
21. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, s
katerim župan Občine Bled sklene pogodbo, ima pridržano
pravico na odpeljanih vozilih, bivalnih priklopnikih, dokler ni
plačan odvoz.
22. člen
Ostali pogoji se pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, s katerim župan Občine Bled sklene
pogodbo, določijo v posebni pogodbi.
23. člen
Cena za opravljen enkratni odvoz vozila zajema:
– stroške prihoda do vozila ali bivalnega priklopnika,
natovarjanja, odvoza in raztovarjanja,
– stroške zavarovanja prevoza.
Vrednost odvoza znaša 1000 točk.
Vrednost točke določi župan s sklepom ob začetku leta
za tekoče leto in da tudi soglasje k ceni hrambe vozila, ki jo
določi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, s
katerim župan Občine Bled sklene pogodbo.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o postavitvi naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo in odvoz nepravilno parkiranih vozil in odstranjevanje zapuščenih vozil (Uradni list RS,
št. 49/99 z dne 23. 6. 1999).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2006
Bled, dne 5. septembra 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

4228.

Pravilnik o obliki in izdaji evidenčne oznake in
opreme kočije in načinu izdaje dovolilnice za
prevoz vozil

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti v cestnem
prometu (uradno prečiščeno besedilo) ZVCP-1 (Uradni list
RS, št. 97/05) in na podlagi prvega odstavka 20. člena,
drugega in devetega odstavka 29. člena Odloka o varnosti
v cestnem prometu naselij (Uradni list RS, št. 92/05) ter

1. člen
S tem pravilnikom se uredi in predpiše oblika in izdaja
evidenčne oznake in oprema kočije in način izdaje dovolilnice
za prevoz(v nadaljnjem besedilu dovolilnica).
2. člen
Oprema kočije
Kočija mora biti opremljena za vožnjo v dnevnem in
nočnem času in mora vsebovati naslednjo opremo za vožnjo
po cestah:
1. Kolesa morajo imeti nameščeno gumo;
2. Nameščeno mora imeti posodo, metlo in priročno
lopato za odstranjevanje konjskih iztrebkov;
3. Ostala oprema mora biti v skladu s 106. členom
ZVCP-1;
4. Evidenčna tablica.
3. člen
Oblika evidenčne tablice
(1) Evidenčna oznaka je (kvadrataste oblike dimenzije 20x20 cm. Pod zgornjim robom na sredini je grb občine Bled pod grbom pa reg. oznaka z napisom »Bled-1,
Bled-2 itd. Evidenčna tablica je obrobljena z 0.5 cm belim
odsevnim robom. Napis je v beli odsevni barvi. Evidenčna
oznaka je v rjavi odsevni barvi) ali (pravokotne oblike
30x10 cm. Črke in številke so visoke štiri centimetre ter
bele odsevne barve. Med napisom Bled in številko je grb
občine, ki je visok štiri centimetre. Obrobljena je z 0.5 cm
belim odsevnim robom.
(2) Nameščena mora biti v skladu z 29. členom Odloka
o varnosti v cestnem prometu v naseljih.
(3) Vsebina in oblika je priloga tega pravilnika.
4. člen
Evidence
Evidenco izdanih evidenčnih tablic vodi Občina Bled.
Evidenca izdanih evidenčnih tablic mora vsebovati naslednje podatke:
1. Številko registrske oznake,
2. Ime in priimek lastnika kočije, rojstne podatke stalno
oziroma začasno bivališče,
3. Veljavnost registrske oznake,
4. Datum podaljšanja registrske oznake.
5. člen
(1) Evidenco izdanih dovoljenj za uporabo glavnih postajališč za cestno turistični vlak in kočije vodi Občina Bled.
(2) Evidenca izdanih dovoljen mora vsebovati naslednje
podatke:
1. Ime in priimek lastnika cestno turističnega vlaka,
kočije, rojstne podatke, stalno oziroma začasno bivališče
oziroma naziv podjetja z sedežem in odgovorno osebo (ime,
priimek, rojstne podatke),
2. Datum izdaje, veljavnost in podaljšanje dovoljenja,
3. Spremembe lastništva cestno turističnega vlaka oziroma kočije.
6. člen
Oblika in izdaja dovolilnice za prevoz
(1) Dovolilnica za prevoz je dimenzije 19x22 cm in v
končni izvedbi plastificirana. Vsi napisi so črne barve. V
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zgornjem levem kotu je napis v dveh vrstah »dovolilnica za
prevoz« v sredi grb Občine Bled. Pod napisom je v istem
sorazmerju dolžine napisa slika jezera z vrisanim območjem
dovoljenega prevoza. V desnem delu dovolilnice pod grbom
sta dvojna rumena pravokotnika. V prvem je št. registrske
oznake v drugem pa je datum veljavnosti dovolilnice. V spodnjem desnem delu dovolilnice je žig Občine Bled in podpis
župana. Po sredini desne polovice dovolilnice od zgornjega do spodnjega roba poteka dvacentimetrska zelena črta.
Dovolilnica je v osnovi bele barve, Zaščitena po površini s
krogi v obliki satovja.
(2) Vsebina in oblika je priloga tega pravilnika.
(3) Dovolilnica se izdaja vsem upravičencem iz tretjega
odstavka 4. člena odloka.
(4) Vlogo za izdajo se vloži v glavni pisarni Občine
Bled.
GRAFIýNA PRILOGA REGISTRSKE OZNAKE

GRAFIýNA PRILOGA REGISTRSKE OZNAKE
1. pravokotna oblika
1. pravokotna oblika

2. dovolilnica za prevoz
2. dovolilnica za prevoz
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Prehodne in končne določbe
7. člen
Cena za registrsko oznako znaša 4.500,00 SIT ali
18.77 €.
Cena za izdajo dovolilnice je 900,00 SIT ali 3.75 €.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2006
Bled, dne 11. septembra 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.
Priloga
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DOBREPOLJE
4229.

411

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrepolje za leto 2003

Na podlagi 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 21. in 51. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS,
št. 23/99) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje
na 39. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel

412
413
42
420
43
430
III.

Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali
PRIMANJKLJAJ (I. -II.)

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrepolje za leto 2003

B.

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Dobrepolje za leto 2003.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.
(IV.-V.)

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto
2003 se izkazuje:
A.

I.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
Takse in pristojbine
denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije

v tisoč SIT
Zaključni
račun 2003
476.572
265.369
208.978
147.222
29.263
32.493
56.391
17.827
1.661
178
678
36.047
2.127

2.127
0
0
209.076
209.076
500.902
86.548
25.258
3.658
56.907
2
723
174.705
2.846

75
750
751
752
V.
44
440
441
442
VI.

C.

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.

ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU
IZ LETA 2002
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+XI.)

X.
XI.
XII.

122.157
22.571
27.131
189.586
189.586
50.063
50.063
–24.330

v tisoč SIT
Zaključni
račun 2003
1.363
1.363
1.185
178
0
4.000
4.000
4.000
0
0
–2.637
v tisoč SIT
Zaključni
račun 2003
0
0
0
149
149
149
140.956
–27.116
149
2.786

Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci
prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in
računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.

3. člen
Sredstva na postavki IX. PRENOS SREDSTEV NA
RAČUNU IZ LETA 2002 minus postavka X. POVEČANJE
(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH, se prenesejo v
proračun Občine Dobrepolje za leto 2004 v vrednosti 113.840
tisoč, in sicer na postavko IX. PRENOS SREDSTEV NA
RAČUNU IZ LETA 2003.
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Št.

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

400
401
402
403
409
41
410
411

Št. 40302-2/2003
Videm, dne 13. septembra 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

412

4230.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrepolje za leto 2004

Na podlagi 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
51. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št, 23/99)
in na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na
39. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrepolje za leto 2004

B.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto
2004 se izkazuje:

I.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
Takse in pristojbine
denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI

432
III.

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Dobrepolje za leto 2004.

A.

413
42
420
43
430
431

v tisoč SIT
Zaključni
račun 2004
490.000
296.036
239.847
170.427
34.769
34.651
56.189
24.388
2.002
159
401
29.239
1.059
51
1.008
0
0
192.905
192.905
423.794
92.197

IV.
75
750
751
752
V.
44
440
441
442
VI.
C.
VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.
X.
XI.
XII.
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Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali
PRIMANJKLJAJ (I. -II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil – od
posameznikov
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSO. IN
SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.- IX.=III.)
PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU
IZ LETA 2003

10187
25.602
4.572
61.422
600
188.342
2.527
123.911
22.781
39.123
79.352
79.352
63.903

60.206
3.697
66.206
v tisoč SIT
Zaključni
račun 2004
4.254
4.254
4.254
0
0
0
0
0
0
0
4.254
v tisoč SIT
Zaključni
račun 2004
0
0
0
76
76
76
70.384
–76
–66.206
113.839
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Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in
računu financiranja.

3. člen
Sredstva na postavki IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH se prenesejo v proračun Občine
Dobrepolje za leto 2005.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 40302-2/04
Videm, dne 13. septembra 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

4231.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Dobrepolje za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02 ter 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99,
94/00, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03 in 77/04 – odločba US
RS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine
Dobrepolje na 39. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Dobrepolje za leto 2006
1. člen
V prvem členu Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 36/06)
se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2006 določa v naslednji višini:
A.

I.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
Takse in pristojbine
denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI

v tisoč SIT
Rebalans 2
2006
743.080
369.930
270.330
191.000
42.930
36.400
99.600
30.000
2.000
600
600
66.400
12.450

720
722
73
730
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
431
432
III.

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali
PRIMANJKLJAJ (I. -II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil – od
posameznikov
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.
(IV.-V.)

75
750
751
752
V.
44
440
441
442
VI.

12.450
0
0
360.700
360.700
893.580
147.167
35.525
5.952
101.690
4.000
239.057
870
163.980
28.080
46.127
418.913
418.913
88.443

84.983
3.460
–150.500

v tisoč SIT
Rebalans 2
2006
3.500
3.500
3.500
0
0
48.000
48.000

48.000
0
–44.500
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C.

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.
X.
XI.
XII.

Št.

v tisoč SIT
Rebalans 2
2006

ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)
PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH

–195.000

150.500
195.000

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 410-1/06
Videm, dne 13. septembra 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

4232.

Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz
toplovodnega omrežja v Občini Dobrepolje

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 26/05) in Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) je distributer toplote
Toplovod Dobrepolje, d.o.o., komunalno podjetje s soglasjem
Občinskega sveta Občine Dobrepolje sprejel

TARIFNI SISTEM
za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega
omrežja v Občini Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v občini Dobrepolje se določajo:
– osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki
jo distributer dobavlja odjemalcem iz toplovodnega omrežja
(v nadaljnjem besedilu »odjemalec«),
– načela in merila za ugotavljanje tarifnih postavk ter
način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem,
da bi spodbujali racionalno rabo toplote in da bi bile toplotne
naprave distribucijskega sistema bolje izrabljeni.
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II. POJMI IN DEFINICIJE
4. člen
V tem tarifnem sistemu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in
podzakonskih predpisih izdanih na njegovi podlagi, poleg teh
pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
distribucija toplote:
je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega
tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja toplotnega
omrežja za distribucijo toplote,
distribucijsko omrežje:
je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali
hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so
namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma
do odjemnega mesta,
distributer toplote:
je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni
tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi
izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja omrežja za distribucijo toplote,
odjemalec toplote:
je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo,
paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je
lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene
na skupno odjemno mesto,
obračunska moč:
je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji
odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne
moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo.
Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote,
priključna moč:
je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami
distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje,
primarni števec:
je števec na odjemnem mestu v toplotni postaji, kjer
odjemalec toplote prevzema dobavljeno toploto. Odčitek količine dobavljene toplote na osnovi primarnega števca je
osnova za obračun dobavljene toplote,
tarifna postavka:
je v denarni vrednosti izraženi element tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju,
tarifna skupina:
je skupina odjemalcev toplote, za katere veljajo enake
tarifne postavke.
III. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE

2. člen
Tarifni sistem velja za vse tarifne odjemalce toplote iz
distribucijskega omrežja daljinskega ogrevanja.

5. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so obračunska moč, dobavljena količina toplote ter
nestandardne storitve.

3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih
odjemalcev morajo biti javno objavljene v Uradnem listu
RS.

6. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči (SIT/MW,leto ali
SIT/kW,mesec oziroma EUR/MW,leto ali EUR/kW,mesec),
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– cena za enoto dobavljene količine toplote (SIT/MWh
oziroma EUR/MWh) cena za nestandardne storitve po ceniku.
7. člen
Pri tarifnih odjemalcih je cena za odjem toplote iz sistema za daljinsko ogrevanje sestavljena iz cene za obračunsko
moč in cene za dobavljeno količino toplote. Nestandardne
storitve se plačujejo posebej po veljavnem ceniku distributerja.
8. člen
Letni znesek za obračunsko moč predstavlja fiksni del
stroškov dobave toplote in se obračunava mesečno (1/12
letnega zneska). Letni znesek za obračunsko moč se izračuna tako, da se letna tarifna postavka za obračunsko moč
SIT/MW,leto oziroma EUR/MW,leto pomnoži z obračunsko
močjo, znesek pa se zaokroži na dve decimalki. Letni znesek
za priključno moč I. tarifne skupine – gospodinjski odjem je
enoten.
Znesek za obračunsko moč je neodvisen od dobavljene
količine toplote.
Standardne storitve distributerja so vse storitve, ki zagotavljajo nemoteno obratovanje sistema distributerja, to so
stroški obratovanja in vzdrževanja toplotnih naprav distributerja.
V standardne storitve štejejo tudi storitve meritev toplote
in obračuna po primarnem toplotnem števcu ter stroški obračuna po posameznih odjemalcih, oziroma po posameznih
stanovanjih po vnaprej določenem ali dogovorjenem razdelilniku stroškov.
9. člen
V večstanovanjskem objektu se znesek za obračunsko moč za ogrevanje razdeli sorazmerno ogrevani površini
stanovanj ali na osnovi dogovorjenega ključa delitve (delilnika).
V večstanovanjskem objektu, kjer se toplota uporablja
tudi za pripravo sanitarne tople vode se znesek za obračunsko moč za pripravo sanitarne tople vode razdeli glede na
število oseb v posameznem stanovanju.
10. člen
Znesek za količino dobavljene toplote se izračuna tako,
da se število dobavljenih kWh pomnoži s ceno na enoto dobavljene toplote (SIT/kWh, oziroma EUR/kWh).
Znesek za dobavljeno količino toplotne energije predstavlja variabilni del stroškov ogrevanja.
11. člen
Nestandardne storitve distributerja so:
– vzdrževanje, umerjanje in zamenjava dotrajanih merilnih naprav,
– vzdrževanje toplotnih postaj,
– nadzor nad deli pri priključitvi toplotnih postaj,
– izdaja soglasij,
– storitev priključitve na sistem daljinskega ogrevanja.
12. člen
Nestandardne storitve distributerja se obračunavajo po
javno objavljenem ceniku:
– števnina, ki zajema letne stroške vzdrževanja, umerjanja in zamenjave dotrajanih merilnih naprav, se obračunava
mesečno (1/12 letnega zneska),
– vzdrževanje toplotnih postaj, ki se obračunava mesečno (1/12 zneska),
– nadzor nad deli pri priključitvi toplotnih postaj, ki se
obračuna po dejansko opravljenih urah po ceni ure nadzornika, objavljeni v ceniku,
– izdaja soglasij, ki se obračuna po ceni v ceniku,
– priključnina, ki zajema stroške priključitve na sistem
daljinskega ogrevanja in se obračuna po ceniku.
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IV. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
13. člen
Odjem toplote je razvrščen v dve tarifni skupin:
I. tarifna skupina –gospodinjski odjem:
Obračunska moč toplotnih naprav odjemalca do vključno 15 kW
II. tarifna skupina:
Obračunska moč toplotnih naprav odjemalca nad 15 kW
14. člen
Razvrstitev v tarifno skupino opravi distributer na osnovi
dokumentacije, po kateri je izdal soglasje h gradnji in priključitvi.
V. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
15. člen
Obračun dobave toplote se pri posameznem odjemalcu
opravi z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
– obračunom obračunske moči po veljavni ceni,
– obračunom dobavljenih količin toplote po veljavni
ceni,
– obračunom nestandardnih storitev.
16. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine
oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava skladno z dogovorjenim delilnikom stroškov na tem odjemnem
mestu (16. člen Pogojev) in ustrezno tarifno skupino.
17. člen
Znesek za obračunsko moč se obračunava praviloma
mesečno in sicer 1/12 od letnega zneska.
18. člen
Dobavljena količina toplote se obračunava po toplotnem števcu. Količina dobavljene toplote pa se obračuna
na podlagi odčitkov s toplotnega števca, nameščenega na
merilnem mestu v priključni postaji oziroma skladno s 27. in
28. členom Pogojev.
Dobavljena količina toplote se obračunava mesečno (obračunsko obdobje) oziroma tako, kot je določeno v pogodbi.
19. člen
Nestandardne storitve se obračunava mesečno oziroma
po opravljeni storitvi skladno s cenikom.
20. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto, znesek za
priključno moč in storitve v roku 15 dni od datuma izstavitve
računa, če zakon ne določa drugače.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj zaračunava zakonske zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa do dneva poravnave.
Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti
ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko
dobavitelj zahteva plačilo vnaprej. Količina toplote, za katero
lahko dobavitelj zahteva predplačilo, se določi z izračunom
za primerljivo obračunsko obdobje.
21. člen
Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in ustavitve dobave toplote.
Odjemalec pa mora poravnati fiksni del stroškov dobave toplote za čas, ko mu je bila po določbah 14., 34., 38. in
39. člena Splošnih pogojev za dobavo toplote iz toplovodnega omrežja prekinjena dobava toplote.
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22. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije.
Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja za polnjenje internega omrežja ogrevanja plača odjemalec dobavitelju
te vode.
23. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno
toploto oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na podlagi Splošnih pogojev za dobavo toplote iz toplovodnega
omrežja oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema
dobavitelj samo v pisni obliki v 8 dneh po prejemu računa
ali obračuna. Pripombe k prejetemu računu ali obračunu
ali ugovor ne odložijo plačilo računa oziroma obračuna za
nesporni del.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Tarifni sistem in cenik daljinskega ogrevanja pripravi in
sprejme distributer, soglasje na oboje pa mora dati Občinski
svet Občine Dobrepolje.
Z dnem, ko začne veljati ta Tarifni sistem, preneha veljati Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega
omrežja v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 59/06).
25. člen
Tarifni sistem se po prejemu soglasja Občinskega sveta
Občine Dobrepolje objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Videm, dne 13. septembra 2006
Direktor
Toplovoda Dobrepolje d.o.o.
Jože Zakrajšek l.r.

DOBRNA
4233.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje
Guteneg, Dobrna

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 in 58/03 – Zakon o zemljiški knjigi) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01,
112/02 in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na svoji
30. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje
Guteneg, Dobrna
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg,
Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06), ki jih je izdelalo projektivno
podjetje IGRE d.o.o. Maribor pod št. projekta 7U369.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na celotno
ureditveno območje lokacijskega načrta Guteneg, ki meri
40.457,61 m2 in obsega parcele, vse k.o. Klanc: 655/2, 655/3,
655/4, 655/5, 655/6, 655/7, 655/8, 656/3, 656/4, 656/6, 656/7,
656/10, 656/11, 656/12, 656/13, 656/17, 656/18, 656/19,
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656/20, 657/2, 658/2, 659/2, 660/1, 666, 668, 669, 670,
677/4, 701/3.
3. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o lokacijskem načrtu za
stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna (Uradni list RS,
št. 39/06), in sicer tako, da se črta druga alinea. Po spremembi postane poprej tretja alinea druga alinea, poprej četrta
alinea pa tretja alinea.
4. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremni tako, da se za besedilom »Ureditveno območje« črta besedilo »zazidalnega
načrta« in se nadomesti z besedilom »lokacijskega načrta«.
5. člen
Šesti odstavek 4. člena se spremeni tako, da po spremembi glasi »Parkirišča zagotovijo lastniki na svojih parcelah.«. Ostalo besedilo v tem odstavku se črta.
6. člen
5. člen se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Oblikovanje objektov
Na ravninskem delu zahodno od ceste Dobrna-Guteneg
in delno v hribu ob obstoječi cesti na Klanc je predvidena gradnja enodružinskih hiš. Tlorisna velikost objektov je 8x12 m.
Streha je dvokapnica, bobrovec opečne barve in matiran,
naklona od 35–45°. Sleme strehe je vzporedno z daljšo stranico objekta. Predvidena višina objektov je P+M v ravninskem
delu in K+P+M v hribovitem delu s pogojem vkopane kleti.
Gradnja kolenčnega zidu je dovoljena do maksimalne višine
0,80 m, glavni vhod je na daljši stranici. Na objektih so dovoljene svetle pastelne barve fasad – klasični omet. Garaža je
predvidena znotraj objekta, vhod v garažo je na krajši stranici.
Enakovredna je umestitev carporta – nadstreška za avto k stanovanjskemu objektu, ki lahko ima dimenzije 3,20×5,60 m.«.
7. člen
V sedmem stavku drugega odstavka 6. člena se za
besedilom »striženo živo mejo« črta ločilo pika ter doda
besedilo »avtohtonih rastlinskih vrst« in za tem besedilom
postavi ločilo pika.
Spremeni se tudi zadnji tretji odstavek 6. člena, in sicer
tako, da se za besedilom »prostorastočo živo mejo« doda
besedilo »avtohtonih rastlinskih vrst«.
8. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »Lokacijski
načrt določa« črta beseda »okvirne«.
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se vstavi
nova prva alinea, ki se glasi »– tlorisnih gabaritov objektov -/+
10%,« dosedanja prva alinea postane po spremembi druga
alinea, ki se tudi spremeni, in sicer tako, da se po spremembi
glasi: »– po višini se dopušča toleranca objekta -/+0,5 m,«.
Poprej druga alinea postane tretja alinea, tretja alinea pa
četrta alinea.
7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru racionalnejših projektnih rešitev komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture je možno
spremeniti trase vodov infrastrukture.«.
9. člen
Spremeni se drugi stavek v prvi odstavek 8. člena, in
sicer tako, da se za besedama »gruč objektov« črta ločilo
pika ter na tem mestu vstavi ločilo vejica, za njo pa doda
besedilo »ki imajo značaj hišnih priključkov.«
10. člen
Določbe 9. člena, ki nanašajo na kanalizacijsko omrežje se spremenijo tako, da se po spremembi prvi odstavek
glasi:
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»Za območje lokacijskega načrta Guteneg je predvideno ločeno odvajanje fekalnih in meteornih vod. Za odvod
fekalnih vod je predviden fekalni kanal, ki bo priključen na obstoječo fekalno kanalizacijo v Dobrni oziroma na skupno čistilno napravo za območje lokacijskega načrta. Do izgradnje
javne kanalizacije do območja lokacijskega načrta oziroma
skupne čistilne naprave, je potrebno komunalne odpadne
vode pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na individualnih čistilnih napravah (Pravilnik o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode, Uradni list RS,
št. 105/02). Za odvod padavinskih voda s streh in povoznih
površin je potrebno predvideti individualne zadržalnike meteornih voda z izpustom v odvodni cestni jarek. Po zgrajenem
kanalizacijskem omrežju do lokacijskega načrta Guteneg je
obveznost investitorja, da se v 8 (osmih) mesecih priključi
na zgrajeni fekalni kanal oziroma skupno čistilno napravo za
območje lokacijskega načrta.«.
Poglavju 9. člena, ki se nanašajo na kanalizacijsko
omrežje se doda tudi nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Glede na to, da velikost odtoka po izgradnji ne sme
presegati količine odtoka, ki odteka v vodotok iz površine v
današnjem stanju, je potrebno med sedanjim in predvidenim
stanjem zadrževati razliko 3 m3 meteornih voda z zadrževalnim bazenom, ki ga izvede vsak posameznik individualne
stanovanjske hiše. Na iztoku iz zadrževalnega bazena je
potrebno namestiti dušilko s pretokom največ 2 l/s.«
V 9. členu, poglavje splošno, se v drugem odst. za
besedilom »«ki izhajajo iz omenjenih postavk« vstavi zaklepaj.
9. členu se doda tudi nov zadnji odstavek – poglavje
»Poplavna varnost«, ki se glasi:
»Poplavna varnost
Skladno s smernicami, ki jih je podalo Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za
okolje – pisarna Celje, štev. 35001-276/2005-A002303003,
so bile izdelane s strani podjetja Hidrosvet d.o.o. iz Celja, v
mesecu avgustu 2006, posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, katere sestavni del je predmetna
hidrološko–hidravlična presoja.
Za območje potoka Dobrnice, ki teče skozi LN Guteneg
so povzeti podatki po VGI Ljubljana in v sklopu naloge izračunane poplavne površine na osnovi računskih podatkov
o visokih vodah in so preko prečnih profilov preneseni v
situacijo. Iz situacij in podolžnega profila je razvidno, da
visoke vode Dobrnice segajo maksimalno do nivelete regionalne ceste.
Kota pritličja predvidenih stanovanjskih objektov LN
Guteneg se mora prilagoditi obstoječemu terenu na gradbeni parceli. Kota pritličja mora biti dvignjena od kote HQ100
minimalno za 0,5 m.«.

12. člen
Drugi stavek v prvem odstavku 11. člena se spremeni
tako, da se za številko »656/3« črta ločilo pika ter vstavi oklepaj in besedilo »faza 2.a« in doda zaklepaj ter za tem doda
besedilo »in parceli 668 in 669 (faza 2.b)«.
V četrtem stavku prvega odstavka 11. člena se besedilo
»Druga faza« nadomesti z besedilom »Faza 2.a«.
Spremeni se tudi 5. stavek, in sicer tako, da se besedilo
»na območju 2. faze« nadomesti z besedilom »na območju
2.a faze«.
Sedmi stavek se spremeni tako, da se besedilo »na
območju 2. faze« nadomesti z besedilom »na območju 2.a
faze«. Prav tako se v osmem stavku besedilo »2. fazo« nadomesti z besedilom »2.a fazo«.
Deveti stavek se spremeni tako, da se besedilo »2.
faza« nadomesti z besedilom »2.a faze«. Deseti stavek se
spremeni tako, da se besedilo »izvedba 2. faze« nadomesti
z besedilom »izvedba 2.a faze«.
Drugi stavek drugega odst. 11. člena se črta.
11. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi »Faza
2.b lokacijskega načrta se do ureditve lastninskih razmerij
med strankami ne more izvajati. Ko se lastninska razmerja v
fazi 2.b uredijo se faza lahko prične izvajati skladno z vsemi
določili, tekstualnimi in grafičnimi, tega lokacijskega načrta.
Faza 2.b se lahko prične izvajati, ki se predhodno Občini
Dobrna predložijo notarsko overjena soglasja vseh lastnikov zemljišč znotraj te faze, ki izkazujejo razrešitev spora.
Obenem izvedba 2.b faze lokacijskega načrta časovno, urbanistično in infrastrukturno ne pogojuje izvajanja 1. faze in
faze 2.a lokacijskega načrta.«

11. člen
Sedmi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se po
spremembi glasi:
»Za območje lokacijskega načrta Guteneg je predvideno ločeno odvajanje fekalnih in meteornih vod. Za odvod
fekalnih vod je predviden fekalni kanal, ki bo priključen na
obstoječo fekalno kanalizacijo v Dobrni oziroma na skupno čistilno napravo za območje lokacijskega načrta. Do
izgradnje javne kanalizacije do območja lokacijskega načrta
oziroma skupne čistilne naprave, je potrebno komunalne
odpadne vode pred izpustom v površinski odvodnik očistiti
na individualnih čistilnih napravah (Pravilnik o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Uradni list
RS, št. 105/02). Za odvod padavinskih voda s streh in povoznih površin je potrebno predvideti individualne zadržalnike
meteornih voda z izpustom v odvodni cestni jarek.
Po zgrajenem kanalizacijskem omrežju do lokacijskega
načrta Guteneg je obveznost investitorja, da se v 8 (osmih)
mesecih priključi na zgrajeni fekalni kanal oziroma skupno
čistilno napravo na območju lokacijskega načrta.«

17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.

13. člen
12. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Program opremljanja stavbnih zemljišč bo sprejet v
okviru posebnega dokumenta, do sprejema slednjega se
uporabljajo določila Odloka o odmeri komunalnega prispevka
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 48/02).«
14. člen
Z dnem, ko te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo, preneha veljati sklep o začasnem zadržanju izvajanja LN
Guteneg, objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/06.
15. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini
Dobrna.
16. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

Šifra: 00700-0013-1/2006
Dobrna, dne 13. septembra 2006
Župan
Občina Dobrna
Martin Brecl l.r.

4234.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje
Zavrh, Dobrna

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 in 58/03 – Zakon o zemljiški knjigi) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01,

Uradni list Republike Slovenije
112/02 in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na svoji
30. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje
Zavrh, Dobrna
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh,
Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06), ki jih je izdelalo projektivno
podjetje IGRE d.o.o. Maribor pod št. projekta 7U370.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na celotno ureditveno območje lokacijskega načrta Zavrh, ki meri 14.730 m2
in obsega celotne parcele št. 25, 26 in 780/24, ter del parcel
22/10, 23/1, 28 in 30, vse k.o. Zavrh.
3. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06),
in sicer tako, da se črta druga alinea. Po spremembi postane
poprej tretja alinea druga alinea, poprej četrta alinea pa tretja
alinea.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se četrti stavek spremeni
tako, da se po spremembi glasi »Lokacijski načrt predvideva tlorisne gabarite, ki so zavezujoči v okviru tlorisnih
toleranc.«
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Oblikovanje objektov
Objekti naj bodo oblikovani tako, da imajo glavne vhode orientirane na osrednjo cesto. Tlorisna velikost objektov je 8×12 m. Objekti so predvidene maksimalne višine
K+P+M, izkoriščena podstreha oziroma višine slemena do
9 m. Gradnja objektov je lahko predfabricirana betonska,
lesena ali klasična gradnja. Priporoča se uporaba gradiv, ki
omogočajo izvedbo energijsko varčnih objektov. Priporoča
se enovito podobo vseh objektov. Strehe so opečne barve – bobrovec matiran, naklona od 35–45°. Smer slemen
enaka kot pri okoliških objektih, sleme poteka vzporedno s
plastnicami. Na objektih so dovoljene svetle pastelne barve
fasad – klasični omet. Enakovredna je umestitev carporta
– nadstreška za avto k stanovanjskemu objektu, ki lahko ima
dimenzije 3,20×5,60 m.«
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »do višine
2m« spremeni tako, da se po spremembi glasi »do višine
1,8 m«, ter za besedilom »prostorastoče žive meje« črta
ločilo pika in doda besedilo »avtohtonih rastlinskih vrst« in
za tem besedilom postavi ločilo pika.
7. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »Lokacijski
načrt določa« črta beseda »okvirne«.
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se vstavi
nova prva alinea, ki se glasi »– tlorisnih gabaritov objektov -/+
10%,« dosedanja prva alinea postane po spremembi druga
alinea, ki se tudi spremeni, in sicer tako, da se po spremembi
glasi: »– po višini se dopušča toleranca objeta -/+0,5 m,«.
Poprej druga alinea postane tretja alinea, tretja alinea pa
četrta alinea.
V prvem stavku tretjega odstavka 7. člena se beseda
»zazidalnega« črta in nadomesti z besedo »lokacijskega«.
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8. člen
Določbe 9. člena, ki nanašajo na kanalizacijsko omrežje
se spremenijo tako, da se po spremembi glasijo:
»Za območje lokacijskega načrta Zavrh je predvideno
ločeno odvajanje fekalnih in meteornih vod. Za odvod fekalnih vod je predviden fekalni kanal, ki bo priključen na obstoječo fekalno kanalizacijo v Dobrni za območje lokacijskega
načrta oziroma na skupno čistilno napravo. Do izgradnje
javne kanalizacije do območja lokacijskega načrta oziroma
skupne čistilne naprave, je potrebno komunalne odpadne
vode pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na individualnih čistilnih napravah (Pravilnik o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode, Uradni list RS,
št. 105/02). Za odvod padavinskih voda s streh in povoznih
površin je potrebno predvideti individualne zadržalnike meteornih voda z izpustom v odvodni cestni jarek.
Po zgrajenem kanalizacijskem omrežju do lokacijskega
načrta Zavrh je obveznost investitorja, da se v 8 (osmih)
mesecih priključi na zgrajeni fekalni kanal oziroma skupno
čistilno napravo na območju lokacijskega načrta.«
Določbam, ki se nanašajo na kanalizacijsko omrežje se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Glede na to, da velikost odtoka po izgradnji ne sme
presegati količine odtoka, ki odteka v vodotok iz površine v
današnjem stanju, je potrebno med sedanjim in predvidenim
stanjem zadrževati razliko 3 m3 meteornih voda z zadrževalnim bazenom, ki ga izvede vsak posameznik individualne
stanovanjske hiše. Na iztoku iz zadrževalnega bazena je
potrebno namestiti dušilko s pretokom največ 2 l/s.«
V 9. členu, poglavje splošno, se v drugem odst. za
besedilom »«ki izhajajo iz omenjenih postavk« vstavi zaklepaj.
9. člen
Tretji in četrti stavek v petem odstavku 10. člena se črta
iz besedila.
Šesti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se po
spremembi glasi:
»Za območje lokacijskega načrta Zavrh je predvideno
ločeno odvajanje fekalnih in meteornih vod. Za odvod fekalnih vod je predviden fekalni kanal, ki bo priključen na obstoječo fekalno kanalizacijo v Dobrni oziroma na skupno čistilno
napravo za območje lokacijskega načrta. Do izgradnje javne
kanalizacije do območja lokacijskega načrta oziroma skupne
čistilne naprave, je potrebno komunalne odpadne vode pred
izpustom v površinski odvodnik očistiti na individualnih čistilnih napravah (Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode, Uradni list RS, št. 105/02).
Za odvod padavinskih voda s streh in povoznih površin je
potrebno predvideti individualne zadržalnike meteornih voda
z izpustom v odvodni cestni jarek.
Po zgrajenem kanalizacijskem omrežju do lokacijskega
načrta Zavrh je obveznost investitorja, da se v 8 (osmih)
mesecih priključi na zgrajeni fekalni kanal oziroma skupno
čistilno napravo na območju lokacijskega načrta.«
10. člen
V prvem stavku drugega odstavka 11. člena se za besedilom »prostorastoče žive meje« črta ločilo pika in doda
besedilo »avtohtonih rastlinskih vrst«.
Četrti odstavek 11. člena se črta.
11. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se po
spremembi glasi:
»Investitorji oziroma lastniki gradbenih parcel morajo
vse ali del, v občinskem lokacijskem načrtu določenih gradenj izvesti v določenem roku po njegovi uveljavitvi, prav
tako morajo zgraditi v lokacijskem načrtu določene objekte,
ki so v javno korist oziroma v določenem roku zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo na območju
lokacijskega načrta.«
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14. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Program opremljanja stavbnih zemljišč bo sprejet v
okviru posebnega dokumenta, do sprejema slednjega se
uporabljajo določila Odloka o odmeri komunalnega prispevka
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 48/02).«
12. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini
Dobrna.
13. člen
Z dnem, ko te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo, preneha veljati sklep o začasnem zadržanju izvajanja LN
Zavrh, objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/06.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Šifra: 00700-0013-2/2006
Dobrna, dne 13. septembra 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

HORJUL
4235.

Uradni list Republike Slovenije
IG
4236.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Ig za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, z vsemi spremembami in dopolnitvami), 10. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/20, 79/01 in 30/02) in Statuta Občine
Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03) je Občinski svet na
svoji 29. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Ig za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 69/06) se 1. člen spremeni in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
A. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/
podskupina
kontov

Stran

I.

Namen

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

v SIT

Rebalans 2006

1.331.856.527,58

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

752.802.368,00

70

DAVČNI PRIHODKI

568.901.772,00

700

Davki na dohodek in dobiček

442.807.000,00

703

Davki na premoženje

75.484.772,00

704

Domači davki na blago in
storitve

50.610.000,00

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

I.
V Občinski volilni komisiji Občine Horjul (Uradni list RS,
81/06) se razreši:
– namestnica članice: Andreja Kozjek, roj. 1976, Vrtna
ulica 3, 1354 Horjul.

711

Takse in pristojbine

2.070.000,00

712

Denarne kazni

1.845.000,00

713

Prihodki od prodaje blaga in
storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

140.422.386,00

II.
V Občinsko volilno komisijo Občine Horjul se za preostanek mandatne dobe imenuje:
– namestnik članice: Jožef Kozjek, roj. 1966, Vrtna ulica
3, 1354 Horjul.

72

KAPITALSKI PRIHODKI

473.626.010,75

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

73

PREJETE DONACIJE

2.650.000,00

730

Prejete donacije iz domačih
virov

2.650.000,00

731

Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

102.778.148,83

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

102.778.148,83

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Horjul

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06) in 15. člena Statuta Občine Horjul
(Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine
Horjul na seji dne 21. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Horjul

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 386/2006-1
Horjul, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l.r.

0,0
183.900.596,00
27.936.540,00

11.626.670,00

473.626.010,75

0,00
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II.

Št.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

1.642.824.837,52

40

TEKOČI ODHODKI

432.835.066,12

400

Plače in drugi izdatki
zaposlenim

58.581.681,27

401

Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

9.083.722,18

402

Izdatki za blago in storitve

356.520.025,38

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

194.002.765,79

412

Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

45.603.303,41

413

Drugi tekoči domači transferi

118.790.055,69

414

Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

645.636.393,67

420

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

645.636.393,67

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

196.494.463,45

431

Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam

169.793.712,85

432

investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

0,00
8.649.637,29
367.858.914,28
9.462.789,39

0,00

26.700.750,60
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500

Domače zadolževanje

0,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

55

ODPLAČILA DOLGA

0,00

550

Odplačila domačega dolga

0,00

IX.

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

–310.968.309,94

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(IV.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH NA DAN 31. 12.
2005

0,0
310.968.309,94
310.968.309,94
«

2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske
rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
6.659.282,64 SIT.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4101/002/2006
Ig, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

III. PRORAČUNSKI
PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

KOMEN

IV.

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

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

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

0,00

DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanja kapitalskih deležev
in naložb

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije

0,00

VI.

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

0,00

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

44
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4237.

Odlok o prazniku in o priznanjih Občine
Komen

Na podlagi 30. člena ter v povezavi s 6. členom Statuta
Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet
Občine Komen na 37. redni seji dne 6. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o prazniku in o priznanjih Občine Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa praznik ter pogoje in način
podeljevanja priznanj Občine Komen.
II. DOLOČBE O PRAZNIKU OBČINE KOMEN
2. člen
Občina Komen ima svoj občinski praznik.
3. člen
Praznik Občine Komen je 21. junij, dan sprejema občinskih simbolov.
4. člen
Občina Komen obeležuje občinski praznik s slavnostno
prireditvijo.
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III. DOLOČBE O PRIZNANJIH OBČINE KOMEN
5. člen
Priznanja Občine Komen so:
– ČASTNI OBČAN Občine Komen,
– ZLATI GRB Občine Komen,
– Priznanja Občine Komen.
6. člen
Najvišje častno priznanje Občine Komen je »ČASTNI
OBČAN«. Naziv se podeli posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delovanjem na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, vzgojno – izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali na katerem drugem področju
tako prispeval k ugledu in napredku občine, da ima to trajni
pomen.
Naziv »ČASTNI OBČAN« se lahko letno podeli največ
enemu občanu Občine Komen.
Naziv Častnega občana podeli župan na slovesnosti ob
prazniku Občine Komen.
Častni občan prejme ob podelitvi naziva listino o podelitvi naziva ter darilo trajne vrednosti.
7. člen
Priznanje »ZLATI GRB« Občine Komen se podeli
posamezniku ali skupinam, za izredno življenjsko delo
oziroma za vrhunske uspehe in dosežke na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem,
športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali katerem
drugem področju, ki so pomembni za razvoj in promocijo
Občine Komen.
Občina Komen lahko podeli največ eno priznanje
»ZLATI GRB« letno.
Priznanje »ZLATI GRB« podeli župan na slovesnosti ob
prazniku Občine Komen.
Prejemnik priznanja »ZLATI GRB« prejme ob podelitvi
listino ter posebej za ta namen umetniško oblikovan grb
občine.
8. člen
Priznanja Občine Komen se podeljujejo posameznikom
ali skupinam za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju. Priznanja imajo pomen pohvale ter so aktualen odziv
na dosežke in uspehe na vseh področjih dela.
Občina Komen lahko podeli največ tri priznanja letno.
Priznanje Občine Komen podeli župan na slovesnosti
ob prazniku Občine Komen.
Prejemnik priznanja prejme ob podelitvi listino.
IV. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
9. člen
Pobude in predlogi za podelitev naziva Častnega občana, priznanja Zlati Grb Občine Komen ter Priznanja Občine
Komen se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis za
podelitev priznanj objavi občinska uprava Občine Komen
na ustrezen način v glasilu Občine Komen oziroma v drugih
javnih glasilih enkrat letno.
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– določbe in kriterije za podelitev priznanj,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k
predlogu,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi in pobude, ter na kateri naslov.
Pobude in predloge za podelitev naziva častnega občana, priznanja Zlati grb občine Komen ter Priznanja Občine
Komen lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične
in druge organizacije in skupnosti, društva ter ožji deli lokalne
skupnosti.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Predlog za podelitev naziv častnega občana, priznanja
Zlati Grb Občine Komen ter Priznanja Občine Komen mora
biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– splošne podatke o predlagatelju,
– predstavitvene podatke o kandidatu,
– vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
– utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je bila predlagana podelitev
nekega priznanja,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva navedena v utemeljitvi.
11. člen
Prispele predloge bo obravnavala komisija za podelitev
priznanj občine Komen (v nadaljevanju komisija), imenovana
s sklepom župana.
Komisija obravnava le predloge, ki so predloženi pravočasno. Komisija lahko pisno zahteva od predlagatelja,
da vlogo dopolni. Predloge obravnava komisija samostojno,
k sodelovanju pri obravnavi posameznih predlogov lahko
povabi tudi strokovnjake oziroma ustanove s posameznega
področja.
Komisija oblikuje predlog za podelitev priznanj in ga
skupaj z obrazložitvijo posreduje občinskemu svetu občine
Komen v obravnavo.
O prejemniku naziva Častni občan, priznanja Zlati grb
Občine Komen ter Priznanja Občine Komen odloča občinski
svet s sklepom.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
12. člen
Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava občine
Komen.
13. člen
Priznanja se skladno s tem odlokom vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje
podatke:
– ime in priimek, naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– kratka obrazložitev,
– datum izročitve priznanja.
VI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu
Občine Komen.
15. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku kot so bila podeljena,
v kolikor so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev
priznanj.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Šifra: 01500-03/05-20
Komen, dne 6. septembra 2006
Župan
Občine Vitanje
Uroš Slamič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KRANJ
4238.

Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca
v Mestni občini Kranj

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 33., 34. in 41. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05,
82/05) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine
Kranj na 38. seji dne 20. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca v
Mestni občini Kranj
1. člen
Vrtec, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Kranj,
lahko vključi:
– v starostno homogeni oddelek prvega starostnega
obdobja največ 14 otrok,
– v starostno heterogeni oddelek prvega starostnega
obdobja največ 12 otrok,
– v starostno homogeni oddelek 3–4-letnih otrok največ
19 otrok,
– v starostno homogene oddelke 4–5 in 5–6-letnih otrok
največ 24 otrok,
– v starostno heterogeni oddelek drugega starostnega
obdobja največ 21 otrok,
– v starostno kombinirani oddelek največ 19 otrok,
– v razvojni oddelek največ 6 otrok s posebnimi potrebami.
2. člen
Pri oblikovanju polovičnega oddelka se uporabi polovični normativ oddelka, ki ga določa 34. člena Pravilnika o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje. Število otrok v oddelku, določeno v prejšnjem stavku, se poveča za enega otroka.
3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 2006.
Šifra: 602-0138/2006-47/09
Kranj, dne 20. septembra 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

Št.
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SKLEP
o razpisu posvetovalnega referenduma
za uvedbo samoprispevka za izgradnjo
večnamenskega objekta z dvorano
v Krajevni skupnosti Dolenja vas
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Dolenja vas se razpiše predhodni posvetovalni referendum (v nadaljevanju:
referendum) za uvedbo samoprispevka v denarju za izgradnjo večnamenskega objekta z dvorano v Krajevni skupnosti Dolenja vas, za obdobje 4 let, in sicer od 1. 1. 2007 do
31. 12. 2010.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga
odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega sklepa.
3. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z odtisom
žiga Občinske volilne komisije Krško, na katerih je naslednje
besedilo:
»Občinska volilna komisija Krško
REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA
ZA OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
DOLENJA VAS
GLASOVNICA
Na referendumu, dne 22. oktobra 2006, za uvedbo samoprispevka v denarju, za čas od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2010, na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas, ki se bo
porabil za:
– izgradnjo večnamenskega objekta z dvorano v Dolenji
vasi,
po investicijskem programu, ki ga je izdelal Projektni biro
Region d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice
in je bil potrjen na redni seji Občinskega sveta Občine Krško,
dne 21. 9. 2006 in načinu plačevanja in drugimi pogoji, ki so
določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka, za katerega bodo zavezanci samoprispevka s stalnim bivališčem
na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas in fizične osebe,
ki so lastniki oziroma lastnice stavbnih zemljišč na območju
Krajevne skupnosti Dolenja vas, pa na tem območju nimajo
stalnega bivališča, plačevali v denarju po stopnji 1% od bruto
dohodka,
GLASUJEM

KRŠKO
4239.

Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma
za uvedbo samoprispevka za izgradnjo
večnamenskega objekta z dvorano v Krajevni
skupnosti Dolenja vas

Na podlagi 8. člena Zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 30. člena Zakona o referendumu in ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 24/05 – odločba US RS), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski
svet Občine Krško na svoji 43. seji dne 21. 9. 2006 sprejel

ZA

PROTI
(odtis žiga)

Navodilo za glasovanje: Glasuje se tako, da se obkroži
besedilo »ZA«, če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo
samoprispevka oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.«.
4. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje
Krajevne skupnosti Dolenja vas, in sicer so to:
– fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju
Krajevne skupnosti Dolenja vas in
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– fizične osebe, ki so lastniki oziroma lastnice stavbnih
zemljišč na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas, pa na
tem območju nimajo stalnega bivališča,
na dan, ki je enak dnevu glasovanja, kot je določen za lokalne volitve 2006.
5. člen
Za uspeh referenduma za uvedbo samoprispevka je
potrebna navadna absolutna večina. Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina
glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se
je glasovanja udeležila večina vseh glasovalnih upravičencev
na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas.
6. člen
Za dan razpisa referenduma se določi 21. september
2006. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
7. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Dolenja vas, v nedeljo, dne 22. oktobra 2006. Volišča bodo
odprta od 7. do 19. ure, in sicer v naslednjih krajih:
– na volišču, ki bo v prostorih KS Dolenja vas – I
(Gasilski dom, Dolenja vas 88), kjer glasujejo glasovalni
upravičenci, ki stanujejo v naselju Dolenja vas ter vse fizične
osebe, ki so lastniki oziroma lastnice stavbnih zemljišč na
območju Krajevne skupnosti Dolenja vas, pa na tem območju
nimajo stalnega bivališča,
– na volišču, ki bo v Klubskem prostoru Športnega
društva Dolenja vas, kjer glasujejo glasovalni upravičenci, ki
stanujejo v naselju Spodnji Stari Grad,
– na volišču, ki bo v prostorih KS Dolenja vas – II
(Gasilski dom Dolenja vas 88), kjer glasujejo glasovalni upravičenci, ki stanujejo v naselju Stari Grad,
– na volišču, ki bo v prostorih KS Dolenja vas – III
(Gasilski dom, Dolenja vas 88), kjer glasujejo glasovalni
upravičenci, ki stanujejo v naselju Pesje,
– na volišču, ki bo v prostorih KS Dolenja vas – IV
(Gasilski dom, Dolenja vas 88), kjer glasujejo glasovalni
upravičenci, ki stanujejo v naselju Libna in naselju Spodnja
Libna.
8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna
komisija Krško, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja lokalno samoupravo, po postopku, ki ga
določa zakon o referendumu in ljudski iniciativi, kolikor ni
z zakonom o samoprispevku in zakonom, ki ureja lokalno
samoupravo, določeno drugače.
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi
Občina Krško.
9. člen
Priloga tega sklepa je predlog odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo večnamenskega objekta z dvorano v
Krajevni skupnosti Dolenja vas.
10. člen
Ta sklep brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 	042-1/2006-O301
Krško, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
PIVKA
4240.

Odlok o delnem povračilu stroškov za
organiziranje volilne kampanje za lokalne
volitve 2006 v Občini Pivka

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01 in 110/05) je Občinski
svet Občine Pivka na 29. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
volilne kampanje za lokalne volitve 2006
v Občini Pivka
1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za
volitve župana Občine Pivka.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in
za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa
zakon.
3. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Poročilo, ki mora ga organizator volilne kampanje predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču mora vsebovati podatke o virih sredstev, načinu njihove porabe, višini
zbranih in porabljenih sredstev, o vseh odloženih plačilih
kadar to zahteva zakon ter o prenosu sredstev iz drugih računov, ki jih ima organizator in sicer za obdobje šestih mesecev
pred dnevom glasovanja.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, 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
revizijskega poročila računskega sodišča.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov
v višini 20 tolarjev za dobljeni glas, in sicer le na podlagi
dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje
v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega
sodišča v občinskem svetu.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/02).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

8. člen
Ta odlok začne veljati, ko se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
II.
40

Št. 03201-29/2006
Pivka, dne 13. septembra 2006
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

41

PODČETRTEK
4241.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Podčetrtek za leto 2006

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02)
in 17. ter 103. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 66/06 in 92/06), je Občinski svet Občine Podčetrtek
na 26. redni seji dne 14. 9. 2006 sprejel

42
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740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

460.028

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

867.971
153.144
29.220
5.000

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Podčetrtek za leto 2006

43

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 110/05 in 28/06) se prvi odstavek 3. člena spremeni
tako, da se glasi:

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.–II.)

B)

V tisoč tolarjev
Proračun leta 2006

IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

Skupina/Podskupina kontov
A.
I.

70

71

72

73

74

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premož.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

762.442
302.214
256.587
119.388
40.671
96.528
–
45.627
14.000

V.

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

VI.

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

C)

RAČUN FINANCIRANJA
(VII. – VIII.)

VII.
50

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII.
55

–
–
200

ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–VII.)

–

X.

PRENOS SREDSTEV

3.230
467
–
27.930
200

460.028

10199

112.824
600
5.500
228.130
–
126.630
15.000
86.500
–
432.387
432.387
54.310
54.310
–105.529

500

500
–500

500
500

–105.529
105.529

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finanč-
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nih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2006.
Št. 032-037/2006
Podčetrtek, dne 15. septembra 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

SLOVENSKE KONJICE
4242.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini
Slovenske Konjice

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) 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 12. korespondenčni seji med 12. 9. in 15. 9. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
v višini 20 tolarjev oziroma zneska, ki ga določa zakon, za
dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem
glasovanju.
Kolikor Državni zbor Republike Slovenije revalorizira
zneske, ki določajo višino dovoljene porabe sredstev za
volilno kampanjo in omogočajo povrnitev stroškov za volilno
kampanjo na podlagi 32. člena Zakona o volilni kampanji,
se vsi zneski iz tega sklepa revalorizirajo skladno z aktom
državnega zbor.
5. člen
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 Slovenske Konjice v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se uporablja
za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta v letu 2006.
Št. 032-0021/2006(121)
Slovenske Konjice, dne 15. septembra 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Slovenske Konjice.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev oziroma znesek, ki ga določa
zakon, na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči
40 tolarjev oziroma znesek, ki ga določa zakon, 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
oziroma za znesek, ki ga določa zakon na posameznega
volilnega upravičenca v občini.
3. člen
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 oziroma zneska, ki
ga določa zakon, za dobljen glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
4. člen
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 oziroma znesek, ki ga določa zakon, za vsak
dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
4243.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij
ob Ščavnici

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97 in 22/99 – odločba US RS) in
15. člena Statuta Občne Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS,
št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
na 30. seji dne 22. 8. 2006 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljen glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
40 SIT za dobljen glas so upravičeni tudi organizatorji volilne
kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev,
ki so glasovali.
Če pride do ponovitve glasovanja (drugi krog), sta
kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena do
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Št.

povrnitve stroškov v višini 40 SIT za vsak dobljen glas na
ponovnem glasovanju.
4. člen
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 Sv. Jurij ob Ščavnici v roku 30 dni po predložitvi
poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
kampanjo, občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-00002/2006
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 22. avgusta 2006
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

TREBNJE
4244.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2006
– rebalans 3

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US,
44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – odločba US, 16/99 – odločba US,
59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – odločba US, 87/01
– ZSam-1, 16/02 – Sklep US, 51/02, 108/03 – odločba US
in 72/05), na podlagi določil Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98, 1/99,
59/99 – odločba US, 61/99 – odločba US, 79/99, 89/99
– odločba US in 90/05), 28., 29., 30. in 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 110/02 – ZDT-B), ob upoštevanju
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in 2007
(Uradni list RS, št. 116/05), v skladu z 19. členom Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in
80/06) je Občinski svet Občine Trebnje na 26. redni seji
dne 20. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2006
– rebalans 3
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/05,
18/06 in 62/06).
2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 se spremeni 2. člen,
tako da se glasi:
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2006
se določa v naslednjih zneskih:

99 / 25. 9. 2006 /

Stran

10201

A. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina /podskupina kontov

Proračun leta
2006

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

3.799.034.351

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.917.833.586

70

DAVČNI PRIHODKI

1.470.615.000

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.057.075.000

703
704

DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL.
PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI DRUGIH
JAVNOFINANČ. INSTITUCIJ
SREDSTVA EVROPSKIH SKLADOV
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI
NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)

71
710
711
712
713
714
72
720
722

73
730
74
740
741

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

432
III.

246.772.000
166.768.000
447.218.586
81.354.000
4.883.000
2.944.000
34.300.000
323.737.586
133.805.000
8.100.000

125.705.000
250.000
250.000
1.747.145.765
1.585.580.765
161.565.000
4.928.117.351
934.826.735
168.828.000
26.896.000
708.121.983
4.001.572
26.979.180
1.385.026.447
30.300.000
757.303.000
171.986.313
425.437.134
1.595.080.772
1.595.080.772
1.013.183.397

615.869.010
397.314.387

–1.129.083.000
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov
IV.

Proračun leta
2006

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

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

600.000

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
S SALDOM DANIH MINUS
VRNJENIH POSOJIL (IV. – V.)

–600.000

4245.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradni list
RS, št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02 in 13/03) in proračuna
Občine Videm za leto 2006 (Uradni list RS, št. 121/05) in
Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Videm za
leto 2006 (Uradni list RS, št. 61/06) je Občinski svet Občine
Videm na 33. redni seji z dne 19. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Videm za leto 2006

C. RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR
OBČINA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta
2006

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

365.000.000

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

365.000.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

IX.

SPREMEMBA STANJA NA
RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

1. člen
Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2006 se v
2. členu spremeni tako, da se glasi:

11.500.000
11.500.000
–776.183.000
353.500.000
1.129.083.000

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Videm za leto 2006

776.183.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve Odloka se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljajo pa se od dneva sprejema tega
Odloka na Občinskem svetu dalje.
Prilogi k spremembam in dopolnitvam tega odloka pa se
objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 40302-2/2004
Trebnje, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

I.
70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
73
74
740
78
780
782
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

413
42

A. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
Predpristopna sredstva iz EU
Prejeta sred.iz pror. EU za strukturno
politiko
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI

v 000 SIT
1.071.652
355.028
264.887
205.163
34.028
25.696
90.141
12.957
2.299
1.047
22.847
50.991
40.731
0
647.557
647.557
28.336
8.394
19.942
1.133.052
256.460
57.320
9.539
189.241
360
0
250.564
7.001
158.710
23.311
61.542
589.276

Uradni list Republike Slovenije
420
43
431
432
III.

IV.

75
750
751
V.
44
440
441
VI.

VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.
X.
XI.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračun. uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom 21.082
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJ
KLJAJ) (I. – II.)

Št.
589.276
36.752
15.670

–61.400

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V)
C. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX.)

0
0
0
0

Št. 041-2914/2006
Videm pri Ptuju, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

MINISTRSTVA
4247.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 450-05/2868-2006
Videm pri Ptuju, dne 12. septembra 2006
Župan
Občine Videm:
Friderik Bračič l.r.

4246.

Razreši se član volilne komisije Občine Videm Tetičkovič
Rajko, Pobrežje 155/d, 2284 Videm pri Ptuju, ki ga je imenoval Občinski svet Občine Videm na svoji 30. redni seji dne
30. 5. 2006.
Imenuje se novi član volilne komisije Občine Videm
Bračko Mijo, Zg. Leskovec 10/a, 2285 Zg. Leskovec.
Sklep velja z dnem objave.

0

Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, in
posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po
funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe
ter programski klasifikaciji ter načrt razvojnih programov so
priloga k temu odloku.

Sklep o razrešitvi člana volilne komisije in
Sklep o imenovanju novega člana volilne
komisije Občine Videm

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah, uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 22/06), 23. člena
Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00,
109/01, 93/02, 13/03 in 52/05) in Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije (Uradno glasilo slovenskih občin,

10203

SKLEP
o razrešitvi člana volilne komisije in Sklep
o imenovanju novega člana volilne komisije
Občine Videm

0
0
0

–77.000
–15.600
61.400

Stran

št. 14/06) je Občinski svet Občine Videm na 33. redni seji
dne 19. 9. 2006 sprejel

0

0
0
0
15.600
15.600
15.600
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Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje širjenja in zatiranje kužne
malokrvnosti konj (Anaemia infectiosa
equorum)

Na podlagi drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja
in zatiranje kužne malokrvnosti konj
(Anaemia infectiosa equorum)
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje kužne malokrvnosti konj – Anaemia
infectiosa equorum (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz
Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih
v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in
uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990,
str. 42, z vsemi spremembami).
Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od okužbe do pojava kliničnih znakov.
3. člen
(klinični znaki)
Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bolezen so navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(sum)
Veterinar je ob sumu, da se je pojavila bolezen, dolžan
brez odlašanja klinično potrditi ali ovreči sum.

Stran
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5. člen
(ukrepanje ob sumu)
(1) Veterinar mora ob sumu na bolezen nemudoma
izvesti naslednje ukrepe:
– poslati krvne vzorce sumljivih živali ali trupla poginulih
živali na diagnostične preiskave,
– opraviti epizootiološko poizvedovanje,
– s pisnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev
širjenja bolezni.
(2) S pisnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora
veterinar na sumljivem gospodarstvu odrediti:
– osamitev obolelih kopitarjev ali kopitarjev, za katere
se sumi, da so zboleli;
– prepoved premikov kopitarjev z in na gospodarstvo;
– sistematično zatiranje vektorjev bolezni;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
(3) Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena
ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
6. člen
(potrditev bolezni)
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani
klinični znaki in so izvidi diagnostičnih preiskav iz prve alinee
prvega odstavka prejšnjega člena pozitivni, v nasprotnem
primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
7. člen
(ukrepi ob potrditvi bolezni in trajanje ukrepov)
(1) Če je bolezen uradno potrjena, mora uradni veterinar poleg ukrepov iz 5. člena tega pravilnika, na okuženem
gospodarstvu odrediti:
– klinični pregled vseh kopitarjev,
– usmrtitev in neškodljivo uničenje klinično bolnih živali,
– zakol kopitarjev, ki ne kažejo kliničnih znakov bolezni,
vendar so izvidi krvnih preiskav pozitivni. Take živali se lahko
kolje le v klavnici, ki jo v ta namen določi uradni veterinar,
– dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (v nadaljnjem
besedilu: DDD),
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
(2) Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v
veIjavi najmanj do izvedbe vseh ukrepov, opravljene končne
DDD in pridobitve negativnega rezultata dveh zaporednih
Cogginsovih testov, opravljenih v razmaku treh mesecev.
8. člen
(pregledi)
(1) Vsi kopitarji, ki se odpremljajo na trge, sejme, razstave, tekmovanja ali druga zbiranja živali ali ob spremembi
lastništva, morajo biti enkrat letno serološko pregledani na
bolezen. Rezultat pregleda mora veterinar vpisati v identifikacijski dokument kopitarja.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za kopitarje,
ki se odpremljajo za zakol.
9. člen
(stroški)
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega
odstavka 5. člena tega pravilnika se krijejo iz proračuna
Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo imetnika
živali.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Navodilo o ukrepih za ugotavljanje preprečevanje in zatiranje kužne malokrvnosti konj (Anemia infectiosa equorum)
(Uradni list RS, št. 82/99, 108/99 in 33/01-ZVet-1).

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-223/2006
Ljubljana, dne 9. septembra 2006
EVA 2006-2311-0130
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Priloga
Bolezen

Najdaljša
Klinični znaki
inkubacijska
doba
kužna
3 mesece
– hitro utrujanje in potenje,
malokrvnost
tudi pri lažjem delu;
– oslabelost zadnjega dela
kopitarjev
telesa, zlasti po napornejšem
delu;
– hladne, testaste otekline na
spodnjih delih nog, na prsih,
med prednjimi nogami, v
predelu vimena in na moških
spolnih organih.

4248.

Pravilnik  o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi

Na podlagi petega odstavka 7. člena ter drugega in
tretjega odstavka 9. člena Zakona o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča,
prevozniki in trgovci z živalmi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta z dne 26. junija
1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki
vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti
(64/432/EGS) (UL L št. 121 z dne 29. 7. 1964, str. 1977, z
vsemi spremembami), Direktivo Sveta z dne 28. januarja
1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki
urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami
(91/68/EGS) (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 19, z vsemi
spremembami) in Direktivo Sveta z dne 26. junija 1990
o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja
premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (90/426/EGS)
(UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 42, z vsemi spremembami), določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča,
prevozniki in trgovci z govedom, prašiči, drobnico in konji,
ter postopek njihove odobritve oziroma registracije in vodenje evidenc.

Uradni list Republike Slovenije
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2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
a) zbirališče so zbirni centri in sejmi, ki so namenjeni
izključno zbiranju živali zaradi trgovanja, izvoza, uvoza ali
prometa;
b) zbirni center je registriran objekt, kjer se živali iz
različnih rej zbirajo in združujejo v pošiljke, namenjene za
trgovanje, izvoz, uvoz ali promet;
c) sejem je vrsta zbirnega centra, kjer se živali iz različnih rej zbirajo in neposredno prodajajo z namenom prometa;
d) razkuževalnik je priprava, napolnjena z razkužilnim
sredstvom, v obliki preproge ali kanala, ki je namenjena
razkuževanju obutve ljudi ali koles prevoznih sredstev na
vhodu in izhodu.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen kot ga določa Uredba Sveta ES št. 1/2005 z dne
22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in
93/119/ES ter Uredbe 1255/97/ES (UL L št. 3 z dne 5. januarja 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1/2005/ES).

(3) Odgovorna oseba zbirališča Iahko sprejme le živali,
ki ne kažejo kliničnih znakov kužnih bolezni, poleg tega mora
govedo prihajati iz čred, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in Ievkoze, drobnica pa iz gospodarstev, uradno prostih
bruceloze (Brucella melitensis).
(4) Živali v zbirališču morajo biti predpisano označene,
spremljati pa jih morajo predpisani dokumenti o označitvi,
za kar odgovarja odgovorna oseba zbirališča, ki sprejema
živali.
(5) Zbirališče mora biti pred začetkom zbiranja živali
očiščeno in razkuženo po postopku, ki ga odobri uradni veterinar, ki opravlja veterinarski nadzor.
(6) Pri razkladanju, vhlevljanju in nakladanju živali v
zbirališče je treba z živalmi ravnati tako, da se prepreči vsako
nepotrebno trpljenje živali.
(7) V zbirališču je potrebno fizično Iočiti poškodovane
živali od zdravih živali in jim nuditi takojšnjo veterinarsko
pomoč, poginule živali pa mora z mesta za izolacijo poginulih
živali v čim krajšem možnem času odpeIjati veterinarskohigienska služba.
(8) V zbirališču se mora nakladati živali le na vozila,
ki so očiščena in razkužena v skladu s predpisom, ki ureja
čiščenje in razkuževanje vozil, s katerimi se prevažajo pošiljke živali.

II. ZBIRNI CENTRI IN SEJMI

6. člen
(promet, trgovanje, uvoz in izvoz)
(1) Živali, ki se uvažajo preko zbirnih centrov, in živali,
namenjene trgovanju ali izvozu preko zbirnih centrov, morajo
spremljati predpisana veterinarska spričevala. Če označitev
živali ni skladna s predpisi Skupnosti, je potrebno v zbirnem
centru take živali ponovno označiti na predpisan način.
(2) Uradni veterinar izda po opravljenem pregledu prispelih živali, največ 24 ur pred odhodom iz zbirnega centra,
eno veterinarsko spričevalo za vse klinično zdrave živali, ki
ga v eni pošiljki zapustijo.
(3) Klavne živali, ki so namenjene trgovanju ali prometu
preko zbirnih centrov, mora poleg veterinarskega spričevala
spremljati tudi izjava o prehranski varnosti, ki je dosegljiva na
spletnih straneh Veterinarske uprave Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: VURS).
(4) Ne glede na prejšnji odstavek izjava o prehranski varnosti ni potrebna za klavne živali, ki so namenjene izvozu.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena pošiljke živali,
ki izvirajo iz Republike Slovenije in so namenjene prometu
na območju Republike Slovenije preko zbirnega centra ali
sejma, ne potrebujejo veterinarskega spričevala.

3. člen
(pogoji za zbirne centre)
Zbirni center mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imeti objekt s prostori za nastanitev živali,
b) imeti opremo za natovarjanje, raztovarjanje, napajanje in krmljenje ter po potrebi tudi za drugo oskrbovanje
živali; takšna oprema mora omogočati enostavno čiščenje
in razkuževanje,
c) imeti prostor za preglede živali,
d) imeti prostor za izolacijo živali,
e) imeti razkuževalnik in opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in vozil,
f) imeti prostor za shranjevanje krme, stelje in gnoja,
g) imeti sistem za zbiranje odpadne vode,
h) imeti pisarno za uradnega veterinarja.
4. člen
(pogoji za sejme)
(1) Sejem mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imeti objekt s prostori za nastanitev živali ali prostor
za vozila, ki zagotavlja živalim zaščito in oskrbo,
b) imeti opremo za natovarjanje, raztovarjanje, napajanje in krmljenje ter po potrebi tudi za drugo oskrbovanje
živali; takšna oprema mora omogočati enostavno čiščenje
in razkuževanje,
c) imeti prostor za preglede živali,
d) imeti prostor za izolacijo živali,
e) imeti razkuževalnik in opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in vozil,
f) imeti prostor za shranjevanje krme, stelje in gnoja,
g) imeti sistem za zbiranje odpadne vode.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati tudi
sejem, na katerem se prodajajo druge vrste živali kot govedo,
prašiči, drobnica in konji.
5. člen
(preprečevanje prenosa kužnih bolezni in trpljenja živali)
(1) Zbirališča in živali, ki se nahajajo v zbirališču, morajo
biti pod uradnim veterinarskim nadzorom.
(2) Odgovorna oseba zbirališča mora zaradi preprečitve
prenosa kužne bolezni zagotoviti, da živali ne pridejo v stik
z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, med katerimi je
možen prenos določene kužne bolezni.

7. člen
(vodenje in hramba evidenc)
(1) Odgovorna oseba zbirališča mora poleg vpisovanja
podatkov v centralne registre živali, ki so vzpostavljeni, voditi
tudi evidence, iz katerih so razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma imetnika živali ter naslov
oziroma sedež;
– datum in čas prihoda in odhoda v in iz zbirališča;
– izvor, število in identifikacijske oznake živali, ki pridejo
v zbirališče, ter njihov namembni kraj;
– številka registrske tablice vozila in številka dovoljenja
prevoznika iz evidence VURS ali evidence pristojnega organa druge države članice Evropske unije v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način prevoza živali.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora odgovorna
oseba zbirališča hraniti najmanj 3 leta.
8. člen
(odobritev)
(1) Zbirališče mora biti za izvajanje svoje dejavnosti
odobreno pri območnem uradu VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS).
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(2) Postopek odobritve se začne na podlagi vloge na
OU VURS.
(3) Direktor OU VURS imenuje komisijo, ki na kraju
samem preveri izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika in
Uredbe 1/2005/ES. Komisijo sestavljata dva člana, od katerih
je eden predsednik, ki mora biti uradni veterinar.
(4) Če zbirališče izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, ga direktor OU VURS z odločbo odobri in vpiše v
evidenco OU VURS.
(5) Iz odločbe iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni
naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma Iastnika zbirališča;
– naslov oziroma sedež Iastnika zbirališča;
– odgovorna oseba zbirališča;
– morebitni naziv in naslov registriranega objekta;
– vrsta in kategorija živali ter navedba ustreznega predpisa Skupnosti, ki omogoča delovanje zbirališča za te vrste
in kategorije živali.
(6) Odločba, s katero se zbirališče odobri, se mora
glasiti na določene vrste živali, namen uporabe in dovoljeno
največjo kapaciteto živali.
(7) Zbirališču dodeli OU VURS številko odobritve v skladu z navodilom glavnega urada VURS.
(8) Odgovorna oseba zbirališča mora obvestiti OU
VURS o vsaki spremembi podatkov iz petega odstavka tega
člena in o vseh dejstvih, ki bi lahko vplivala na odobritev v
roku 8 dni od nastale spremembe.
(9) OU VURS začasno odvzame odobritev zbirališču, če
ugotovi, da zbirališče ne izpolnjuje več pogojev iz tega pravilnika, Uredbe 1/2005/ES in predpisov o pogojih, ki jih morajo
za trgovanje na teritoriju Evropske unije glede zdravstvenega
stanja izpolnjevati govedo, prašiči, ovce, koze in kopitarji.
(10) Začasni odvzem odobritve se prekliče, ko OU VURS
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(11) O začasnem odvzemu odobritve direktor OU VURS
obvesti glavni urad VURS, ki zbirališče začasno črta s seznama odobrenih objektov v Republiki Sloveniji.
(12) OU VURS sproti poroča o vseh odobritvah iz tega
člena pristojni službi za identifikacijo in registracijo živali in
glavnemu uradu VURS, ta pa jih posreduje Evropski komisiji
in objavi na spletnih straneh VURS.
III. PREVOZNIKI
9. člen
(registracija)
(1) Prevozniki živali morajo biti za dejavnost prevoza
živali registrirani pri OU VURS, ki prevoznika vpiše v evidenco v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje in način prevoza
živali.
(2) Za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka mora
prevoznik živali vložiti vlogo na OU VURS, iz katere mora
biti razvidno, da izpolnjuje predpisane pogoje za prevoz
določenih vrst živali.
(3) OU VURS o izpolnjevanju predpisanih pogojev za
prevoz določenih vrst živali prevozniku izda odločbo v upravnem postopku ter ga vpiše v evidenco iz prvega odstavka
tega člena.
(4) OU VURS sproti poroča o vseh registracijah iz tega
člena glavnemu uradu VURS in pristojni službi za identifikacijo in registracijo živali.
10. člen
(veterinarsko-higienski red)
(1) Prevoznik mora zagotoviti, da iz njegovega vozila
za prevoz živali ne padajo oziroma ne iztekajo iztrebki, stelja
ali krma.
(2) Prevoznik mora zagotoviti, da živali, za katere je
odgovoren, nikoli ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, med katerimi je možen prenos določene
kužne bolezni.
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(3) Po vsakem opravljenem prevozu mora prevoznik
poskrbeti, da se vozilo očisti in razkuži v skladu s predpisom,
ki ureja čiščenje in razkuževanje vozil, s katerimi se prevažajo pošiljke živali in o tem hraniti pisna dokazila v skladu z
11. členom tega pravilnika. Prevoznik mora imeti ustrezno
opremo in prostore za čiščenje in razkuževanje, vključno s
prostori za skladiščenje stelje in gnoja, ali pa mora predložiti
listinske dokaze, da te postopke izvaja tretja, za to odobrena
oseba.
11. člen
(evidence prevoznikov)
(1) Prevoznik mora za vsako vozilo, ki ga uporablja za
prevoz živali, voditi evidenco, iz katere so razvidni naslednji
podatki:
– kraj, datum in ura nakladanja in številka odobritve zbirališča ali registracijska številka kmetijskega gospodarstva (v
nadaljnjem besedilu: KMG – MID) izvora pošiljke živali;
– kraj, datum in ura razkladanja in KMG – MID ali številka odobritve prejemnika pošiljke živali;
– vrsta, kategorija in število živali, ki se prevažajo;
– kraj in datum ter ura opravljenega čiščenja in razkuževanja vozila;
– številke spremnih dokumentov, ki spremljajo pošiljko
živali.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora prevoznik hraniti najmanj 3 Ieta.
IV. TRGOVCI
12. člen
(registracija in odobritev)
(1) Trgovec lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– z živalmi trguje tako, da jih neposredno kupuje in
prodaja;
– živali pred prodajo zbira v svojih hlevih, namenjenimi izključno živalim, s katerimi trguje, jih izvaža ali daje v
promet.
(2) Za dejavnost iz prve alinee prejšnjega odstavka morajo biti trgovci registrirani pri OU VURS. Na podlagi vloge,
ki mora vsebovati osebne podatke trgovca in vrsto živali, s
katerimi namerava trgovati, dodeli OU VURS trgovcu registrsko številko in ga vpiše v evidenco.
(3) Za dejavnost iz druge alinee prvega odstavka tega
člena morajo trgovci izpolnjevati pogoje iz 3. člena tega pravilnika in biti odobreni pri OU VURS po postopku iz 8. člena
tega pravilnika.
(4) Trgovci z živalmi morajo biti pod uradnim veterinarskim nadzorom.
(5) OU VURS sproti poroča o vseh registracijah in odobritvah iz tega člena glavnemu uradu VURS in pristojni službi
za identifikacijo in registracijo živali.
13. člen
(preprečevanje prenosa kužnih bolezni)
(1) Trgovec mora najmanj en delovni dan pred predvidenim trgovanjem v sistem sledenja pošiljk živali in izdelkov
(TRACES) na OU VURS po elektronski pošti najaviti pošiljko
za trgovanje v obliki, kot je določena v I. delu priloge Uredbe
Komisije (ES) št. 599/2004 z dne 30. marca 2004 o sprejetju
usklajenega vzorca spričevala in inšpekcijskega poročila, povezanima s trgovino z živalmi in proizvodi živalskega izvora
med državami članicami Skupnosti (UL L št. 94 z dne 31. 3.
2004, str. 44).
(2) Trgovec mora zagotoviti, da živali, s katerimi trguje,
v času trgovanja ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, zaradi česar bi bil možen prenos določenih
kužnih bolezni.
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(3) Trgovec sme trgovati le z živalmi, ki so predpisano
označene in ne kažejo kliničnih znakov kužnih bolezni, poleg
tega mora govedo prihajati iz čred, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in Ievkoze, drobnica pa iz gospodarstev,
uradno prostih bruceloze (Brucella melitensis).
(4) OU VURS Iahko dovoli promet z označenimi živalmi,
ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, če je zagotovljena sledljivost in so namenjene neposredno v klavnico v
Republiki Sloveniji za takojšnji zakol, ki mora potekati Iočeno
od rednega klanja.
14. člen
(vodenje evidenc)
(1) Trgovec mora voditi evidenco, iz katere so razvidni
naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma Iastnika živali;
– naslov oziroma sedež Iastnika živali;
– KMG – MID ali številka odobritve izvora živali;
– datum nakupa živali;
– vrsta, kategorija, število in identifikacijske oznake posameznih živali;
– popis številk potnih listov, spremnih listov ali drugih
identifikacijskih dokumentov, ki spremljajo živali;
– registrska številka prevoznika, ki je opravil prevoz
pošiljke živali;
– osebno ime oziroma firma kupca živali;
– naslov oziroma sedež kupca živali;
– KMG – MID ali številka odobritve namembnega gospodarstva;
– kopije načrtov poti, če so glede na trajanje prevoza
potrebni v skladu z Uredbo 1/2005/ES;
– serijske številke veterinarskih spričeval.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora trgovec hraniti
najmanj 3 Ieta.

Št.

VI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri,
prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije
(Uradni list RS, št. 85/02, 62/03 in 33/05).
17. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem Iistu Republike Slovenije.
Št. 007-225/2006
Ljubljana, dne 10. avgusta 2006
EVA 2006-2311-0062
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Stran

10207

DRŽAVNI ZBOR
4249.

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni
svet

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo) izdajam

ODLOK
o razpisu nadomestnih volitev v državni svet
I
Razpisujem nadomestne volitve člana državnega sveta
– predstavnika lokalnih interesov v 18. volilni enoti (Koper,
Izola, Piran s sedežem v Kopru).
II
Nadomestne volitve bodo v sredo, 22. novembra
2006.
III
Za dan razpisa nadomestnih volitev po tem odloku, s
katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 2. oktober 2006.
IV
Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna komisija.
Št. 020-02/92-29/26
Ljubljana, dne 25. septembra 2006

V. REGISTRI
15. člen
(vodenje registra na glavnem uradu VURS)
Glavni urad VURS vodi naslednje registre:
– o odobritvah iz dvanajstega odstavka 8. člena tega
pravilnika;
– o registracijah iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika in
– o registracijah in odobritvah iz petega odstavka
12. člena tega pravilnika.
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France Cukjati, dr. med. l.r.
predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije

VLADA
4250.

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, 68/05 in
91/06) se v 1. členu:
– v točki 1.3. znesek »90.864« nadomesti z zneskom
»95.864«,
– v točki 1.4. znesek »90.864« nadomesti z zneskom
»95.864«,
– v točki 2.1. znesek »72.477« nadomesti z zneskom
»77.477«.

Stran

10208 /

Št.

99 / 25. 9. 2006
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-43/2006/4
Ljubljana, dne 25. septembra 2006
EVA 2006-1611-0131

DOBREPOLJE

4229. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrepolje za leto 2003

10186

Dobrepolje za leto 2004

10187

Dobrepolje za leto 2006

10188

vodnega omrežja v Občini Dobrepolje

10189

4230. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
4231. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
4232. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplo-

Vlada Republike Slovenije

DOBRNA

Janez Janša l.r.
Predsednik

4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o loka-

cijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg,
Dobrna
10191
4234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh,
Dobrna
10192

HORJUL

4235. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Horjul

VSEBINA

IG

4236. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2006

KOMEN

DRŽAVNI ZBOR

4249. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni
svet

4237. Odlok o prazniku in o priznanjih Občine Komen
10207

VLADA

trošarine za energente in električno energijo

4223. Uredba o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu

Mestni občini Kranj

10207
10169

MINISTRSTVA

4224. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja
AVTOSERVISER
4225. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja
AVTOKAROSERIST
4247. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje kužne malokrvnosti konj
(Anaemia infectiosa equorum)
4248. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi

10178

4239. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma za

uvedbo samoprispevka za izgradnjo večnamenskega objekta z dvorano v Krajevni skupnosti
Dolenja vas
10197

4240. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje

volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini
Pivka
10198

PODČETRTEK

10179
10203
10204

4241. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Podčetrtek za leto 2006

10199

SLOVENSKE KONJICE

4242. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice

10200

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

BLED

računu Občine Bled za leto 2006 – I

10197

KRŠKO

4243. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

4227. Pravilnik o postavitvi naprave, s katero se prepreči

10195

PIVKA

OBČINE
4226. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

10194

KRANJ

4238. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca v

4250. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska

10194

10200

TREBNJE

10181

odpeljati nepravilno parkirano vozilo in odstranitev nepravilno parkiranih vozil in bivalnih priklopnikov
10182
4228. Pravilnik o obliki in izdaji evidenčne oznake in
opreme kočije in načinu izdaje dovolilnice za prevoz vozil
10184

4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Trebnje za leto 2006 – rebalans 3 10201

VIDEM

4245. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Videm za leto 2006

4246. Sklep o razrešitvi člana volilne komisije in Sklep o

10202

imenovanju novega člana volilne komisije Občine
Videm
10203
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